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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μεταπολεμική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένη
στο διεθνές συνεχές της μεταπολεμικής μαζικοποίησης του φαινομένου και της
φυγής προς το νότο εκατομμυρίων πολιτών των δυτικών κοινωνιών που
λειτουργούσαν σε καθεστώς κεϋνσιανής ρύθμισης. Οι ιδιαίτερες όμως πτυχές και
διαστάσεις του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένες στις
πολιτικές ιδιαιτερότητες της εποχής και στην ασυμφωνία ανάμεσα στις διεθνείς
απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς και στους εγχώριους μεταπολεμικούς πολιτικούς
σχεδιασμούς.
Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα μεταπολεμικά ευνοείται από την
μετεμφυλιακή ένταξη της χώρας στο δυτικό στρατόπεδο και στον δυτικό διεθνή
καταμερισμό της εργασίας που προωθούνταν μέσα από το σχέδιο Μάρσαλ. Οι
πολιτικές ελίτ αναγνώρισαν σε αυτόν τόσο μία ελπιδοφόρα οικονομική διέξοδο για
τον τόπο όσο όμως και μία μορφή κοσμοπολίτικου εκμοντερνισμού που θα τις
συγκροτούσε πολιτισμικά γύρω από το αίτημα του εκδυτικισμού.
Κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1974) η τουριστική βιομηχανία
της Ελλάδας αναπτύχθηκε γύρω από τα παραπάνω προστάγματα, ως μία κρατική ή
στηριζόμενη από το κράτος, οικονομική δραστηριότητα προσανατολισμένη προς τα
ανώτερα στρώματα των δυτικών κοινωνιών. Η συνθήκη αυτή τίθεται υπό
αμφισβήτηση αρχικά από την πραγματικότητα του τουριστικού κύματος που
καταφθάνει στην Ελλάδα, καθώς νέοι ταξιδιώτες κατέκλυζαν τη χώρα, και αργότερα
από τους συνειδητούς πολιτικούς σχεδιασμούς του καθεστώτος της στρατιωτικής
δικτατορίας (1967-1974) που παγίωσε τη θέση της ως τμήμα του διεθνούς
τουριστικού κυκλώματος.
Η εργασία αυτή καταπιάνεται με τις παραπάνω διεργασίες την περίοδο 19451974. Επιχειρεί να το κάνει αυτό εστιάζοντας στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, στο
δημόσιο λόγο και στις αναπαραστάσεις του τουριστικού φαινομένου στον ελληνικό
περιοδικό τύπο και διαφημιστικό λόγο της εποχής. Συγκεκριμένα, αντλεί από την
ιδέα της σχέσης μεταξύ της ανάπτυξης της «οικονομίας της αγοράς» και των
κρατικών πολιτικών, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Καρλ Πολάνιυ, για να
χαρτογραφήσει τους τρόπους με τους οποίους η τουριστική οικονομία θεμελιώθηκε
στο συγκεκριμένο «χωροχρονικό» πλαίσιο. Επιπλέον, προσπαθεί να αντλήσει
συμπεράσματα αναφορικά με τους πολιτισμικούς μετασχηματισμούς της ελληνικής
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κοινωνίας την πρώτη μεταπολεμική περίοδο χρησιμοποιώντας τις έννοιες του
«εκχρηματισμού», όπως αναπτύσσεται στο έργο του Γκέοργκ Σίμμελ και της
«εμπορευματοποίησης», όπως συναντάται στην ευρύτερη κριτική-μαρξιστική
παράδοση.
Εν κατακλείδι η εργασία επιχειρηματολογεί για το ότι η ανάπτυξη της
τουριστικής αγοράς στο ελληνικό οικονομικό συγκείμενο σε συνδυασμό με την
αδυναμία των δημοκρατικών θεσμών εκπροσώπησης οδήγησε μεσοπρόθεσμα στην
ελλιπή ρύθμιση του δημόσιου χώρου, την αδυναμία της περιβαλλοντικής πολιτικής
στη χώρα αλλά και στη διάχυση του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου από την
τουριστική ανάπτυξη προς τα κατώτερα στρώματα. Παράλληλα, όμως, συνέβαλε και
στον πολιτισμικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας με καθοριστικό τρόπο ως
προς την διαμόρφωση της μεταπολιτευτικής ελληνικής ταυτότητας.
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ABSTRACT
The postwar development of the tourist industry in Greece is inscribed in the
international current of tourism massification and the wave of Western citizens that
travelled towards the south, in the wake of the Keynesian regime of accumulation.
However, the particularities of the tourist phenomenon in this country are also related
to specific political and economic procedures during this time and in the discrepancy
between idiosyncrasies of the international tourist structure and practiced domestic
policies.
In Greece, the tourist industry was favored by the post-civil war accession of
the country in the ‘western-camp’ and the paneuropean division of labour that was
promoted by the Marshal plan. The political elites were perceiving tourism as a
promising economic alternative to agriculture and industrial development, as well as
a form of cosmopolitan modernization that would form them culturally under the
demand of westernization.
During the first post war years (1945-1967), the tourist industry in Greece
developed around those demands as a state, or state-sponsored, industry, directed
towards the upper strata of western societies. This condition was challenged initially
by the actualities of the tourist wave that struck Greece, where young travelers where
spreading throughout the country, and latter on by the conscious political planning of
the Junta regime (1967-1974) that solidified its position as part of the international
tourism structure.
This work looks at the history of this development during the 1945-1974
period. It does so by focusing on the practiced policies, public discourse and
reflection of the tourist phenomenon in Greek periodical press and magazines of the
time. In particular, it draws on the idea of an inextricable connection between the
development of a “market economy” and state policies, as developed by Karl
Ponanyi, in order to map the ways by which the tourist economy was grounded in this
specific “spatiotemporal” framework. Additionally it tries to draws conclusion out of
the cultural transformations of the Greek society during the first postwar period using
the notion of “monetization” as developed in the work of Georg Simmel, and that of
“commodification” as found in the wider critical-Marxist tradition.
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Ultimately, this work argues that the development of the tourist market in the
conditions of the Greek economy in conjunction with the frailty of democratic
institutions, led to the lack of spatial configuration of public space, in the feebleness
of environmental protection laws, but also to the defusing of the social wealth
produced by the tourist market towards the lower strata of society. However,
additionally, it contributed to the social transformation of the Greek society in a
critical fashion regarding the development of the Modern Greek identity.
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1
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΝΗΣΙ

Το 1943, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, εκδίδεται το βιβλίο του Μ.
Καραγάτση Το Χαμένο Νησί. Το βιβλίο πραγματεύεται τις περιπέτειες ενός ναυαγού σε
μία φανταστική Τήλο. Η αφήγηση ξεκινάει υπό την οπτική του Καραγάτση, καθώς σε
ένα από τα υποτιθέμενα ταξίδια του στον Ειρηνικό Ωκεανό συναντά ένα νησί υπό την
ονομάσία Ταϊλί, το οποίο έχει πετρόχτιστα μεσογειακά σπίτια και μία εκκλησία του
Αγίου Γεράσιμου.1 Αν και οι κάτοικοι του φαίνονται στον αφηγητή εξυπνότεροι από το
στερεότυπο του «άγριου πρωτόγονου» από το οποίο εμφορούταν ο συγγραφέας, τα
έθιμα τους είναι στο μυαλό του γράφοντα πλήρως ευθυγραμμισμένα με αυτά των
κατοίκων των υπόλοιπων νησιών του Ειρηνικού. Καθώς αποχωρεί από τον τόπο αυτό,
ένας κάτοικος του παραδίδει ένα ημερολόγιο γραμμένο στα ελληνικά, η παράθεση του
οποίου αποτελεί και το κυρίως μέρος του διηγήματος.
Το ημερολόγιο εξιστορεί τις περιπέτειες του Γερόλυμου Αβαράτου, ναυτικού του
οποίου το πλοίο έχει βυθιστεί έξω από τις ακτές της Τήλου και ο ίδιος έχει γλιτώσει από
το ναυάγιο φτάνοντας στις ακτές του νησιού.2 Στις περιγραφές του ήρωα το νησί
αναπαρίσταται ως τόπος εξαιρετικής οικονομικής δυσπραγίας, με τις γυναίκες του να
προσπαθούν μάταια να καλλιεργήσουν τη γη και τους άνδρες να γίνονται ναυτικοί στην
προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.3 Η παραλία, στην αφήγηση του
συγγραφέα, αποτελεί ένα μεθοριακό τόπο, ο οποίος είναι το θέατρο σκηνικών βίας και
θανάτου με υπόβαθρο τα μανιασμένα στοιχεία της φύσης.4
Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η κατάρα μιας ηλικιωμένης και περιθωριακής
γυναίκας προς του κατοίκους κάνει το νησί να αποκολληθεί από τη θέση του στο βυθό
του Αιγαίου και να ταξιδέψει προς τις θάλασσες του Ειρηνικού.5 Το γεγονός αυτό και η
σταδιακή οδυνηρή συνειδητοποίησή του από τους κατοίκους της Τήλου, μεταβάλει τη
σχέση τους με την ακτή. Η παραλία, σταδιακά, μεταμορφώνεται σε τόπο συλλογικής

1

Μ. Καραγάτση, Το χαμένο νησί, Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’, Αθήνα, 2009, σ. 7-9.

2

Στο ίδιο, σ. 12-14.

3

Στο ίδιο, σ. 24-25.

4

Στο ίδιο, σ. 19, 21, 26, 30, 39, 43, 44, 51.

5

Στο ίδιο, σ. 51-52.
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συνάθροισης, απόλαυσης και διονυσιακού συμποσιασμού.6 Μέχρι το τέλος της
αφήγησης ο συγγραφέας έχει παρουσιάσει τον μετασχηματισμό της Τήλου από ένα
θαλασσοδαρμένο ελληνικό νησί σε ένα πολυνησιακό παράδεισο μέσα από το ταξίδι του
ίδιου του νησιού.
Η παρούσα μελέτη κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να ακολουθήσει την
αντίστροφη πορεία. Παρακολουθεί τρόπον τινά το μετασχηματισμό του ελληνικού
παραθαλάσσιου σύμπαντος σε ένα τόπο φυγής και παραθερισμού, μέσα από το ταξίδι
των δεκάδων χιλιάδων τουριστών που σταδιακά κατέκλυσαν τη χώρα τα μεταπολεμικά
χρόνια. Η αλλαγή αυτή όμως, αν και αποτυπώνεται στις αναπαραστάσεις τις περιόδου
και παρουσιάζεται σήμερα ως μία αισθητική τομή και ως μεταστροφή των ηθών, την
εποχή της δεν συνιστούσε κυρίως ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Πάνω από όλα αποτέλεσε
ένα οικονομικό και πολιτικό μετασχηματισμό που σταδιακά καθιστούσε τις ελληνικές
ακτές, αλλά όχι μόνο αυτές, τόπο της κατεξοχήν οικονομικής δραστηριότητας μέσα από
την οποία η Ελλάδα είναι σήμερα αναγνωρίσιμη διεθνώς. Όπως οι σκοτεινές δυνάμεις
που κουβαλούσαν το νησί στα πέρατα της γης ήταν αόρατες στο ανθρώπινο μάτι, έτσι
και οι κοινωνικές και πολιτισμικές μετατοπίσεις της κοινωνίας υποδοχής του κύματος
περιηγητών έλκονταν από τις τομές που έφερε μαζί της η εξάπλωση του τουριστικού
φαινομένου στη χώρα. Και όπως οι κάτοικοι της Τήλου δεν γνώριζαν σε τι οφειλόταν η
κίνηση της Τήλου στα πέλαγα, έτσι και για τον παρατηρητή της μεταπολεμικής
Ελλάδας δεν ήταν σαφές ποιες από αυτές τις αλλαγές ήταν τμήμα ευρύτερων
διαδικασιών κοινωνικής μεταβολής και εκδυτικισμού της ελληνικής κοινωνίας και ποιες
ανάγονταν στο «ρεύμα» που έσπρωχνε τον τόπο προς τη μεταμόρφωσή του σε ένα
τουριστικό παράδεισο.
1.2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο τουρισμός7 και η σχέση του με την
ελληνική κοινωνία την περίοδο 1945-1974. Βασική μεθοδολογική επιλογή είναι η
έρευνα επί του δημόσιου λόγου περί τουρισμού της εποχής.
6

Στο ίδιο, σ. 61, 84, 105, 134, 140, 144.

7

Η χρήση του νεολογισμού «τουρίστας», ως παράγωγο της αγγλικής λέξης «τουρ», που σήμαινε ένα ταξίδι

με προδιαγεγραμμένη την επιστροφή στον τόπο εκκίνησης του, αποδίδεται στον Άνταμ Σμιθ. J. Jafari,
Encyclopedia of Tourism, Routledge, London, 2000, σ. 589-591. Εξαιτίας της πολυσχιδούς φύσης του
φαινομένου που μελετάμε στο κείμενο γίνεται διάκριση μεταξύ του τουριστικού φαινομένου, της
τουριστικής αγοράς, της τουριστικής βιομηχανίας, του τουριστικού εμπορεύματος και των τουριστικών
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Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται ως εξής: α) Πώς μπορούμε να
κατανοήσουμε θεωρητικά εντός των ιστορικών του συμφραζόμενων τον τουρισμό όπως
αυτός εμφανίζεται μεταπολεμικά στην περίπτωση της Ελλάδας; β) Ποιές είναι οι
ιστορικές εκείνες προϋποθέσεις που κάνουν την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα
μεταπολεμικά εφικτή και ποιές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις επηρέασαν την
ανάπτυξη του; γ) Πως διαμορφώνονται και αναπτύσσονται η θεσμική σφαίρα, οι
οικονομικοί φορείς και οι πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις που σχετίζονταν με
το τουριστικό φαινόμενο; δ) Ποια ήταν η εξέλιξη του ίδιου του εμπορεύματος
τουρισμός στην περίπτωση της Ελλάδας; ε) Τέλος, πως επηρέαζε η διάδοση του
εμπορεύματος αυτού διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού και πολιτισμικών
αλλαγών στην ελληνική κοινωνία την περίοδο 1945-1974;
Τα ίδια τα χαρακτηριστικά του αντικείμενου που μελετάμε μας ωθούν στο να
υιοθετήσουμε μία προσέγγιση διεπιστημονική για την πληρέστερη κατανόησή του. Από
τη

μία,

προσπαθούμε

να

περιγράψουμε

τους

θεσμικούς

και

οικονομικούς

μετασχηματισμούς των κοινωνιών υποδοχής μέσα από της εννοιολογικές κατηγορίες
των παραδόσεων της πολιτικής και οικονομική κοινωνιολογίας. Από την άλλη, η
κατανόηση των αλλαγών της ελληνικής κοινωνίας την ίδια περίοδο προϋποθέτει την
υιοθέτηση εννοιών που συναντάμε στην παράδοση της κοινωνιολογίας του πολιτισμού.
Ταυτόχρονα, η ίδια η ιστορικότητα του αντικειμένου μας υποχρεώνει να υιοθετήσουμε
εννοιολογικές κατηγορίες που συναντάμε στην παράδοση της κοινωνικής ιστορίας.
Τέλος, η έρευνα μας βρίσκεται σε κριτικό διάλογο με το διεπιστημονικό εκείνο ρεύμα

κοινωνικών πρακτικών. Με την έννοια του τουρισμού ή του τουριστικού φαινομένου εννοούμε το σύνολο
των σχέσεων που εμπεριέχει το αντικείμενο της μελέτης μας. Με τον όρο τουριστική αγορά ή τουριστική
εμπορευματική σφαίρα αναφερόμαστε στις σχέσεις ανταλλαγής που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός τουριστικού ταξιδιού από την χώρα προέλευσης του καταναλωτή
ανεξάρτητα του εάν αυτές αφορούν υλικά αντικείμενα ή υπηρεσίες. Με τον όρο τουριστική οικονομία ή
τουριστική βιομηχανία αναφερόμαστε στους ιδιωτικούς ή κρατικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων και
όλων των συναφών επιχειρήσεων, εντός των οποίων λαμβάνουν χώρο οι τουριστικές ανταλλακτικές
σχέσεις. Με την έννοια του τουριστικού εμπορεύματος εννοούμε τις υπηρεσίες, τις εμπειρίες και τα υλικά
αντικείμενα που ως σύνολο αποτελούν εμπόρευμα προς ανταλλαγή στην τουριστική εμπορευματική σφαίρα.
Τέλος, με τον όρο τουριστικές κοινωνικές πρακτικές, εννοούμε τις πρακτικές εκείνες στις οποίες το
υποκείμενο που καταναλώνει τουριστικά εμπορεύματα συμμετέχει δια της φυσικής του παρουσίας σε ένα
οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της χώρας υποδοχής, ανεξάρτητα του αν αυτές πραγματοποιούνται εντός
θεσμών και χώρων η χρήση των οποίων προβλέπεται για ανάλογους σκοπούς.
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εντός των κοινωνικών επιστημών που σήμερα αναγνωρίζεται άλλοτε ως κοινωνιολογία
του τουρισμού, άλλοτε ως ανθρωπολογία του τουρισμού και άλλοτε ως τουριστικές
σπουδές.
Η επιλογή της περιόδου 1945-1974 έγινε με κριτήρια που σχετίζονται τόσο με την
εσωτερική πολιτική κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ελλάδας όσο και με την
ιστορία του ίδιου του τουριστικού φαινομένου, στο βαθμό που αποτελεί εκ των
πραγμάτων ένα διεθνές φαινόμενο. Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είναι για τον
ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό περίοδος οικονομικής ανοικοδόμησης, πολιτισμικής
αναζήτησης και πολιτικής σύγκρουσης αναφορικά με τις κατευθύνσεις που θα πάρει η
χώρα μεταπολεμικά. Το 1974 συνδέεται προφανώς με την πτώση της στρατιωτικής
δικτατορίας και του εκδημοκρατισμού της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη, η ίδια
χρονική ενότητα συνιστά ένα κύκλο για τον ίδιο τον τουρισμό διεθνώς. Το τέλος του
πολέμου και η άνοδος των πολιτικών πλήρους απασχόλησης και του κράτους πρόνοιας
συνδέονται με τη μαζικοποίηση του τουριστικού φαινομένου. Η πετρελαϊκή κρίση του
1972, τα αποτελέσματα της οποίας συνδέονται με την εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού
και την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας, θέτει για πρώτη φορά σε κρίση το
μοντέλο ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πάνω από
όλα όμως, η περίοδος επιλέχτηκε καθώς οι ίδιες οι στατιστικές της περιόδου8
αποκαλύπτουν το γεγονός ότι την 30ετία μεταξύ 1945-1974 μαζικοποιείται ο ελληνικός
τουρισμός και ως εκ τούτου η έρευνα αποσκοπεί στο να μελετήσει τις ιδιαίτερες εκείνες
συνθήκες υπό τις οποίες η ελληνική οικονομία και κοινωνία συνέδεσε τη «μοίρα» της
με τον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο.
1.3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που επιλέξαμε για την παρούσα έρευνα είναι αυτή της κοινωνιολογικής
και ιστορικής ανάλυσης μέσα από τη μελέτη των γραπτών τεκμηρίων του δημόσιου
λόγου γύρω από το τουριστικό φαινόμενο. Η ιστορική ανάλυση,9 ως οργανικό κομμάτι
του τρόπου με τον οποίο κατανοούσαν την κοινωνιολογική έρευνα οι κλασικοί της
κοινωνιολογίας,10 αποτελεί κατά την αντίληψη μας προνομιακό τρόπο μελέτης του

8

Βλέπε κεφάλαιο 3.3.

9

Ν. Κυριαζή, Η κοινωνιολογική έρευνα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2001, σ. 308-312.

10

Ενδεικτικά βλέπε: Ε. Ντυρκάιμ, Οι κανόνες τις κοινωνιολογικής μεθόδου, Gutenberg, Αθήνα, 2000, σ.

198-200.
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τουριστικού φαινομένου, όχι μόνο εξαιτίας της περιόδου που επιλέξαμε να
μελετήσουμε, αλλά και εξαιτίας της ικανότητας της να μας αποκαλύψει τη δυναμική
μέσα στο χρόνο του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου. Κατά την Θέντα
Σκότσπολ, οι ιστορικά προσανατολισμένες κοινωνιολογικές μελέτες έχουν την
ικανότητα να εντοπίζουν αυστηρά μέσα στο χρόνο δομές ή διαδικασίες, μπορούν να
εξετάζουν τη χρονική ακολουθία όταν μελετάνε τα αποτελέσματα των κοινωνικών
φαινομένων, διακρίνουν τις συνάφειες ή μη-συνάφειες μεταξύ κοινωνικών δομών και
νοηματοδοτημένης ατομικής δράσης και, τέλος, εντοπίζουν ποια μέρη ενός κοινωνικού
γεγονότος είναι σταθερά και ποια μεταβλητά κατά τη διάρκεια της μεταβολής του.11 Η
ιστορική ανάλυση αποτελεί κατά την άποψη μας την ενδεδειγμένη μέθοδο τόσο για την
κοινωνιολογική προσέγγιση του τουρισμού, καθώς είναι σε θέση να διερευνήσει τη
σταδιακή ανάπτυξη της τουριστικής θεσμικής σφαίρας και οικονομίας, όσο και να
κατανοήσει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες αλλά ασυνεχείς διαδικασίες πολιτισμικών
ανταλλαγών και κοινωνικών μετασχηματισμών που ο τουρισμός προκαλεί.
Το υλικό το οποίο συλλέξαμε αποτελείται ως επί το πλείστον από γραπτά
τεκμήρια της περιόδου γύρω από την τουριστική δραστηριότητα. Τα γραπτά τεκμήρια
αποτελούν αντικείμενα προς μελέτη που δεν παράγονται για τους σκοπούς των
κοινωνικών επιστημών και δυνητικά και έμμεσα μας αποκαλύπτουν έμμεσα πτυχές της
κοινωνικής πραγματικότητας. Ως εκ τούτου, η μελέτη τους συγκαταλέγεται στις
διακριτικές μεθόδους έρευνας, στο βαθμό που η άντληση πληροφοριών από αυτά δεν
μεταβάλει το περιεχόμενο τους μέσα από την φυσική παρουσία του ερευνητή.12 Η
επισταμένη επεξεργασία τους προϋποθέτει την εξέταση των ευρημάτων που
προκύπτουν από αυτά αναφορικά με τέσσερα διαφορετικά ζητήματα: α) την
επαλήθευση της αυθεντικότητας των τεκμηρίων. β) την διερεύνηση της αξιοπιστίας τους
σχετικά με την κοινωνική πραγματικότητα για την οποία αντλούμε πληροφορίες. γ) τον
προβληματισμό αναφορικά με την αντιπροσωπευτικότητά τους, έτσι ώστε δυνητικά να
ανάγονται σε νόμιμα επιστημονικά τεκμήρια του συγκεκριμένου φαινομένου. Και
τέλος, δ) την αναζήτηση του νοήματος που απέδιδε σε αυτά ο παραγωγός τους.13

11

T. Skocpol, «Η ιστορική φαντασία της κοινωνιολογίας», στο T. Skocpol. (επιμ.), Ιστορική κοινωνιολογία:

όραμα και μέθοδος, Κατάρτι, Αθήνα, 1999, σ. 19-20.
12

G. Payne & J. Payne, Key Concepts in Social Research, Sage, Λονδίνο, 2004, σ. 61.

13

J. Scott, A Matter of Record, Polity Press, Cambridge, 1990.
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Το κριτήριο14 με βάση το οποίο επιλέχτηκαν γραπτά τεκμήρια του δημόσιου
λόγου ήταν η επιστημολογική θέση ότι η μελέτη της τουριστικής δραστηριότητας
προϋποθέτει την κατανόηση των μορφών πολιτικής θέσπισης και κανονιστικής
ρύθμισης του τουριστικού φαινομένου.15 Στο βαθμό που την περίοδο 1945-1974 οι
σχετικές πολιτικές ασκούνται πρωτίστως στο επίπεδο του έθνους-κράτους, η σφαίρα του
δημόσιου λόγου με πανεθνική εμβέλεια αποτελεί προνομιακό πεδίο για την διερεύνηση
του τουρισμού. Εξάλλου, η ίδια η συγκρότηση των σύγχρονων εθνών-κρατών συνδέεται
άρρηκτα με τη συγκρότηση μίας δημόσιας σφαίρας ανταλλαγής και αντιπαράθεσης
ιδεών.16
Η επεξεργασία των γραπτών τεκμηρίων του δημόσιου λόγου περιλαμβάνει μία
διαδικασία διπλής ανάγνωσης τους για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.17
Πρώτον μία κυριολεκτική ανάγνωση τους ως πηγές δεδομένων και δεύτερον μία
ερμηνευτική ανάγνωση. Ως μαρτυρίες μίας δεδομένης κοινωνικής πραγματικότητας,
όπου είναι δυνατόν, τα γραπτά τεκμήρια πρέπει να συνοδεύονται και από εξωκειμενικές
πληροφορίες για να πιστοποιείται ο βαθμός στον οποίο αντανακλάται σε αυτά η
κοινωνική πραγματικότητα. Για τον σκοπό αυτό έχουμε προβεί σε εκτεταμένη συλλογή
στατιστικού υλικού για το εν λόγω φαινόμενο.18
Βασικός τρόπος μελέτης των γραπτών τεκμηρίων του δημόσιου λόγου είναι η
ανάλυση λόγου που αποσκοπεί στην ερμηνευτική κατανόηση του των κειμένων που
εξετάζουμε. Στην ευρύτερη παράδοση των κοινωνικών επιστημών, η κειμενική ανάλυση
συνδέεται με τη μελέτη μορφών εκφοράς του λόγου και αποσκοπεί στην ποιοτική

14

J. Mason, Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003, σ. 161.

15

Αναλυτικότερα βλέπε κεφάλαιο 2.3.

16

Μ. Άντερσον, Φαντασιακές κοινότητες, Νεφέλη, Αθήνα, 1997, σ. 79-80.

17

J. Mason, Ό.π., σ. 169-170.

18

Η χρήση των επίσημων στατιστικών στοιχείων δεν προβάλλεται εδώ ως τεκμήριο μίας αδιάσειστης υλικής

πραγματικότητας. Η συλλογή τους από επίσημους τοπικούς ή εθνικούς θεσμούς υπόκειται και αυτή σε
συγκεκριμένες μορφές ιδεολογίας, πρόσληψης του πολιτικού και αντίληψης σχετικά με το ρόλο του κράτους
και των κοινωνικών φαινομένων σχετικά με τα οποία αυτό οφείλει να συλλέγει πληροφορίες. Τα στατιστικά
στοιχεία συλλέγονται ως ένας εναλλακτικός τρόπος θεώρησης της υπό μελέτη κοινωνικής πραγματικότητας,
η ανάγνωση τους και η σύγκριση τους με τα πορίσματα των ποιοτικά προσανατολισμένων μεθόδων μπορεί
να παρέχει συνδυαστικά μία πληρέστερη κατανόηση του κοινωνικού φαινομένου που μελετάμε.
Αναλυτικότερα βλέπε: V. Jupp, The Sage Dictionary of Social Research Methods, Sage, Λονδίνο, 2006, σ.
199.
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επεξεργασία και κατανόηση του νοήματος που αυτά φέρουν.19 Η ανάλυση λόγου, ως
μορφή κειμενικής ανάλυσης, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θεσμοί και δρώντα
υποκείμενα διαμορφώνονται, παράγονται, νοηματοδοτούνται, κατασκευάζονται, και
αναπαριστώνται εντός συγκεκριμένων τάξεων λόγου.20 Εντός, δηλαδή λόγων που έχουν
εγγεγραμμένη στην ίδια τους την εκφορά κάποιας μορφής εξουσία στον τρόπο με τον
οποίο αναπαριστούν την πραγματικότητα, εξουσία όμως που ανάλογα με τις θεωρητικές
έννοιες του κάθε συγγραφέα εκπορεύεται από αλλού και λειτουργεί με διαφορετικό
τρόπο. Εν προκειμένω, ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαστήκαμε το υλικό μας αντλεί
στοιχεία από την παράδοση της κριτικής ανάλυσης λόγου, αλλά κυρίως από τα γραπτά
των Βάλεντιν Βολοσίνοφ21 και του Φρεντρικ Τζέϊμσον.22
Κατά τον Βάλεντιν Βολοσίνοφ η μελέτη του λόγου αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο
μελέτης φαινομένων που σχετίζονται με την ιδεολογία. Η γλώσσα αποτελεί για το Ρώσο
διανοητή ένα σύστημα σημείων. Κάθε σύστημα σημείων δεν είναι ένα υποκειμενικό
φαινόμενο που εκπορεύεται από την ατομική συνείδηση. Αντίθετα διατηρεί μία
ιδιαίτερη υλικότητα,23 είναι δηλαδή αντικειμενικό, εξωτερικό, και υπάρχει μόνο μεταξύ
της αλληλεπίδρασης διαφορετικών κοινωνικών υποκειμένων, σε ένα χώρο δηλαδή
διατομικό.24 Ο Βολοσίνοφ απορρίπτει τη διάκριση μεταξύ γλώσσας (Langue) και
ομιλίας (Parole) του Σοσύρ25 και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται τη μελέτη της γλώσσας
ως το κατεξοχήν εργαλείο μελέτης σχέσεων εξουσίας και ιδεολογίας.26 Η διάκριση
μεταξύ μίας γλώσσας σταθερής και επίσημης της οποίας το νόημα οι θεσμοί εξουσίας
προσπαθούν να απομονώσουν, και μίας άλλης που ως σύστημα επικοινωνίας βρίσκεται
υπό διαρκή ανακατασκευή από τις κοινωνικές ομάδες των οποίων τα σημαίνοντα
βιώματα,27 δράσεις και σχέσεις αναπαριστώνται,28 βρίσκονται στη καρδιά της

19

Στο ίδιο, σ. 297.

20

Στο ίδιο, σ. 74.

21

Β. Ν. Βολοσίνοφ, Μαρξισμός και φιλοσοφία της γλώσσας, Παζήση, Αθήνα, 1998.

22

F. Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act, Routledge, London, 2002.

23

Β. Ν. Βολοσίνοφ, Ό.π., σ. 63.

24

Στο ίδιο, σ. 66.

25

F. Saussure, Course in General Linguistics, McGraw-Hill Paperbacks, Νέα Υόρκη, 1966, σ. 13-14

26

Β. Ν. Βολοσίνοφ, Ό.π., σ.69.

27

Στο ίδιο, σ. 210.

28

Στο ίδιο, σ. 82.
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κοινωνιολογικής μελέτης της ιδεολογίας και της εξουσίας.29 Καθώς η εκάστοτε
κοινωνική τάξη που χρησιμοποιεί μία γλώσσα δεν συμπίπτει με τη σημειωτική
κοινότητα, την κοινότητα δηλαδή όσων χρησιμοποιούν μία γλώσσα, κάθε ιδεολογικό
σημείο αποτελεί αντικείμενο κοινωνιολογικής μελέτης στο βαθμό που σε αυτό:
«[…]διασταυρώνονται οι τόνοι διαφορετικών προσανατολισμών.».30 Το φαινόμενο
αυτό, το οποίο ο Βολοσίνοφ περιγράφει ως «κοινωνική πολυτονικότητα του σημείου»,
οδηγεί στη σύλληψη του ότι τα ίδια τα ιδεολογικά σημεία αποτελούν έδαφος της
ταξικής πάλης, και άρα η μελέτη της γλώσσας μπορεί μεθοδολογικά να παραπέμπει στις
μορφές κοινωνικού ανταγωνισμού όπως αυτές εκδηλώνονται μέσα από τις εναλλακτικές
νοηματοδοτήσεις των ιδεολογικών σημείων, από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, που
κατέχουν ή όχι την εξουσία.
Αντλώντας από το έργο του Βολοσίνοφ αλλά και από το έργο του Μισέλ
Φουκώ,31 η παράδοση της κριτικής ανάλυσης λόγου εστίασε στη γλώσσα ως την
κατεξοχήν κοινωνική πρακτική στην οποία συμπυκνώνονται φαινόμενα εξουσίας.32
Ο Νόρμαν Φεϊρκλάου, πρόδρομος αυτής τη μεθοδολογικής παράδοσης, διακρίνει
τρεις διαστάσεις ή στάδια στη μελέτη του λόγου. Αρχικά, το στάδιο της περιγραφής
(description), το οποίο καταπιάνεται με τις τυπικές ιδιότητες ενός κειμένου και των
εννοιών που συναντώνται εντός του. Στη συνέχεια, το στάδιο της ερμηνείας
(interpretation), το οποίο ασχολείται με τη σχέση μεταξύ κειμένου και γλωσσικής
αλληλεπίδρασης και αντιλαμβάνεται το κείμενο ως παράγωγο μορφών κοινωνικής
αλληλεπίδρασης. Τέλος, το στάδιο της εξήγησης (explanation), που σχετίζεται με τη
διερεύνηση της σχέσης μεταξύ κοινωνικής αλληλεπίδρασης και κοινωνικού πλαισίου.33
Ο κριτικός της λογοτεχνίας Φρέντρικ Τζέϊμσον προσπάθησε, αντλώντας από
διαφορετικές εκδοχές της μαρξιστικής παράδοσης να αρθρώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο
ερμηνείας των κειμενικών τεκμηρίων που να έχει ως ερμηνευτικό του ορίζοντα το
πολιτικό φαινόμενο.34 Για τον Τζέϊμσον όλες οι μορφές λόγου μπορούν να γίνουν

29

Στο ίδιο, σ. 88.

30

Στο ίδιο, σ. 87.

31

A. Luke, «Beyond Science and Ideology: Developments in Critical Discourse Analysis», Annual Review

of Applied Linguistics, vol. 22, 2002, σ. 96-100.
32

N. Fairclough, Language and Power, Longman, Έσσεξ, 1989, σ. 23.

33

Στο ίδιο, σ. 26.

34

F. Jameson, Ό.π., σ. 1-4.

Σελίδα | 23

κατανοητές μέσα από τρεις διαδοχικές αναγνώσεις του περιεχομένου τους. Αρχικά, ο
λόγος, μέσα στην πιο στενή πολιτική του διάσταση, συνιστά μία συμβολική πράξη
προσανατολισμένη εντός συγκεκριμένου πλαισίου σε ένα συμβολικό άλλο και ως εκ
τούτου η ερμηνεία του κειμένου περνάει μέσα από την κατανόηση αυτού του
συμβολισμού. Στη συνέχεια, τα ίδια τα κείμενα νοούνται ως ιδεολογήματα
(ideologeme), ως των ελάχιστων δηλαδή μονάδων τα οποία συμμετέχουν στο κοινωνικό
ανταγωνισμό μεταξύ αλληλοσυγκρουόμενων κοινωνικών ομαδοποιήσεων. Σε αυτό το
επίπεδο η πράξη της ερμηνείας μετατοπίζεται στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των
μορφών κοινωνικού ανταγωνισμού, έκφανση των οποίων είναι ο λόγος.35 Τέλος, η
κατανόηση των κειμένων εγγράφεται σε αυτό που αμερικάνος διανοητής περιέγραφε ως
ιδεολογία της μορφής (ideology of form).36 Με αυτή την έννοια ο κριτικός της
λογοτεχνίας αναφέρεται στους συμβολισμούς που περιέχονται στον εκφερόμενο λόγο
ερήμην των συνειδητών δρώντων. Οι συμβολισμοί αυτοί αποτελούν τεκμήρια
διαφορετικών και αλληλοσυγκρουόμενων μορφών οικονομικής και κοινωνικής
οργάνωσης οι οποίες ενυπάρχουν εντός ενός κοινωνικού σχηματισμού σε μία
συγκεκριμένη ιστορική συγκύρια.37 Αυτό το τελευταίο επίπεδο ανάγνωσης του λόγου
περιλαμβάνει εν τέλει και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η γλώσσα συμπυκνώνει, όχι
μόνο τις δομές και τις μορφές της εξουσίας σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, αλλά
και τις μορφές συλλογικής συνείδησης που ενυπάρχουν σε αυτή.38 Η ερμηνεία του
λόγου στο Τζέϊμσον περιλαμβάνει μία διπλή ερμηνευτική των μορφών ιδεολογίας που,
όχι μόνο προσπαθεί να αποκαλύψει το εξουσιαστικό περιεχόμενο του λόγου, αλλά και
να τον ανασυγκροτήσει ως τεκμήριο ουτοπικών τάσεων και ενορμήσεων μίας κοινωνίας
συλλογικά, όπως αυτές παρουσιάζονται σε όλα τα πολιτισμικά της αποτυπώματα.39
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάλυση του δημόσιου λόγου στην περίπτωση
μας περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στα λεκτικά ενεργήματα που
βρίσκουμε στις πηγές. Από την μία, εμπεριέχει τον εντοπισμό και την απομόνωση του
νοήματος μεμονωμένων σημείων και την αντιπαραβολή τους με τις αντίστοιχες
σημασίες που τα σημεία αυτά φέρουν καθώς αυτά μεταλλάσσονται μέσα στο χρόνο ή

35

Στο ίδιο, σ. 61.

36

Στο ίδιο, σ. 62.

37

Στο ίδιο, σ. 80-81.

38

Στο ίδιο, σ. 281-284.

39

Στο ίδιο, σ. 286-289.
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στο γεωγραφικό και κοινωνικό χώρο. Από την άλλη, προϋποθέτει την αναγνώριση των
μορφών εκφοράς του λόγου ως τεκμήρια πολιτικού και κοινωνικού ανταγωνισμού, με
μέριμνα την ιστορική ανασυγκρότηση των σχετικών συγκρούσεων και των κοινωνικών
και ιστορικών συνθηκών που τις προκάλεσαν. Τέλος, περιλαμβάνει την αναζήτηση της
λειτουργίας που κατέχουν οι τάξεις του εκφερόμενου λόγου στο σύνολο ενός
κοινωνικού σχηματισμού, αναφορικά με τη θέση του στο διεθνή καταμερισμό εργασίας
και εξουσίας. Παράλληλα εσωκλείει τη διερεύνηση του ρόλου που κατέχουν οι μορφές
εκφοράς του λόγου αναφορικά με συλλογικές αναπαραστάσεις και ουτοπικές τάσεις που
ενυπάρχουν σε μία κοινωνία.
Το τελικό υλικό που συλλέξαμε αποτυπώνει τις παραπάνω μεθοδολογικές
επιλογές. Οι κατηγορίες του υλικού μας μπορούν να καταταχθούν σε πέντε γενικές
κατηγορίες: Γραπτά τεκμήρια του πολιτικού δημόσιου λόγου της εποχής, περιοδικά που
αποτυπώνουν τις πολιτικές, επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές συζητήσεις της
περιόδου, γραπτά τεκμήρια από περιοδικά που αποτυπώνουν κυρίως τις πολιτισμικές
πτυχές του φαινομένου, διαφημιστικό και προπαγανδιστικό υλικό του τουριστικού
εμπορεύματος και της τουριστικής αγοράς, και επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Η έρευνα μας, καθώς εκκινεί από την επιστημολογική θέση σχετικά με την
προτεραιότητα του πολιτικού για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων,40 ξεκίνησε
από τεκμήρια του πολιτικού δημόσιου λόγου της εποχής σχετικά με τον τουρισμό.41 Ως
εκ τούτου, συλλέξαμε όλους τους νόμους που αφορούσαν τον τουρισμό ή συνδέονταν
με την άσκηση τουριστικής πολιτικής, τις συζητήσεις στη βουλή με συναφές
περιεχόμενο, τα πενταετή αναπτυξιακά πλάνα καθώς και άλλες μελέτες από
τεχνοκρατικούς φορείς που αποτυπώνουν τις ασκούμενες πολιτικές. Για την περίοδο της
στρατιωτικής δικτατορίας προβήκαμε σε μελέτη όλου του σχετικού προπαγανδιστικού
υλικού που υπάρχει συγκεντρωμένο κυρίως στο Αρχείο Βοβολίνη καθώς και σε
εκδόσεις που συμπυκνώνουν τον εκφερόμενο πολιτικό λόγο των ιθυνόντων του
καθεστώτος της δικτατορίας του 1967 όπως Το Πιστεύω Μας του Γεωργίου
Παπαδόπουλου.
Εξαιτίας του εύρους της περιόδου που μελετάμε, επιλέξαμε να εστιάσουμε σε
εβδομαδιαίες ή μηνιαίες περιοδικές εκδόσεις. Προβήκαμε σε αποδελτίωση ενός
40

Βλέπε κεφάλαιο 2.

41

Σχετικά με τη χρήση του πολιτικού δημόσιου λόγου στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών βλέπε: P.

Corbetta, Social Research: Theory, Methods and Techniques, Sage, Λονδίνο, 2003, σ. 301.
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περιοδικού από κάθε μία από τις κύριες πολιτικές παρατάξεις που δραστηριοποιούταν
στην Ελλάδα μεταπολεμικά, τα περιοδικά δηλαδή Οικονομικός Ταχυδρόμος,
Βιομηχανική Επιθεώρηση και Ελληνική Αριστερά. Ταυτόχρονα ανατρέξαμε στο
περιοδικό Θέσεις και Ιδέαι ως περιοδικό που συμπύκνωνε τις ιδεολογικές αναζητήσεις
διανοουμένων που βρίσκονταν γύρω από το καθεστός των συνταγματαρχών. Η σχετική
απουσία λόγου της Αριστεράς επί του θέματος καθώς και η απουσία στο δημόσιο λόγο
τεκμηρίων που να αποτυπώνουν τη δραστηριότητα των εργατικών σωματείων και
συλλόγων του κλάδου μας οδήγησε να αναζητήσουμε επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό
στο αρχείο της Ε.Δ.Α. που είναι συγκεντρωμένο στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής
Ιστορίας. Για τις τεχνικές και αισθητικές συζητήσεις της εποχής γύρω από την ανάπτυξη
του τουρισμού στη χώρα ανατρέξαμε στα περιοδικά Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονικά
Θέματα και Ζυγός. Επιπλέον αναζητήσαμε σε εξειδικευμένες συζητήσεις του ίδιου του
τουριστικού κλάδου στο περιοδικό Τουριστικόν Δελτίον και τις σχέσεις της τουριστικής
βιομηχανίας με τις φυσιολατρικές και περιηγητικές ενώσεις της χώρας στο περιοδικό
ΗΩΣ. Τέλος, συλλέξαμε και οποιαδήποτε άλλη έκδοση της εποχής που εντοπίσαμε
μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, που να ασχολείται από επιστημονική, τεχνοκρατική ή
πολιτική σκοπιά με την ανάπτυξη του τουρισμού ή με τις επιπτώσεις του την περίοδο
1945-1974.
Η μελέτη του διαφημιστικού λόγου της εποχής έθετε το πρόβλημα της
αναζήτησης μορφών αρχειακού υλικού που, μέσα από τη συνέχεια του, θα μπορούσε με
ασφάλεια να μας καθοδηγήσει σχετικά με εμφανείς μετατοπίσεις στις αναπαραστάσεις
του ελληνικού τουρισμού. Επισκεφτήκαμε τα αρχεία τόσο του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού, όσο και το αρχείο της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας
Ελλάδος, αλλά ο κατακερματισμός, η μερικότητα και η ελλιπής οργάνωση τους δεν μας
επέτρεψε να αντλήσουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αντίθετα πιο συγκροτημένη ήταν η
συλλογή του Αρχείου Βοβολίνη με περιοδικές εκδόσεις ιδιωτικών κυρίως εταιριών,
αλλά πάνω από όλα το αρχείο του ταξιδιωτικού οργανισμού Thomas Cook, στο
Πήτερσμποροου της Μεγάλης Βρετανίας. Το συγκεκριμένο αρχείο αποτελεί τη
μεγαλύτερη και πιο συγκροτημένη συλλογή παγκοσμίως τουριστικού διαφημιστικού
υλικού και ως εκ τούτου σε μεγάλο βαθμό στηριχτήκαμε σε υποθέσεις εργασίας που
μπορούσαμε να αντλήσουμε από εκεί.
Έχοντας κάνει τη μεθοδολογική επιλογή να μελετήσουμε εβδομαδιαίο ή μηναίο
περιοδικό λόγο, αναζητήσαμε περιοδικές εκδόσεις που να αποτυπώνουν τις κοινωνικές
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και πολιτισμικές διαστάσεις του. Η έρευνα μας βασίζεται στην θέση ότι η διάδοση του
τουρισμού αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο στις διαφορετικές περιοδικές εκδόσεις
τις εποχής ανάλογα με το αναγνωστικό κοινό στο οποίο αυτές απευθύνονταν. Ως εκ
τούτου, πραγματοποιήσαμε ενδεικτικές πιλοτικές έρευνες σε περιοδικά που αποτύπωναν
διαφορετικά στρώματα και κοινωνικές κατηγορίες της ελληνικής κοινωνίας (περιοδικό
Γυναίκα για τις γυναίκες από τα μεσαία στρώματα, Ρομάντζο και Θησαυρός για τις
γυναίκες από τα κατώτερα στρώματα, περιοδικά Εποχές και Πανσπουδαστική για
μορφωμένους νέους από τα μεσαία στρώματα.) Παρ’ όλα αυτά οι πιλοτικές έρευνες μας
οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προνομιακή περιοδική μορφή έκδοσης αποτελούσαν τα
περιοδικά ποικίλης ύλης που μεταπολεμικά άρχισαν να εκδίδονται στη χώρα κατά το
πρότυπο του γαλλικού Paris Match και του αμερικάνικου Life.42 Ως εκ τούτου, εκτενής
αποδελτίωση έγινε στα περιοδικά Εικόνες, Ταχυδρόμος, Επίκαιρα και Άλφα.
Τέλος αναζητήσαμε στατιστικά δεδομένα, πέρα από την δευτερογεννή
βιβλιογραφία, στο αρχείο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αλλά και στον ταξιδιωτικό
οργανισμό Thomas Cook.
1.4

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία ξεκινάει με το εισαγωγικό κεφάλαιο 1 στο οποίο αναλύεται η
προβληματική που μας απασχολεί, οι βασικές μας μεθοδολογικές κατευθύνσεις και
επιλογές και το περίγραμμα στο οποίο παρατίθενται αναλυτικά τα ερωτήματα της
έρευνας. Στη συνέχεια η μελέτη χωρίζεται σε πέντε διακριτά κεφάλαια.
Στο κεφάλαιο 2 θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε θεωρητικά και ιστορικά τον
τουρισμό. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο εκκινεί με μία σύντομη παρουσίαση της
ιστορικότητας του ίδιου του διεθνούς τουριστικού φαινομένου. Συνεχίζει με μία
αναφορά στη βιβλιογραφική παράδοση της κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του
τουρισμού μέσα από την παράθεση των βασικών σταθμών και την κριτική ενασχόληση
με τις βασικές επιστημολογικές παραδοχές των συγγραφέων του πεδίου. Τέλος,
παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο μέσα από το οποίο γίνεται κατανοητό το
τουριστικό φαινόμενο στην παρούσα εργασία και από το οποίο πηγάζουν τα
συγκεκριμένα ερωτήματα της έρευνας.
Τα ερωτήματα που μας απασχολούν στο κεφάλαιο αυτό σχετίζονται με την
ορθότερη εννοιολόγηση του τουρισμού. Τι θέση κατέχει η ανάπτυξη του τουρισμού στη
42

Αναλυτικότερα για τις περιοδικές εκδόσεις ποικίλης ύλης και την ιστορία τους βλέπε κεφάλαιο 5.1.
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Μεσόγειο, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στην ιστορία του τουρισμού ως νεωτερικό
φαινόμενο; Ποιες όψεις του τονίζονται και ποιες συσκοτίζονται από τα κλασσικά
κείμενα του αντίστοιχου βιβλιογραφικού πεδίου; Ποιες είναι οι ιστορικές προϋποθέσεις
ανάπτυξης του τουριστικού φαινομένου; Με ποια κριτήρια υιοθετούμε το πεδίο της
πολιτικής ως επιστημολογική αφετηρία για την κατανόηση του τουρισμού; Ποιος είναι
ο ρόλος του κράτους, των πολιτικών θεσμών και των κοινωνικών ανταγωνισμών στη
διαδικασία συγκρότησης της τουριστικής οικονομίας; Τι συνεπάγεται η διαδικασία
διάδοσης του τουρισμού μέσα από καταστατικές πολιτικές ρυθμίσεις για το χώρο και
για τα κοινωνικά υποκείμενα; Ποιες μορφές γνώσης αναδύονται για την δημιουργία της
τουριστικής οικονομίας; Ποιο είναι το περιεχόμενο του τουριστικού εμπορεύματος,
ποια είναι τα κίνητρα για την κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών και πώς
διαχωρίζεται το τουριστικό εμπόρευμα από άλλες μορφές εμπορευμάτων; Με ποιο
τρόπο μπορούν να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού που
προκύπτουν από την εξάπλωση της τουριστικής δραστηριότητας στις κοινωνίες
υποδοχής; Πώς επηρεάζεται η κοινωνική αναπαραγωγή στις κοινωνίες υποδοχής και
πώς επηρεάζεται η ίδια η υλικότητα των ενσώματων κοινωνικών υποκειμένων; Τέλος,
πώς μεταβάλλονται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του εαυτού και του άλλου στις
κοινωνίες υποδοχής τουριστών;
Το κεφάλαιο 3 περιγράφει το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίο αναπτύχθηκε το
φαινόμενο που μελετάμε. Ως εκ τούτου, εγγράφει την ανάπτυξη της τουριστικής
οικονομίας στα πολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα της εποχής. Ξεκινάει από την
περιγραφή των ιστορικών προϋποθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη του
τουρισμού στην Ελλάδα μεταπολεμικά. Στη συνέχεια, παρουσιάζει τα βασικά σημεία
της πολιτικής και οικονομικής ιστορίας της χώρας την μεσοπολεμική περίοδο μέχρι το
1974 με έμφαση στους θεσμούς και τα γεγονότα εκείνα που άσκησαν επίδραση στην
ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την παράθεση των
βασικών συμπερασμάτων που μπορούν να αντληθούν από την επεξεργασία των
ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τον τουρισμό την περίοδο που μας απασχολεί, ώστε
να υποδειχθούν οι βασικές του τομές και μετατοπίσεις σε σχέση με την ιστορία της
Ελλάδας την ίδια περίοδο.
Τα ερωτήματα που μας απασχολούν σχετίζονται με την προσπάθεια να
εγγράψουμε τον τουρισμό στο σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών
διεργασιών της ελληνικής κοινωνίας την περίοδο 1945-1974. Ποια φαινόμενα
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εξωτερικά της ελληνικής κοινωνίας σημάδεψαν την ανάπτυξη του τουρισμού στο
εσωτερικό της; Ποιες δομές κληρονομούνται από την περίοδο του Μεσοπολέμου, της
Κατοχής και του Εμφυλίου που θα επηρεάσουν τη μετεμφυλιακή ανάπτυξη του
τουρισμού; Πώς σχετίζονται οι προσπάθειες μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και η
αμερικανική βοήθεια με το τουριστικό φαινόμενο; Ποιο είναι το πολιτικό και
οικονομικό περιβάλλον μεταπολεμικά στη χώρα; Πώς επηρεάζεται ο τουρισμός από τις
πολιτικές εξελίξεις της εποχής, από τους άλλους οικονομικούς κλάδους και από τις
ασκούμενες οικονομικές πολιτικές; Πώς σχετίζεται ο τουρισμός με την ανάπτυξη της
στρατιωτικής δικτατορίας και πώς εγγράφεται στις ασκούμενες πολιτικές και τις
πολιτικές αναζητήσεις της περιόδου; Τέλος, πώς αποτυπώνεται η τουριστική ανάπτυξη
στην Ελλάδα μεταπολιτευτικά καθώς και γεωγραφικά και οικονομικά;
Στο κεφάλαιο 4 ξεκινάμε να παρουσιάζουμε το πρωτογενές εμπειρικό υλικό από
το δημόσιο λόγο της εποχής. Αφετηρία μας αποτελεί η παρουσίαση της ιστορίας των
θεσμικών ρυθμίσεων και των πολιτικών αντιπαραθέσεων σχετικά με την ανάπτυξη του
τουριστικού φαινομένου. Στη συνέχεια εστιάζουμε στις μορφές κανονιστικών
ρυθμίσεων και λόγων που ρύθμιζαν την τουριστική δραστηριότητα αναφορικά με τη
διαχείριση του χώρου και των κοινωνικών υποκειμένων.
Τα ερωτήματα που μας απασχολούν εγγράφονται στο ευρύτερο πλαίσιο της
προβληματικής των κλάδων της πολιτικής και οικονομικής κοινωνιολογίας. Πότε
γίνονται οι πρώτες προσπάθειες θεσμικής πλαισίωσης του τουριστικού φαινομένου στην
Ελλάδα; Υπό ποιες συνθήκες ξεκινάει η προσπάθεια συγκρότησης της τουριστικής
αγοράς μεταπολεμικά και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες-σταθμοί την ίδια περίοδο; Ποιες
είναι οι πολιτικές στον τομέα του τουρισμού των κυβερνήσεων Καραμανλή, Κέντρου
και της στρατιωτικής δικτατορίας; Ποιες είναι οι βασικές μορφές πολιτικού και
κοινωνικού ανταγωνισμού που αναπτύσσονται γύρω από την ανάπτυξη του τουρισμού
την ίδια περίοδο; Τι λειτουργίες επιτελεί ο δημόσιος λόγος περί τουρισμού στην
ελληνική κοινωνία και πώς εγγράφεται στον αρθρωμένο πολιτικό και τεχνοκρατικό
λόγο της εποχής; Ποιες τομές μπορούμε να εντοπίσουμε στις ασκούμενες πολιτικές και
στις αντιλήψεις περί τουρισμού στις επιστημονικές, πολιτικές και τεχνοκρατικές ελίτ
της χώρας; Με ποιους τρόπους ο χώρος αποτελεί αντικείμενο καταστατικής ρύθμισης
και οικονομικής εκμετάλλευσης μέσα από τη διάδοση της τουριστικής θεσμικής και
οικονομικής σφαίρας; Με ποιους τρόπους τα κοινωνικά υποκείμενα στην ελληνική
κοινωνία γίνονται αντικείμενο ειδικών κανονιστικών ρυθμίσεων από τους κρατικούς
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θεσμούς; Και τέλος, ποιες μορφές γνώσεις αναπτύσσονται και διαδίδονται για την
πληρέστερη οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας;
Το κεφάλαιο 5 ασχολείται με τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις και
αποτυπώσεις του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα την περίοδο 1945-1974 καθώς
και με την ίδια την εξέλιξη του τουριστικού εμπορεύματος. Ξεκινάμε από την ίδια την
εξέλιξη

του

τουριστικού

φαινομένου

και

των

κοινωνικών

πρακτικών

που

περιλαμβάνονταν σε αυτό και συνεχίζουμε με τη διάδοση αυτών των πρακτικών στην
ελληνική κοινωνία. Στη συνέχεια ασχολούμαστε με τους συγκεκριμένους κοινωνικούς
μετασχηματισμούς της ελληνικής κοινωνίας από τη διάδοση του τουρισμού. Το
κεφάλαιο αυτό κλείνει με τις αναπαραστάσεις του τουρίστα και του ντόπιου και της
μετατοπίσεις τους στο δημόσιο λόγο της εποχής που σχετίζονταν με την τουριστική
δραστηριότητα.
Τα ερωτήματα που απαντάμε στο κεφάλαιο 5 εγγράφονται στις επιστημονικές
παραδόσεις της πολιτισμικής κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ιστορίας. Πώς
μεταβάλλεται διαχρονικά το περιεχόμενο του ελληνικού τουριστικού προϊόντος; Ποιες
είναι οι συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές με τις οποίες καταπιάνονται οι περιηγητές
της χώρας την περίοδο 1945-1974, και με ποιο τρόπο αυτές οι κοινωνικές πρακτικές
γίνονται τμήμα της τοπικής κοινωνίας; Πώς επηρεάζει ο τουρισμός διαδικασίες
κοινωνικού μετασχηματισμού και κοινωνικής αναπαραγωγής; Με ποιο τρόπο επηρεάζει
η διάδοση του τουρισμού τη σχέση των κοινωνικών υποκειμένων με το σώμα τους και
τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που σχετίζονται με το σώμα στην ελληνική κοινωνία;
Και τέλος, με ποιο τρόπο αναπαρίσταται στο δημόσιο λόγο περί τουρισμού ο τουρίστας
και ο Έλληνας και πώς μετασχηματίζονται μέσα στο χρόνο αυτές οι αναπαραστάσεις;
Τέλος, το κεφάλαιο 6 αποτελεί μία σύνοψη και συμπύκνωση των βασικών
πορισμάτων της παρούσας έρευνας. Το μεγαλύτερο τμήμα του καλύπτεται από τα
συμπεράσματα της μελέτης μας. Συνεχίζει με μία παράθεση μελλοντικών υποθέσεων
εργασίας συναφών με την παρούσα προβληματική. Η εργασία κλείνει με ορισμένες
σκέψεις αναφορικά με τη σχέση του τουρισμού την περίοδο 1945-1974 με την εξέλιξη
τόσο του ίδιου του φαινομένου την μεταπολιτευτική περίοδο, όσο και της ίδιας της
ελληνικής κοινωνίας στο σύνολο της.
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Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

2

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε τον αναγνώστη
στην ιστορία του τουριστικού φαινομένου, να μελετήσουμε τις βασικές θεωρητικές
παραδόσεις στην μελέτη του από τις πειθαρχίες της κοινωνιολογίας και της
ανθρωπολογίας, και να οριοθετήσουμε τις εννοιολογικές και θεωρητικές κατηγορίες
που θα υιοθετήσουμε στην δική μας μελέτη. Πριν ξεκινήσουμε, οφείλουμε να
κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Ό,τι ακολουθεί δεν επιχειρεί να αποτελέσει ούτε μία
ολοκληρωμένη εισαγωγή στην ιστορία του τουρισμού, ούτε και μία αναλυτική
βιβλιογραφική επισκόπηση της σχετικής ακαδημαϊκής συζήτησης. Αυτό στο οποίο
αποσκοπούμε είναι, ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία, να επισημάνουμε τις
βασικές θεωρητικές και ιστορικές παραδοχές που διατρέχουν την υφιστάμενη γνώση,
και μέσα από αυτή την διαδικασία να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το θεωρητικό
σχήμα που εμείς θα υιοθετήσουμε σε σχέση με τη υφιστάμενη συζήτηση, έχοντας
επίγνωση του βάθους, της συνεισφοράς αλλά και των ελλείψεων της.
2.1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Ως αφετηρία του φαινομένου του τουρισμού, όπως αυτό εμφανίζεται στην νεωτερική
εποχή, αναφέρονται συνήθως δύο διαφορετικά γεγονότα, ανάλογα με τον συγγραφέα
και τις διαστάσεις του φαινομένου που θέλει να υπογραμμίσει. Από τη μία το Grand
Tour και από την άλλη η πρώτη οργανωμένη εκδοχή του Τόμας Κουκ το 1841.43
Το Grand Tour, περιηγήσεις νεαρών γόνων αριστοκρατικών οικογενειών της
Αγγλίας στην ηπειρωτική Ευρώπη με μισθωμένους οδηγούς, ξεκίνησε τον 16ο αιώνα.
Τομή στην εξέλιξη του θεωρείται το 1763, ημερομηνία κατά την οποία η υπογραφή
της ειρήνης μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας και Μεγάλης Βρετανίας στο Παρίσι
διευκόλυνε την ακίνδυνη περιήγηση των άγγλων αριστοκρατών, γεγονός που
σύντομα οδήγησε στην μαζικοποίηση του φαινομένου. Δύο μόλις χρόνια αργότερα ο
αριθμός των Άγγλων που κάνουν το ταξίδι αγγίζει τις 40.000.44 Τα επόμενα τριάντα
χρόνια, τα οποία θεωρούνται και η χρυσή του περίοδος, ο θεσμός σταδιακά γίνεται
αντικείμενο οικειοποίησης από τα ανερχόμενα αστικά στρώματα της Αγγλίας και της
43

F. Inglis, The Delicious History of the Holiday, Routledge, Λονδίνο, 2000, σ. 14.

44

A. Holden, Tourism Studies and the Social Sciences, Routledge, Λονδίνο, 2005, σ. 21.
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Γαλλίας, καθώς ο κοσμοπολίτικος τρόπος ζωής και η αναφορά στο κλασικό παρελθόν
έγιναν πολιτισμικό κτήμα τους καθώς συνδυάζεται με την εγκαθίδρυση της πολιτικής
τους ηγεμονίας.45
Άλλοι σχολιαστές της ιστορίας του τουρισμού αναφέρουν ως σημείο εκκίνησης
του τα πρώτα τουριστικά πακέτα του ιεραπόστολου Τόμας Κουκ. Το πρώτο
τουριστικό πακέτο θεωρείται η οργανωμένη εκδρομή από το Λέστερ στο Λάφμπορο
με σιδηρόδρομο, στο οποίο συμμετείχαν σχεδόν 600 άτομα, που διοργανώθηκε το
1841. Ο Κουκ σύντομα προετοίμαζε εκδρομές για Άγγλους από τα μεσαία και
κατώτερα στρώματα στην Ιρλανδία και στη Σκωτία, με σημαντικό σταθμό την
έκθεση στο Crystal Palace του Λονδίνου το 1851. Επιπλέον, το 1856 οργάνωνε
τουριστικές περιηγήσεις από το Λονδίνο σε πλήθος πόλεων της Γαλλίας και της
Γερμανίας.46 Το σύστημα της επιχείρησης του Τόμας Κουκ περιλάμβανε σύντομα
ταξίδια στην Ελβετία, στην Αμερική, από το 1869 στους Αγίους τόπους, αργότερα
στην Αίγυπτο και προς το τέλος του αιώνα και στην Ελλάδα.47 Η σημασία του
εγχειρήματος του Κουκ και των γιών του δεν έγκειται μόνο στον τρόπο με τον οποίο
οργάνωνε την διάθεση του προϊόντος στις χώρες καταγωγής των ταξιδιωτών αλλά και
στην δημιουργία δικτυώσεων ξενοδοχείων, επιχειρήσεων εστίασης, ταξιδιωτικών
οδηγών και του τρόπου μεταφοράς χρημάτων των υποψήφιων ταξιδιωτών στις χώρες
υποδοχής. Πρωτίστως αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από την εποχή του και μετά
ο τουρισμός σταδιακά αφορά και τα κατώτερα στρώματα των δυτικών κοινωνιών, ως
ένα εμπόρευμα μεταξύ άλλων του οποίου σταδιακά η κατανάλωση του
μαζικοποιούταν.
Ο δέκατος ένατος αιώνας είναι επιπρόσθετα η εποχή όπου γεννήθηκαν τα
περισσότερα αντικείμενα του υλικού πολιτισμού του τουρισμού. Στο πρώτο μισό
εκδόθηκαν οι πρώτοι ταξιδιωτικοί οδηγοί, αρχικά το 1829 από τον Καρλ Μπαεντέκερ
το 1836,48 και στη συνέχεια από τον Άγγλο Τζον Μούρραι με το κόκκινο βιβλίο του

45

L. Turner & J. Ash, The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, St. Martin

Press, Νέα Υόρκη, 1976, σ. 38-41.
46

D. J. Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Vintage Books, Νέα Υόρκη, 1992, σ.

87.
47

P. Brendon, Thomas Cook: 150 Years of Popular Tourism, Secker & Warburg, Λονδίνο, 1991, σ. 129.

48

D. J. Boorstin, Ό.π., σ. 104.
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όπου σημειώνονταν τα αξιοθέατα της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Ρηνανίας.49 Οι
οδηγοί αυτοί όχι μόνο περιλάμβαναν λίστες αξιοθέατων προορισμών στις σχετικές
περιοχές και έδιναν συμβουλές στους αναγνώστες τους για τον βέλτιστο τρόπο
συμπεριφοράς και ενδυμασίας στην εκάστοτε χώρα, αλλά και εισήγαγαν την σχετική
καινοτομία της εποχής, το σύστημα αξιολόγησης με αστέρια, σύμφωνα με το οποίο
κάθε προορισμός αξιολογούνταν με λιγότερα ή περισσότερα αστέρια ανάλογα με την
σημαντικότητα που απέδιδε σε αυτόν ο συγγραφέας.50
Το 19ο αιώνα δημιουργήθηκαν και τα πρώτα ξενοδοχεία σύγχρονου τύπου που
θα στεγάσουν την νέα αυτή πρακτική, τον τουρισμό. Το 1805 δημιουργήθηκε στο
Μπάντεν-Μπάντεν το πρώτο ξενοδοχείο με σύγχρονο οργανωτικό μοντέλο
λειτουργίας.51 Το 1850 λειτούργησε στο Παρίσι το πρώτο Grand Hotel, η επιχείρηση
που πρώτη θα λειτουργήσει ως ανώνυμη εταιρία.52 Το 1880 ιδρύθηκε το πρώτο
ξενοδοχειακό τραστ, η αλυσίδα Ritz.53 Το ξενοδοχείο, όπως μας το κληροδοτεί ο 19ος
αιώνας, είναι τμήμα της αναδυόμενης τότε σύγχρονης αρχιτεκτονικής και
χωροταξίας, κατά την οποία μεγάλα δημόσια περίοπτα κτίρια, όπως σιδηροδρομικοί
σταθμοί, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες κοσμούσαν τους κεντρικούς δημόσιους
δρόμους και τις πλατείες των αστικών κέντρων της Ευρώπης.54
Δίπλα στην ανάδυση του κοσμοπολίτικου αστικού τουρισμού, συναντάμε και
τη σταδιακή δημιουργία των πρώτων παραθεριστικών θέρετρων. Η φυγή προς τη
θάλασσα εκκινεί μέσα από τις αντιλήψεις περί σώματος και υγείας του 19ου αιώνα,
οι οποίες υποδείκνυαν το θαλάσσιο μπάνιο ως θεραπευτική πρακτική για πληθώρα
ασθενειών.55 Ο πρώιμος πολιτισμός της θάλασσας περιλάμβανε και ένα πλούσιο λόγο
γύρω από την θεραπεία του πάσχοντος σώματος καθώς και ειδικές τεχνικές, σκεύη
και μηχανήματα για τη θεραπεία αυτού. Σταδιακά όμως οι παραπάνω μέθοδοι
άρχισαν να εκφυλίζονται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρακτική της δημόσιας
49

H. M. Enzensberger, Πολιτική και Πολιτισμός, Scripta, Αθήνα, 2004, σ. 97.

50

H. M. Enzensberger, Ό.π., σ. 105

51

Στο ίδιο, σ. 111.

52

Στο ίδιο, σ. 112

53

Χ. Μπονάρου, Η τουριστική διαχείριση της ιστορικής μνήμης: αναπαραστάσεις της Ελλάδας στις

σύγχρονες τουριστικές καρτ ποστάλ, Διδ. Διατρ., Πάντειο, Αθήνα, 2009, σ. 14.
54

F. Inglis, Ό.π., σ. 59
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O. Lofgren, On Holiday: A History of Vacationing, University of California Press, Λος Άντζελες, 1999,

σ. 117.
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λούσης στο θαλασσινό νερό ως μία καθεαυτή απόλαυση γίνεται κυρίαρχη, ως μία
μορφή επαφής με τα στοιχεία της φύσης και ως μορφή φυγής από τα αστικά κέντρα
της εποχής.56 Η πρακτική του μπάνιου, με την οποία θα ασχοληθούμε εκτενέστερα
στο κεφάλαιο 5, στο βαθμό που αφορά την ιδιαίτερη μορφή που έτεινε να πάρει ο
ελληνικός τουρισμός μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελεί τεκμήριο κοινωνικού
στάτους και περίοπτης κατανάλωσης για τα μέλη των ευρωπαϊκών ελίτ κατά τη
μεσοπολεμική περίοδο και, ως εκ τούτου, τα υλικά αποτυπώματα της, από τα
σουβενίρ και τις καρτ-ποστάλ μέχρι το ίδιο το μαύρισμα ως αισθητικό πρότυπο,
αποτελούν αναγνωρίσιμα και επιθυμητά τεκμήρια της.57
Το 19ο αιώνα δημιουργείτε επίσης ένα κίνημα κοσμοπολίτικης μαγειρικής μέσα
από τη διάδοση της γαλλικής κουζίνας που έτεινε να υπερκαλύψει τις εθνικές
ιδιαιτερότητες

προς

όφελος

ενός

διεθνούς

κοσμοπολιτικού

γαστρονομικού

πολιτισμού. Το πρώτο περιοδικό αποκλειστικά για τη μαγειρική, κατά τα πρότυπα
των καλλιτεχνικών περιοδικών της περιόδου, το L’Art Culinaire, εκδόθηκε το 1883
στο Παρίσι.58 Αποτελεί τμήμα ενός κινήματος που στόχευε τόσο στην συντεχνιακή
προάσπιση των συμφερόντων των διακεκριμένων επαγγελματιών της μαγειρικής
τέχνης όσο όμως και στην ηγεμόνευση στο πεδίο του γούστου, διεκδικώντας για τον
εαυτό του ένα καθολικό πρότυπο στη βάση του οποίου οι διαφορετικές γεύσεις θα
αξιολογούνταν και θα ιεραρχούνταν εντός του πλαισίου της ηγεμονίας μίας
«αστικής» μαγειρικής. Άλλα αξιοσημείωτα παραδείγματα αποτελούν η εξάπλωση του
παγωτού, που με τη σημερινή του μορφή είναι γνωστό από τις αρχές του18ο αιώνα
στη Νάπολη. Η εφεύρεση της κατάψυξης τον 19ο αιώνα το διαδίδει με αστραπιαίους
ρυθμούς σε Ευρώπη και Αμερική.59 Έτσι σταδιακά διαμορφώθηκε ένα πεδίο υλικών
καταναλωτικών αγαθών, η διάχυση της χρήσης των οποίων θα συνοδευόταν και από
την καθολική εξάπλωση μίας μορφής μετακίνησης στην οποία τα αστικά ήθη θα
διατηρούσαν την πρωτοκαθεδρία τους σε πλειάδα διαφορετικών πολιτισμικών
συνθηκών.
Η εξάπλωση του τουρισμού ακολουθούσε και την ανάπτυξη των σύγχρονων
μέσων μεταφοράς. Αν η σχετική κίνηση στην Ευρώπη σχετιζόταν κατά το 19ο αιώνα
56

Στο ίδιο, σ. 118.

57

L. Turner & J. Ash, Ό.π., σ. 233.

58

F. Inglis, Ό.π., σ. 65.

59

Στο ίδιο, σ. 69.
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με την σταδιακή επέκταση των σιδηροδρομικών επικοινωνιών και της ναυσιπλοΐας με
ατμόπλοια κατά τον 19ο αιώνα, στην Αμερική από τις αρχές του 20ου αιώνα η ραγδαία
επέκταση του οδικού δικτύου ευνοούσε τη δημιουργία ενός πιο εξατομικευμένου
τουρισμού χάρη στην ευρεία διάδοση της χρήσης του αυτοκινήτου.60 Η περιπλάνηση
με το αυτοκίνητο έδινε και την πρώτη μαζική ώθηση στην πρακτική του κάμπινγκ
στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.61 Αντιστοίχως, από τις αρχές του 20ου αιώνα, με
πρωτοπόρα την εταιρία American Express, και έμφαση στα ταξίδια Αμερικανών
περιηγητών στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Μεσόγειο, μαζικοποιήθηκαν οι
κρουαζιέρες. Το 1922 η εταιρία διοργάνωσε τον πρώτο γύρω του κόσμου
αποκλειστικά με θαλάσσια μέσα με το κρουαζιερόπλοιο Laconia.62
Η γενίκευση του τουρισμού ως μία καταναλωτική πρακτική που αφορά όλο και
πιο διευρυμένες κατηγορίες του πληθυσμού διαμόρφωσε σταδιακά και την οικιστική
εκείνη μορφή που αποτέλεσε με το πέρασμα του χρόνου το σήμα κατατεθέν των
διακοπών παγκοσμίως, το τουριστικό θέρετρο. Τα πρώτα θέρετρα αναπτήχθηκαν
σταδιακά στην Αγγλία από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, με χαρακτηριστικότερη
περίπτωση το Μπλάκπουλ της Μεγάλης Βρετανίας που γειτνίαζε με τα δύο μεγάλα
βιομηχανικά κέντρα του Λίβερπούλ και του Μάντσεστερ.63 Η διάδοση τους ξεκίνησε
με γοργούς ρυθμούς στη νότια Αγγλία και στη βόρεια Γαλλία και με πιο αργούς
ρυθμούς στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Μεσόγειο. Παρ’
όλα αυτά είναι σημαντικό ότι προπορεύτηκαν της επέκτασης του σιδηροδρομικού
δικτύου και επέβαλαν τις νέες του κατευθύνσεις.64
Γύρω από τις μεσογειακές ακτές τα πρώτα μαζικά θέρετρα καθιερώθηκαν από
τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχικά ως ιαματικά και θεραπευτικά κέντρα, με πρώτο
σχετικό κέντρο τη Νίκαια της νότιας Γαλλίας. Η Νίκαια, η πρώτη πόλη του
ευρωπαϊκού νότου που μετασχηματίστηκε από την τουριστική οικονομία, εξ αρχής
«εμπορευόταν», μέσα από διαφημίσεις, αφίσες και φυλλάδια στο Παρίσι, τον καιρό
και τον ήλιο της. Επιπλέον, οι ανάγκες της την εποχή εκείνη σε φτηνή εργασία
καλύπτονταν κυρίως από μετανάστες της γειτονικής Ιταλίας, συνηθισμένους σε
60
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χαμηλότερα ημερομίσθια σε αντίθεση με τους εγχώριους Γάλλους.65 Μέχρι το πρώτο
τέταρτο του 20ού αιώνα η ευρύτερη παραθαλάσσια περιοχή της γαλλικής Ριβιέρας,
από τη Νίκαια και τις Κάννες μέχρι το Μόντε Κάρλο, αποτελούσε τον κατεξοχήν
τουριστικό προορισμό της ηπειρωτικής Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι
εκείνη την εποχή τα θέρετρα αυτά ήταν εστίες χειμερινού τουρισμού, καθώς τα
συνιστούσαν για θεραπείες το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, όπου η έκθεση στον
ήλιο, σε αντίθεση με την έκθεση στη θάλασσα θεωρούταν επικίνδυνη για την υγεία.66
Μέσα σε αυτό το κλίμα επαφής με το μεσογειακό νότο αναπτύχθηκαν σταδιακά από
το Μεσοπόλεμο και μετά στα μορφωμένα στρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και
της βόρειας Ευρώπης μία εξιδανικευμένη εικόνα αναφορικά με τα κατώτερα
στρώματα της μεσογειακής υπαίθρου.67 Με την ελληνική εκδοχή αυτής της ιστορίας
θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στο κεφάλαιο 5.
Η παγίωση πάντως της κατανάλωσης τουριστικών υπηρεσιών από την
πλειοψηφία του πληθυσμού στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της δύσης δεν θα
μπορούσε να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα από την καθιέρωση της άδειας μετ’
αποδοχών. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, που δημιουργήθηκε από το 1919 από την
Κοινωνία των Εθνών, προωθούσε συστηματικά τις διακοπές σαν ένα καθολικό
δικαίωμα όλων των πολιτών. Το 1925 ιδρύθηκε στη φασιστική Ιταλία η Opera
Nazionale Dopolavoro με σκοπό τον εξορθολογισμό της σχόλης των λαϊκών τάξεων
και την μαζικοποίηση των μισθωμένων διακοπών και στη συνέχεια τη δεκαετία του
’30 το γαλλικό Λαϊκό Μέτωπο και η γερμανική K.D.F. (Kraft Durch Freude)
ακολουθούν το ιταλικό μοντέλο.68 Στη Μεγάλη Βρετανία το Holiday Pay Act
κατοχύρωσε νομοθετικά την καθολικότητα του δικαιώματος στην άδεια μετ’
αποδοχών,69 διπλασιάζοντας άμεσα τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών και πιέζοντας
για τη διαφοροποίηση των θέρετρων, μεταξύ όσων απευθύνονταν στα ανώτερα και
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όσων στα κατώτερα στρώματα της αγγλικής κοινωνίας.70 Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει
να παρασυρθούμε από τη σημασία των παραπάνω γεγονότων, καθώς η καθιέρωση
των διακοπών δεν αποτέλεσε μία απόλυτη τομή στον πολιτικό χρόνο. Αντίθετα, είναι
το αποτέλεσμα, σε όλες τις παραπάνω χώρες, της σταδιακής και κλιμακωτής
καθιέρωσης διακριτών προνομίων για διαφορετικές κατηγορίες των εργαζομένων, τις
οποίες οι σχετικές ρυθμίσεις καθιστούσαν από συντεχνιακό κεκτημένο σε καθολικό
δικαίωμα. Στην Αγγλία σχετικά νομοθετήματα συναντάμε από το Factory Act του
1833, ενώ στην Αμερική η διαδικασία της καθιέρωσής τους ακολουθούσε
διαφορετικό ρυθμό μέχρι την τελική κατοχύρωση τους από το New Deal το 1932, με
την πολιτεία του Γουισκόνσιν να έχει ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις ήδη από το
1905.71
Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα την περίοδο που μελετάμε συμπίπτει
με την διεθνοποίηση και μαζικοποίηση του τουρισμού στο μεταπολεμικό κόσμο. Η
Μεσόγειος ως η «περιφέρεια της απόλαυσης» για τον ευρωπαϊκό βορρά αναδύθηκε
από τη δεκαετία του ’50 και μετά, και μόνο με την παγίωση της εργατικής
κατάκτησης της άδειας μετ’ αποδοχών. Θέρετρα όπως η Μαγιόρκα, η οποία αποτελεί
το αρχέτυπο στη βάση του οποίου θα αναπτυχθούν πλήθος ελληνικών νησιών,
περιλαμβάνεται από το 1948 στα προγράμματα του Εργατικού Οργανισμού
Τουρισμού της Μεγάλης Βρετανίας.72 Οι τεχνολογικές προϋποθέσεις για τη
μαζικοποίηση αυτή βρίσκονταν στη διευρυμένη χρήση του αεροπλάνου κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ οι κοινωνικές προϋποθέσεις ωφείλονταν
στα αυξημένα εισοδήματα των εργαζομένων σε όλο τον ευρωπαϊκό βορρά.73 Η
Μεσόγειος, και δη η ανατολική, αποτελεί μία στιγμή στη διεθνή τουριστική κίνηση
προς το νότο, και η καθιέρωσή της ως ο κατεξοχήν τουριστικός προορισμός δεν
ανάγεται σε κάποιες φυσικές ή πολιτισμικές ιδιομορφίες της περιοχής, παρά την
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πολιτισμική ποικιλομορφία που προέκυπτε από το γεγονός της γεωγραφικής
απομόνωσης λόγω της μορφολογίας του χώρου.74
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή στην ιστορία του τουρισμού οφείλουμε
να σημειώσουμε το γεγονός ότι η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας τη μεταπολεμική
περίοδο, αποτέλεσε κομμάτι της διεθνούς επέκτασης του τουριστικού φαινομένου
που λάμβανε χώρα σε μαζική κλίμακα στις ακτές της ανατολικής Μεσογείου.75
2.2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

2.2.1 Η ανάπτυξη των τουριστικών σπουδών
Η ενασχόληση διαφορετικών κλάδων των κοινωνικών επιστημών με τον τουρισμό
δεν ακολουθεί την ίδια την εξέλιξη του φαινομένου. Αντίθετα, μόνο μετά από τα
μέσα της δεκαετίας του ’60 αποτελεί ένα αναγνωρισμένο αντικείμενο «νόμιμης»
έρευνας εντός των διαφορετικών υποπεδίων. Το πρώτο επιστημονικό κείμενο
τοποθετείται στα 1899 από τον Ιταλό Λουίτζι Μπόντιο και την περίοδο του
Μεσοπολέμου συναντάμε στο σύνολο των κοινωνικών επιστημών λίγα διάσπαρτα
γραπτά που απευθυνόταν στο γερμανόφωνο κυρίως κοινό.76
Από τις πρώτες αξιοσημείωτες και με μεγάλη επιρροή επεξεργασίες του
τουρισμού, οι οποίες στη συνέχεια επηρέασαν τις πρώτες κοινωνιολογικές
αναγνώσεις του φαινομένου, είναι τα γραπτά του Ντάνιελ Μπούρστιν, στα οποία,
χρησιμοποιώντας την έννοια του ψευδογεγονότος, εγγράφει τον τουρισμό στο
συνεχές των μορφών μαζικού πολιτισμού της μεταπολεμικής Αμερικής. Ο
Αμερικάνος ιστορικός έδινε έμφαση στην ανάδυση των τουριστικών ατραξιόν ως
κατασκευασμένων γεγονότων με αποκλειστικό λόγο ύπαρξης τη δική τους
αναπαραγωγή και κατανάλωση, έξω από οποιαδήποτε νοηματική αναφορά.77 Ο
Μπούρστιν, όχι τυχαία, δεν επηρέασε μόνο την πρώιμη ανάπτυξη των τουριστικών
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σπουδών, αλλά και συγγραφείς όπως ο Ζαν Μπωντριγιάρ, που μέσα από τη μελέτη
και την κριτική της καταναλωτικής συμπεριφοράς, άνοιξαν το χώρο του
μεταμοντέρνου κοινωνικού στοχασμού στο χώρο την κοινωνιολογίας.78
Η μελέτη του τουρισμού καθιερώθηκε ως αναγνωρισμένο επιστημονικό
υποπεδίο από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά. Τρία σημεία σταθμούς
μπορούμε να προσδιορίσουμε ως καθοριστικούς. Από τη μία, η έκδοση το 1977 του
έργου Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism που προσπαθούσε να
συγκεντρώσει σε ένα τόμο διάσπαρτα ανθρωπολογικά κείμενα που καταπιάνονταν με
συναφές αντικείμενο αλλά δεν συνομιλούσαν ακόμη θεωρητικά ως προς τον τρόπο
ανάγνωσης του τουριστικού φαινομένου.79 Σταθμό επίσης αποτέλεσε και η έκδοση
του περιοδικού Annals of Tourism Research από τον Τζαφάρ Τζαφάρι το 1973, με
διακηρυγμένο σκοπό τη διεπιστημονική προσέγγιση και μελέτη του τουριστικού
φαινομένου. Τέλος, τρίτος σταθμός είναι η έκδοση του έργου του Ντιν ΜακΚάννελλ
The Tourist: A New Theory of the Leisure Class το 1976, έργο με το οποίο, καθώς
αποτελεί το κείμενο με τη μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνιολογική κατανόηση του
τουρισμού φαινομένου έως και σήμερα, θα ασχοληθούμε στην συνέχεια εκτενώς.80
Από τη δεκαετία του ’80 και μετά, τα σημάδια θεσμοποίησης του κλάδου είναι
έκδηλα, με τη δημιουργία του 1988 του International Academy for the Study of
Tourism (I.A.S.T.). Μέχρι το 2003 είχαν δημιουργηθεί παγκοσμίως γύρω στα 550
ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο μελέτης τον τουρισμό, τα οποία με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο αναφέρονταν στο διακριτό εκείνο υποπεδίο των τουριστικών
σπουδών, όπως αυτό προέκυψε από τις προσεγγίσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε
στην συνέχεια.81
Οι τουριστικές σπουδές λοιπόν συγκροτήθηκαν εξ αρχής ως μία επιστημονική
πειθαρχία στην οποία οι κλάδοι της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας και
δευτερευόντως της ψυχολογίας, ασκούν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, στο βαθμό που
προνομιακά θεωρείται από τους πρώτους συγγραφείς, ότι αυτοί οι κλάδοι μπορούν
καλύτερα να ερμηνεύσουν την τουριστική συμπεριφορά. Η τάση θεσμοποίησής τους
78
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όμως βρίσκει τις επιστήμες αυτές σε υποχώρηση, πράγμα που αντανακλάται στο
γεγονός ότι περιοδικά με επιρροή όπως το Annals of Tourism Research έχουν όλο και
λιγότερα κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά άρθρα, δίνοντας τις πρώτες θέσεις σε
αριθμό δημοσιεύσεων σε πειθαρχίες όπως τα οικονομικά και η διοίκηση
επιχειρήσεων.82
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε ασχοληθούμε με ορισμένα από τα κλασικά
κείμενα της κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του τουρισμού, προσπαθώντας να
σημειώσουμε ορισμένες από τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές παραδοχές με
τις οποίες έχουν επηρεάσει το σύνολο της βιβλιογραφίας. Αρχικά αξίζει να
παρατηρήσουμε

ότι

στη

μελέτη

του

τουρισμού

συναντάμε

κείμενα

που

χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των κοινά αποδεκτών κοινωνιολογικών
θεωριών, από τις μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούσαν ως επί το
πλείστον ανθρωπολογικά μεθοδολογικά εργαλεία, μέχρι μακροκοινωνιολογικές
αναλύσεις που βασίζονται στην παράδοση του δομολειτουργισμού, ή κλασικές
μαρξιστικές αναλύσεις που προσεγγίζουν το φαινόμενο ως έκφραση του δυτικού
ιμπεριαλισμού.83 Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι εξ αρχής το κύριο σώμα
των γραπτών των τουριστικών σπουδών, με πρώτο στην αναζήτηση αυτή τον
καθηγητή του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ Έρικ Κόεν, ο οποίος αναζητούσε, όντας
επηρεασμένος από τον Πάρσονς, τις διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούσε ο
τουρισμός σε διαφορετικούς τύπους τουριστών,84 καταπιάστηκε με την αναζήτηση
διαφορετικών μορφών κατηγοριοποίησης της τουριστικής συμπεριφοράς και των
τουριστών ως κοινωνικούς ιδεότυπους.85 Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιήθηκε
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πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων, από τις θεωρίες ρόλων,86 μέχρι πιο πρόσφατα
θεωρητικές κατηγορίες, όπως η ταυτότητα, και μεθοδολογικά εργαλεία, όπως οι
ταξιδιωτικές βιογραφίες.87 Πέρα από την προσπάθεια κατηγοριοποίησης των
διαφορετικών τύπων τουριστών, έμφαση εξ αρχής δινόταν στα διαφορετικά κίνητρα
της

τουριστικής

συμπεριφοράς,88

ενώ

η

κοινωνική

ψυχολογία

σύντομα

επιστρατεύτηκε ως ένας συμπληρωματικός κλάδος που, δίνοντας έμφαση στις
στάσεις και στις απόψεις των τουριστών, θα μπορούσε να συμβάλει στη
αποκωδικοποίηση της.89
Η πιο συνήθης κατηγοριοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων της
βιβλιογραφίας στην κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του τουρισμού που συναντάμε
ακόμα και σήμερα είναι αυτή του ίδιου του Κόεν. Σύμφωνα με τη συστηματοποίηση
του ισραηλινού καθηγητή, οι τέσσερις βασικές θεματικές με τις οποίες μπορούμε να
κατανείμουμε τη βιβλιογραφία είναι οι εξής: α) κείμενα που ασχολούνται με τον ίδιο
τον τουρίστα, β) κείμενα που θεματοποιούν τις σχέσεις μεταξύ τουρίστα και ντόπιου,
γ) κείμενα που καταπιάνονται με τη δομή και τις λειτουργίες του τουριστικού
συστήματος και δ) έργα που μελετούν τις κοινωνικές συνέπειες του τουρισμού.90
Ακολουθώντας το παραπάνω σχήμα θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με τέσσερις
συγγραφείς της βιβλιογραφίας του τουρισμού στο βαθμό που κρίνουμε ότι αφενός οι
θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν ασκήσει επιρροή στο σύνολο της βιβλιογραφίας και
ότι αφετέρου οι θεωρητικές τους παραδοχές συναντώνται σε πλειάδα μελετών του
πεδίου. Οι εν λόγω συγγραφείς είναι ο Ντιν ΜακΚάννελλ,ο Νταίηβιντ Γκρήνγουντ, η
Μαρί-Φρανσουά Λανφάντ και ο Τζον Ούρρυ.
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2.2.2 O Ντιν ΜακΚάννελλ και η διαλεκτική της αυθεντικότητας
Το έργο του Ντιν ΜακΚάννελλ The Tourist: A New Theory of the Leisure Class
αναγνωρίζεται σήμερα ευρύτατα ως το σημαντικότερο στο πεδίο της κοινωνιολογίας
του τουρισμού. Ο ίδιος ο τίτλος του αποτελεί παράφραση του γνωστού έργου του
Θόρνσταϊν Βέμπλεν Η Θεωρία της Αργόσχολης Τάξης, γεγονός που προϊδεάζει το
αναγνώστη του για τη θεματική και τη διάσταση την οποία αποδίδει στη μελέτη του
τουριστικού φαινομένου. Ο Βέμπλεν με την έννοια της αργόσχολης τάξης, στα τέλη
του 19ου αιώνα που έγραφε το έργο του, εννοούσε όλες εκείνες τις κοινωνικές
κατηγορίες που έχοντας εξασφαλισμένες τις βιοτικές τους ανάγκες επιδίδονται σε
μορφές επιδεικτικής κατανάλωσης, στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν
περισσότερο κύρος.91 Για τον Αμερικάνο κοινωνιολόγο η σχόλη και οι ενασχολήσεις
του ελεύθερου χρόνου, όπως ο αθλητισμός ή οι καλές τέχνες, δεν ήταν τίποτα άλλο
παρά μορφές επίδειξης μίας κοινωνικής κατηγορίας ότι είναι ικανή να ξοδεύει το
χρόνο της σε μη παραγωγικές δραστηριότητες.92 Αντιστοίχως, η παραπομπή στον
τίτλο του The Tourist στο έργο του Βέμπλεν υποδεικνύει την φιλοδοξία του
συγγραφέα, μέσα από την μελέτη του τουρισμού, να προσεγγίσει συνολικά τόσο τα
φαινόμενα του ελεύθερου χρόνου και της χρήσης του, όσο και αυτό της μαζικής
κουλτούρας, φαινόμενα που απασχολούσαν με μεγαλύτερη ένταση τις πρώτες
μεταπολεμικές γενιές κοινωνικών επιστημόνων εξαιτίας της ανάπτυξης του κράτους
πρόνοιας και των αυξημένων ημερομισθίων των εργαζομένων.
Ο ΜακΚάννελλ, δανειζόμενος από τον Εμίλ Ντυρκαίμ,93 αντιλαμβάνεται ότι ο
καταμερισμός εργασίας των βιομηχανικών κοινωνιών οδηγεί τα μέλη τους σε μία
περιορισμένη θεώρηση του κοινωνικού τους κόσμου και σε μία απώλεια του
νοήματος γύρω από αυτόν. Ο τουρισμός είναι για τον Αμερικάνο συγγραφέα μία
προσπάθεια των νεωτερικών υποκειμένων να ανασυγκροτήσουν το νόημα που οι ίδιοι
έχουν απωλέσει μέσα από τις ζωές των «άλλων»,94 άλλων λαών, άλλων πολιτισμών
ακόμα και άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών κατηγοριών.95 Ως εκ τούτου, η
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περιήγηση σε αξιοθέατα αναδεικνύεται σε μία τελετουργία προς απάντηση της ίδιας
της διαδικασίας της κοινωνικής διαφοροποίησης, τελετουργία εκ προοιμίου
καταδικασμένη σε αποτυχία.96
Κάθε τουριστική εμπειρία μπορεί να επιμεριστεί κατά τον ΜακΚάννελλ σε τρία
τμήματα: στη σχέση μεταξύ ενός τουρίστα, ενός αξιοθέατου και μίας πληροφορίας
προηγουμένως αποκτημένης από τον πρώτο σχετικά με το δεύτερο.97 Ο συγγραφέας
περιγράφει αυτή τη διαδικασία ως μία αναπόφευκτη διαδρομή προς τη συμβολική
βεβήλωση κάθε αξιοθέατου. Καθώς οι πληροφορίες για τους διαφορετικούς τόπους
που έλκουν επισκέπτες διαχέονται από τα μέσα πολιτισμικής παραγωγής,
συλλέγονται από τους υποψήφιους τουρίστες, οι οποίοι στη συνέχεια περιοδεύουν σε
αυτές τις περιοχές προσπαθώντας να επικυρώσουν σε αυτές τα σημεία που έχουν
συλλέξει πριν από το ταξίδι τους.98 Η διαδικασία ομοιάζει με κλασσική κοινωνική
τελετουργία, όπως αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης της κοινωνικής
ανθρωπολογίας, στο βαθμό που δεν περιλαμβάνει μόνο τη επικύρωση ενός
σημαινόμενου εκ μέρους του τουρίστα, αλλά το ότι το κάνει μαζί με άλλους ή σε
χώρους όπου το έχουν κάνει και άλλοι,99 δηλαδή ως μία συλλογική συμβολική
τελετή.
Για τις ίδιες τις τουριστικές περιοχές, η δομή της τουριστικής εμπειρίας όπως
μας την περιγράφει ο ΜακΚάννελλ έχει μία σειρά από συνέπειες. Η αναζήτηση του
νοήματος εκ μέρους των τουριστών τους ωθεί να αναζητούν και να βιώσουν την
κοινωνική εμπειρία των άλλων όπως αυτή πραγματικά είναι.100 Ταυτόχρονα όμως το
ενδεχόμενο ένας ξένος να παραβιάσει την κοινωνική πραγματικότητα και τα
κοινωνικά δίκτυα απρόσκλητος υφίσταται ως μία απειλή της ιδιωτικότητας του κάθε
υποκειμένου.101 Ως εκ τούτου, κάθε τουριστική περιοχή υποχρεούται σταδιακά να
διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει την εντύπωση ότι σε αυτή εδρεύει μία
αυθεντική κοινωνική εμπειρία, χωρίς αυτό να απειλεί τις κοινωνικές σχέσεις της μέσα
από την απρόσκλητη εισβολή του κοινωνικά ξένου. Οι τουριστικές περιοχές λοιπόν
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διαμορφώνονται, ή αλλιώς αυτοσκηνοθετούνται κατά τον συγγραφέα δανειζόμενος
ως προς αυτό το εννοιολογικό οπλοστάσιο του Έρβινγκ Γκόφμαν,102 σε διαδοχικές
στιβάδες πους τις διαχωρίζουν μεταξύ «μπροστά» και «πίσω» περιοχών.103 Στις
μπροστά περιοχές οι τουρίστες έχουν πρόσβαση, στην αναζήτησή τους προσπαθούν
να εισχωρήσουν όλο και πιο βαθειά στις κοινωνίες δέκτες, οδηγώντας τες δεύτερες
στη δημιουργία σκηνοθετημένων «αυθεντικών χώρων» που να καλλιεργούν την
ψευδαίσθηση ότι η κοινωνική ζωή εκεί είναι ανόθευτη και έτοιμη να την βιώσει ο
τουρίστας.104
Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται από τον ΜακΚάννελλ ως η «διαλεκτική
της αυθεντικότητας» και βρίσκεται κατά τον ίδιο στο κέντρο των μετασχηματισμών,
την εποχή που έγραφε, όλων των βιομηχανικά αναπτυγμένων κοινωνιών. Οι
κοινωνίες αυτές, κατά τον Αμερικανό συγγραφέα, στην προσπάθεια τους να κάνουν
τον κοινωνικό τους κόσμο και τον πολιτισμικό τους πλούτο σημεία προς αναγνώριση
από έτερους περιηγητές105 και εμπορεύματα στον τομέα της τριτογενούς
παραγωγής,106 οδηγούν τα ίδια τα υποκείμενα σε μία βαθύτερη αίσθηση
αλλοτρίωσης, στο βαθμό που το νοηματικό τους σύμπαν διαρκώς εμπεριέχει σημεία
που τους υπενθυμίζουν ότι η αδιαμεσολάβητη πραγματικότητα και η αληθινή
εμπειρία βρίσκονται διαρκώς αλλού, έξω από την καθημερινή του ζωή.107
Είδαμε λοιπόν ότι για τον ΜακΚάννελλ το τουριστικό φαινόμενο μπορεί να
αναχθεί στην απώλεια νοήματος που βιώνουν τα νεωτερικά υποκείμενα στην
καθημερινότητα τους και στην αναζήτηση αυτού του νοήματος αλλού. Το έργο του,
τυγχάνοντας ευρύτατης αναγνωσιμότητας και αναγνώρισης, αποτέλεσε σταθμό.
Πολλοί ερευνητές ωστόσο επιχείρησαν είτε να εστιάσουν σε αυτή την αναζήτηση,
είτε να την εξειδικεύσουν, θεωρώντας ότι ο συγγραφέας του The Tourist εστίαζε σε
ένα μόνο είδος κινήτρου της τουριστικής συμπεριφοράς την ώρα που θα μπορούσε
κανείς να αναγνωρίσει πληθώρα τέτοιων μέσα από την συστηματική έρευνα του
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φαινομένου.108 Το έργο του όμως είχε πολύ μεγαλύτερη φιλοδοξία από μία απλή
καταγραφή των κινήτρων της τουριστικής συμπεριφοράς. Αναζητούσε τους
μηχανισμούς της κοινωνικής διαφοροποίησης109 σε μία εποχή που ο πολιτισμός
άρχιζε να διαφαίνεται ως ένα πεδίο μέσα από το οποίο η ομογενοποίηση των δυτικών
κοινωνιών προωθούνταν με ταχύτατους ρυθμούς, αναδεικνύοντας μέσα από τη
μελέτη του τουρισμού τις διαδικασίες αυτές ως διαδικασίες κοινωνικού
μετασχηματισμού και διευρυνόμενης εμπορευματοποίησης. Ταυτόχρονα ενέτασσε
μία εμπειρική διερεύνηση του τουριστικού φαινομένου στις αναζητήσεις των πρώτων
δύο γενιών μεταπολεμικών διανοουμένων αναφορικά με το νόημα της ζωής στις
δυτικές κοινωνίες, γεγονός που έκανε πολλούς σχολιαστές να παραλληλίζουν τον
τουρίστα του ΜακΚάννελλ με τους ήρωες των υπαρξιστικών διηγημάτων του Καμύ
και του Σαρτρ στην αδιέξοδη αναζήτησή του να διεισδύει και να διαρρηγνύει την
υποκειμενικότητα των άλλων.110
Ταυτόχρονα, το έργο του ΜακΚάννελλ προμηνύει συζητήσεις σχετικά με την
αυτονομία του εμπορευματικού πεδίου και της απώλειας νοήματος που προκαλεί η
διεύρυνση της κατηγορίας του εμπορεύματος σε πλήθος σφαιρών της κοινωνικής
ζωής. Έτσι, σε σχέση με συγγραφείς όπως ο Μπωντριγιάρ111 με αναφορά στην έννοια
του μεταμοντέρνου, ο ΜακΚάννελλ δίνει στις συνέπειες της επέκτασης της
κατηγορίας του εμπορεύματος ένα απτό εμπειρικό περιεχόμενο.112 Τέλος, το έργο του
καταπιάνεται, αν και ακροθιγώς μέσα από τα λίγα μεταγενέστερα έργα του, με τις
πολιτισμικές αλλαγές που η διευρυνόμενη εμπορευματοποίηση προκαλεί σε τοπικό
επίπεδο και με τους μετασχηματισμούς στις τοπικές και εθνικές ταυτότητες που αυτοί
οι μετασχηματισμοί συνεπάγονται.113
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2.2.3 Ο Νταίηβιντ Γκρήνγουντ και η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού
Προηγουμένως αναφερθήκαμε στο συλλογικό τόμο Hosts and Guests: The
Anthropology of Tourism που εκδόθηκε το 1977 ως έναν σταθμό στην ιστορία των
τουριστικών σπουδών στο βαθμό που συγκέντρωνε την διασκορπισμένη μέχρι τότε
ανθρωπολογική γνώση γύρω από τους μετασχηματισμούς τόσο σε δυτικές όσο και σε
μη δυτικές κοινωνίες από τη διαδικασία επέκτασης του τουριστικού φαινομένου
μεταπολεμικά. Από όλα τα άρθρα σε αυτόν τον συλλογικό τόμο, αυτό που άσκησε τη
μεγαλύτερη επιρροή, και εγγύτερο προς το δικό μας ενδιαφέρον, καθώς μελετάει τις
επιπτώσεις του τουρισμού σε μία κοινωνία του ευρωπαϊκού νότου, ήταν το άρθρο του
Νταίηβιντ Γκρήνγουντ Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on
Tourism as Cultural Commoditization.
Το άρθρο αναφέρεται στην περίπτωση του μετασχηματισμού του τοπικού
εορτασμού στη πόλη Φουντεράμπια στην χώρα των Βάσκων στα σύνορα μεταξύ
Γαλλίας και Ισπανίας. Η πόλη αυτή, όντας στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών,
υπήρξε κατά το παρελθόν συχνά πεδίο συγκρούσεων και είχε κατ’ επανάληψη
πολιορκηθεί από γαλλικά στρατεύματα. Η επέτειος της μεγαλύτερης από αυτές τις
πολιορκίες, που ουσιαστικά ισοπέδωσε την πόλη χωρίς όμως την ήττα των
υπερασπιστών της το 1638,114 αποτελούσε για χρόνια εστία του μεγάλου τοπικού
εορτασμού του Allarde ο οποίος αποτελούσε και σύμβολο της βασκικής εθνικής
ταυτότητας.115
Η μελέτη του Γκρήνγουντ εστίαζε στη διαδικασία μέσα από την οποία ο
εορτασμός του Allarde αποτελούσε αντικείμενο τουριστικής εκμετάλλευσης από τις
ισπανικές αρχές στην προσπάθεια να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής. Το 1969 το ισπανικό υπουργείο τουρισμού έκανε έργα που απέβλεπαν στην
τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και στα πλαίσια αυτά παραχωρούσε τμήματα
του ιστορικού φρουρίου της μικρής πόλης προς εμπορική εκμετάλλευση. Ταυτόχρονα
η αύξηση της επισκεψιμότητας στον εορτασμού του Allarde, που διεξάγεται μέσα και
γύρω από το φρούριο, οδήγησε τις τοπικές αρχές στην απόφαση να διεξάγεται η
τελετή δύο φορές την ημέρα ώστε να είναι προσβάσιμη από όσο το δυνατόν
114
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μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.116 Κατά το συγγραφέα της ανθρωπολογικής μελέτης
η εμπορική εκμετάλλευση του φεστιβάλ από τις αρχές προσδιόρισε την τελετή ως ένα
δημόσιο θέαμα επιτελούμενο για τους ξένους, στο βαθμό που αυτή πλέον
εξυπηρετούσε έναν αμιγώς οικονομικό σκοπό. Αποτέλεσμα αυτή της διαδικασίας
ήταν ότι εντός δύο μόλις ετών ο τοπικός πληθυσμός είχε εγκαταλείψει το θεσμό
οδηγώντας τις τοπικές αρχές ακόμα και σε σκέψεις να πληρώνουν τα μέλη της
τοπικής κοινωνίας για να συμμετέχουν σε αυτόν.117
Στη μελέτη του ο Γκρήνγουντ υιοθετούσε την αντίληψη περί πολιτισμού που
βρίσκουμε στο έργο Κλίφορντ Γκήρτζ,118 σύμφωνα με την οποία ο πολιτισμός είναι
ένα σύστημα νοημάτων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα του
κοινωνικού κόσμου. Η έννοια του πολιτισμού στον Γκήρτζ δίνει έμφαση στον τρόπο
με τον οποίο ο πολιτισμός συμβάλλει στη διατήρηση της αίσθησης της
αυθεντικότητας μεταξύ των μελών μίας κοινότητας και στη ηθική συνοχή, τη
διατήρηση της οποία εξασφαλίζει.119 Ως εκ τούτου, η εμπορευματοποίηση των
στοιχείων του πολιτισμού, όπως μία δημόσια σημαίνουσα τελετή, κατά τον
Γκρήνγουντ, αποτελούσε και ευθεία απειλή απέναντι στην ηθική συγκρότηση της
εκεί κοινότητας και της αίσθησης του συνανήκειν σε ένα κοινό πολιτισμικό πλαίσιο.
Για τον Γκρήνγουντ η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού που επιτυγχάνονταν
μέσα από την επέκταση της τουριστικής οικονομίας ουσιαστικά έκλεβε από τα μέλη
των τοπικών κοινωνιών το νόημα με το οποίο οργάνωναν τις ζωές τους.120 Σε αυτή τη
διαδικασία τα μέλη τους παρουσιάζονταν ανίκανα να υπερασπιστούν τους εαυτούς
τους και αμέτοχα ως προς αυτήν. Για τον Γκρήνγουντ άπαξ και η διαδικασία
εμπορευματοποίησης του πολιτισμού τεθεί σε κίνηση δεν υπάρχει τρόπος να
ανατραπεί, ανεξάρτητα από το ποιος, με ποιους σκοπούς και με ποια μέσα συμμετείχε
σε αυτήν. Τελικό συμπέρασμα του άρθρου είναι ότι αυτή η έκπτωση την οποία
υφίσταται μία κοινωνία είναι ομοιογενής, καθώς όλα τα μέλη της την υφίστανται
εξίσου και έχει βαρύνουσα σημασία σε σχέση με άλλες προβληματικές διεργασίες
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που δυνητικά ενεργοποιούνται από την τουριστική οικονομία, όπως η διεύρυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων.121
Το Culture by the Pound αν και δε διακρινόταν για την αναλυτική του
περιπλοκότητα, αποτέλεσε πρότυπο για την μελέτη του τουριστικού φαινομένου από
τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Και αυτό γιατί, παρ’ ότι ο ίδιος ο συγγραφέας του
είχε αναθεωρήσει την απλοϊκότητα των απόψεων που παρουσιάζονταν στο άρθρο
αυτό, αποτύπωνε την κριτική στάση των κοινωνικών επιστημόνων απέναντι στο
τουριστικό φαινόμενο εκείνη την εποχή, στάση η οποία στη συνέχεια συμπυκνώθηκε
από τον διευθυντή του Annals of Tourism Research Τζαφάρ Τζαφάρι ως η
«επιφυλακτική πλατφόρμα» (The Cautionary Platform).122 Το γεγονός αυτό, από την
σημερινή οπτική, δεν μπορεί να ερμηνευτεί παρά μόνο λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι το άρθρο έδινε μία ξεκάθαρη και αρνητική απάντηση την εποχή της
μαζικοποίησης του τουριστικού φαινομένου για το κατά πόσο η επέκταση της
τουριστικής οικονομίας θα ωφελούσε κοινωνίες αποκλεισμένες από διαδικασίες
κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Με το πέρασμα του χρόνου η ιλιγγιώδης επέκταση των
τηλεπικοινωνιών και η διευρυμένη διεθνοποίηση του κεφαλαίου σε πλήθος
οικονομικών κλάδων καθιστούσε τον τουρισμό για τέτοιες κοινωνίες μία μόνο από
μια πλειάδα διαδικασιών που τις ενέτασσαν σε δυτικού τύπου εκσυγχρονιστικές
διαδικασίες και ως εκ τούτου η απάντηση σε αυτό το ερώτημα παύει να είναι πλέον
τόσο επιτακτική.123
Παράλληλα το άρθρο παρείχε και βασικές μεθοδολογικές αρχές για την
διερεύνηση του τουριστικού φαινομένου. Ο τουρισμός θα ήταν ένα αντικείμενο που
θα διερευνούνταν από ανθρωπολόγους ή από άλλους κοινωνικούς επιστήμονες με
ανθρωπολογικά εργαλεία, σε τοπικό επίπεδο, και το πεδίο έρευνας θα οριζόταν συχνά
ως μία κοινότητα της οποίας η κοινωνική ζωή θα επηρεαζόταν από ένα εξωτερικό
γεγονός, εξωτερικό της κοινότητας, την ανάπτυξη του τουρισμού.
Τέλος, το άρθρο παρείχε και ένα απλοποιημένο μοντέλο της επίδρασης του
τουρισμού ως διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού. Μία εικοσαετία περίπου
αργότερα, το 1996, όταν θα εκδίδονταν ο επίσης σημαντικός τόμος The Sociology of
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Tourism: Theoritical and Empirical Investigations που συνόψιζε τα ευρήματα της
μέχρι τότε κοινωνιολογικής έρευνας στο πεδίο, οι περισσότεροι συγγραφείς θα
προσπαθούσαν να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό το μοντέλο, εξειδικεύοντας ή
απορρίπτοντάς το, εντάσσοντάς το σε τυπολογίες διαφορετικών δυνητικών
επιδράσεων του τουριστικού φαινομένου και αναλύοντας τους παράγοντες που
οδηγούσαν στη μία ή στην άλλη εξέλιξη.124
2.2.4 Η Μαρί-Φρανσουά Λανφάντ και το διεθνές τουριστικό σύστημα
Στα πρώιμα κείμενα κοινωνικών ερευνητών η κλίμακα στην οποία αναλυόταν το
τουριστικό φαινόμενο ήταν αυτή της τοπικής κοινότητας ή της μικρής γεωγραφικής
ενότητας, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγούσε στο να αναγνωρίζουν και να
αναδεικνύουν τα εξηγητική σχήματα ως παράγοντες που επηρέαζαν την ανάπτυξη
του σε τοπικές ιδιαιτερότητες και παραμέτρους. Η προσέγγιση αυτή συνάντησε τους
επικριτές της ήδη από την δεκαετία του ’80. Η Γαλλίδα κοινωνιολόγος ΜαρίΦρανσουά Λανφάντ ανέπτυξε μία θεωρία η οποία, επικρίνοντας τον τοπικοκεντρισμό
στην ανάλυση του τουρισμού, θέλησε να τον μελετήσει το ως ένα διεθνές οικονομικό,
πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο ανάλογο των ολικών κοινωνικών
φαινομένων, όπως το δώρο κατά τον Μαρσέλ Μως,125 κάνοντας λόγο για το διεθνές
τουριστικό σύστημα.
Για την Λανφάντ ο τουρισμός δεν αποτελούσε ένα τυχαίο και αυθόρμητο
κοινωνικό γεγονός.126 Αντίθετα, ήταν προϊόν μίας συνειδητής συλλογικής επιλογής
και το αποτέλεσμα οικονομικής και πολιτικής βούλησης. Αν και εμφανιζόταν σε
τοπικό επίπεδο συχνά ως η τελευταία ελπίδα για περιοχές οικονομικά υπανάπτυκτες
και απομονωμένες από διαδικασίες κοινωνικού εκσυγχρονισμού, ο τουρισμός
προέκυπτε ως αποτέλεσμα μίας στρατηγικής η οποία αρθρωνόταν σε υπερεθνικό
124
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επίπεδο,

υπερβαίνοντας

ακόμα

και

τους

εθνικούς

πολιτικούς

θεσμούς.127

Παρουσιάζοντας τον τουρισμό ως ένα διεθνές κατά βάση γεγονός, ερχόταν σε ρήξη
με προσεγγίσεις που τον κατανοούσαν ως αποτέλεσμα της αυθόρμητης ζήτησης
υπηρεσιών σχόλης στις δυτικές κοινωνίες. Με αυτό τον τρόπο η Γαλλίδα
κοινωνιολόγος αποπειράθηκε να υπερβεί τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στο
πεδίο της τουριστικής έρευνας, με βάση τις οποίες οι μελετητές των χωρών
αποστολής αναλώνονταν με τα κίνητρα της τουριστικής συμπεριφοράς, ενώ οι
μελετητές των κοινωνιών υποδοχής καταπιάνονταν με τις επιδράσεις του τουρισμού
σε τοπικό επίπεδο.128
Η Λανφάντ, στην προσπάθεια της να αναδείξει τις διαστάσεις του τουρισμού
ως διεθνές φαινόμενο, εστίαζε στην ιστορικότητα των παρεμβάσεων διεθνών θεσμών
που ενεργοποιούνταν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της διεθνούς τουριστικής
οικονομίας. Την δεκαετία του ’30 στα πλαίσια των διεργασιών της Κοινωνίας των
Εθνών παρατηρήθηκε η επίδραση των διεθνών μετακινήσεων επί του ισοζυγίου
πληρωμών των διαφορετικών κρατών. Την εποχή εκείνη η ιδεολογική κυριαρχία του
οικονομικού προστατευτισμού, δημιουργούσε έντονες τάσεις επιβολής περιορισμών
στις διεθνή ταξίδια. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών
τάχθηκε υπέρ της φιλελευθεροποίησης των διεθνών μετακινήσεων. Μέσα από αυτές
τις εντάσεις ο τουρισμός και η επίδραση του επί του ισοζυγίου πληρωμών άρχισε να
αποτυπώνεται στις εθνικές και διεθνείς στατιστικές και υιοθετήθηκε σταδιακά και η
διάκριση μεταξύ εγχώριου και εξωτερικού τουρισμού.129
Από την δεκαετία του ’60 και μετά η αντίληψη σε διεθνείς οικονομικούς
κύκλους ότι ο τουρισμός θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση στις αναπτυσσόμενες
χώρες άρχισε να επικρατεί. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε το 1963 στη συνδιάσκεψη
των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τον τουρισμό και τις διεθνείς μετακινήσεις που
διεξήχθη στη Ρώμη. Η ανάπτυξη του τουρισμού λοιπόν παρουσιαζόταν ως μία
επιλογή των αναπτυγμένων χωρών στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τις
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αναπτυσσόμενες την περίοδο ακριβώς που πλήθος πρώην αποικιοκρατικών χωρών
αποκτούσαν την πολιτική τους ανεξαρτησία. Συχνά ο τουρισμός παρουσιαζόταν ως ο
τρόπος μέσα από τον οποίο οι χώρες αυτές θα απαλλάσσονταν από την οικονομική
τους εξάρτηση στο βαθμό που μέχρι το σημείο εκείνο οι οικονομίες τους ήταν
προσανατολισμένες προς την εξαγωγή πρώτων υλών.130 Ενδεικτικό είναι ότι από το
1969 έως το 1979 η Διεθνής Τράπεζα ανέλαβε να χρηματοδοτήσει 24 διαφορετικά
εγχειρήματα τουριστικής ανάπτυξης σε 18 διαφορετικές χώρες.131 Ως εκ τούτου
φορείς όπως η Διεθνής Τράπεζα ή τα Ηνωμένα Έθνη αποτέλεσαν συνειδητούς
προαγωγούς του διεθνούς τουρισμού.
Πέρα όμως από τους κεντρικούς διεθνικούς πολιτικούς θεσμούς που
αποτελούσαν τμήμα του τουριστικού κυκλώματος, νευραλγική θέση στο όλο
εγχείρημα κατείχαν και διεθνικοί φορείς της ιδιωτικής οικονομίας με δικτυώσεις που
διαπερνούσαν τόσο τις κοινωνίες αποστολείς όσο και τις κοινωνίες υποδοχής της
νέας δραστηριότητας. Σημαντικότεροι τέτοιοι θεσμοί ήταν τα τουριστικά πρακτορεία
που από τη θέση που κατείχαν ήταν σε θέση να επηρεάσουν τις αποφάσεις και τις
αναπτυξιακές και οικονομικές επιλογές στις κοινωνίες υποδοχείς.132
Οι φορείς του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος ήταν από τους πρώτους
οικονομικούς παράγοντες που χρησιμοποίησαν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες,
γεγονός που τους επέτρεψε να συντονίσουν τη δράση τους μεταξύ απομακρυσμένων
μεταξύ τους γεωγραφικών περιοχών. Επιπλέον οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν
εξαρχής ευρέως στην διερεύνηση των τάσεων της αγοράς και τον κατακερματισμό
της, ώστε να αντιστοιχηθούν οι ακριβείς μορφές της ζήτησης με τις ακριβείς μορφές
της προσφοράς στον τουριστικό τομέα.133
Παράλληλα, η δημιουργία του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος προϋπέθετε
τη δημιουργία εκείνων των γραφειοκρατικών και διοικητικών φορέων που θα ήταν σε
θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς, ή το μετασχηματισμό και την
επανεκπαίδευση γραφειοκρατικών σωμάτων σε χώρες που θα αναπτύσσονταν οι
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σχετικές υπηρεσίες.134 Σταδιακά οι κεντρικοί πολιτικοί θεσμοί που διαχειρίζονταν
ζητήματα τουριστικής πολιτικής ομοιομορφοποιούνταν σε όλες τις χώρες που
εμπλέκονταν στο κύκλωμα. Ως ένδειξη αυτής της τάσης η Λανφάντ ανέφερε την
κεντρικοποίηση της έρευνας και της πληροφόρησης από διεθνείς θεσμούς, την
πρακτική των κεντρικών κρατικών σχεδίων που προωθούσαν την τουριστική
ανάπτυξη, τις συμβουλές εκ μέρους διεθνών οργανισμών προς εθνικές κυβερνήσεις
για τον βέλτιστο τρόπο προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων και δημιουργίας
κινήτρων για αυτές, την εκπαίδευση υψηλόβαθμου προσωπικού σε διεθνείς θεσμούς
για την στελέχωση των σχετικών επιχειρήσεων και την συνήθης χρήση εκ μέρους
εθνικών κυβερνήσεων συμβούλων που παρείχαν οι διεθνικοί θεσμοί που προωθούσαν
το τουριστικό κύκλωμα.135 Η συγγραφέας ανέφερε την περίπτωση του Μαρόκο και
των 5ετών πλάνων ως παράδειγμα ανάλογων πολιτικών πρακτικών,136 σήμερα όμως
γνωρίζουμε ότι στα πρώτα του βήματα ο τουρισμός χρησιμοποίησε σε πλήθος χωρών
ανάλογες διεργασίες για την παγίωση της θέσης του στις εθνικές οικονομίες,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.137
Ως εκ τούτου η Λανφάντ παρουσίαζε τον τουρισμό ως μία συγκεκριμένη
ιστορική μορφή μέσα από την οποία αρθρωνόταν η υπανάπτυξη των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών μεταπολεμικά.138 Η σχόλη, ο ελεύθερος χρόνος και οι
διακοπές, στην οπτική της Γαλλίδας κοινωνιολόγου, παρουσιάζονταν, από φαινόμενα
αμιγώς

πολιτισμικά

ή

συσχετιζόμενα

με

τοπικές

διεργασίες

κοινωνικού

μετασχηματισμού, ως κομμάτια του σύνθετου πάζλ των σχέσεων εξάρτησης και
αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφορετικών κρατικών και διακρατικών οντοτήτων
μίας διεθνοποιημένης οικονομικής και πολιτικής πραγματικότητας.139
Παράλληλη συνέπεια του έργου της Λανφέντ ήταν η ανάδειξη του τρόπου με
τον οποίο οι κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι υιοθετούσαν άρρητα τις λογικές
προϋποθέσεις των νεοκλασικών οικονομικών στην ανάλυση του τουριστικού
φαινομένου. Τόσο η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών όσο και η προσφορά τους
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παρουσιάζοταν από τις τουριστικές σπουδές ως αποτελέσματα ενός φυσικού
οικονομικού φαινομένου επί του οποίου οι συμμετέχοντες ως ορθολογικοί δρώντες
συμμετείχαν προς όφελος αμφοτέρων, οι μεν τουρίστες για την ψυχαγωγία τους και
οι δε κάτοικοι των κοινωνιών υποδοχής για την οικονομική τους ανάπτυξη.140 Με
αυτό τον τρόπο οι πρώτοι κοινωνικοί επιστήμονες κατά τη Γαλλίδα κοινωνιολόγο
παρουσίαζαν τον τουρισμό ως μία μορφή διακοινωνιακής επικοινωνίας και ως ένα
μηχανισμό διεθνικής αναδιανομής εισοδήματος από τις πλουσιότερες στις
φτωχότερες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο η γενικευμένη τους επιφυλακτικότητα
απέναντι στον τουρισμό έβαζε στο στόχαστρο της την ίδια την διαδικασία της
οικονομικής ανάπτυξης ως διαδικασία φέρουσα ένα εξαιρετικά βαρύ κοινωνικό και
πολιτισμικό κόστος.141 Η παραπάνω συλλογιστική ουσιαστικά υιοθετούσε την
αντίληψη περί τουρισμού της ίδιας της τουριστικής οικονομίας χωρίς να
καταπιάνεται με το διεθνή αυτό μηχανισμό και να προβληματοποιεί την υφή της
οικονομικής και θεσμικής αυτής ανταλλαγής.
Τέλος, για τη Λανφάντ οι διάφοροι θεσμοί που αναπτύσσονταν γύρω από το
τουριστικό κύκλωμα που καταπιάνονταν με την προστασία του περιβάλλοντος του
τοπικού πολιτισμού και των εθνικών και τοπικών πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ήταν
τμήμα των διαδικασιών διασύνδεσης των απομακρυσμένων περιοχών στο διεθνές
τουριστικό κύκλωμα και όχι μορφές προστασίας έναντι αυτού.142 Ως εκ τούτου, δεν
ωφελούσε οι πολιτισμικές συνέπειες της όλης διαδικασίας να αντιμετωπίζονται, κατά
την οπτική της Λανφάντ, ως διαδικασίες πολιτισμικής έκπτωσης. Αντίθετα όφειλαν
να νοούνται δυνητικά ως διαδικασίες επανακοινωνικοποίησης και εκπολιτισμού (resocialization and acculturation).143 Η δουλειά του κοινωνικού επιστήμονα δεν θα
μπορούσε να εξαντλείται στην περιγραφή της διαδικασίας απώλειας της πολιτισμικής
ταυτότητας ή ιδιαιτερότητας της εκάστοτε τουριστικής περιοχής, αλλά θα όφειλε να
καταπιάνεται με τις ιδιαίτερες μορφές με τις οποίες το διεθνές τουριστικό κύκλωμα
θα εγγραφόταν στην τοπική κουλτούρα και του μετασχηματισμού αυτής, υπό το
βάρος της ένταξης της σε μία τέτοια διεθνική οικονομική, πολιτική και πολιτισμική
δικτύωση.
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Το έργο της Λανφάντ έδωσε έναυσμα για την περαιτέρω επεξεργασία της
δομής του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος. Κατοπινοί ερευνητές καταπιάστηκαν
με την διερεύνηση των ιδιαίτερων λειτουργιών των διαφορετικών φορέων του
κυκλώματος, ενώ έμφαση δόθηκε στις ιδιαίτερες μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ
αμιγώς διεθνικών και διεθνών φορέων εντός του.144 Εντούτοις, οφείλουμε να
παρατηρήσουμε ότι παρ’ όλη την καθολικά αναγνωρισμένη σημασία του έργου της
Γαλλίδας ερευνήτριας, το έργο της δεν άσκησε τόσο μεγάλη επιρροή στον κλάδο,
γεγονός που είναι ενδεικτικό των προτεραιοτήτων και των στοχοθεσιών που οι
μετέπειτα ερευνητές έθεταν στις πειθαρχίες της τουριστικής ανθρωπολογίας και
κοινωνιολογίας για τον εαυτό τους και το έργο τους.
2.2.5 Ο Τζον Ούρρυ και το βλέμμα του τουρίστα
Οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε εστίαζαν στον
τουρισμό ως ένα φαινόμενο που αφορούσε κυρίως την αλληλεπίδραση μεταξύ ενός
φαινόμενου που είχε τις ρίζες του στις δυτικές βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και
τις απολήξεις τους σε κοινωνίες αποκλεισμένες από τέτοιου τύπου διαδικασίες. Το
έργο του βρετανού κοινωνιολόγου Τζον Ούρρυ από την άλλη εστιάζει στην ανάπτυξη
του τουρισμού ως μίας αμιγώς νεωτερικού τύπου διαδικασίας, του οποίου τόσο οι
γενέθλιες αιτίες όσο και οι συνέπειες με τις οποίες καταπιάνεται ήταν φαινόμενα τα
οποία αφορούσαν κυρίως τις χώρες της δύσης. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες ιδεοτυπικά διέκριναν τους φιλοξενούμενους από
τους φιλοξενούντες πληθυσμούς, η προσέγγιση του Ούρρυ δεν προβαίνει σε τέτοιου
είδους διάκριση.
Βασικό εννοιολογικό εργαλείο για την κατανόηση του τουριστικού φαινομένου
για τον Ούρρυ είναι η έννοια του τουριστικού βλέμματος, έννοια την οποία
ανασυγκροτεί δανειζόμενος από τον Μισέλ Φουκώ.145 Κυρίαρχη κοινωνική πρακτική
στον τουρισμό κατά τον Ούρρυ είναι η ενατένιση του χώρου, φυσικού,
κατασκευασμένου και κοινωνικού. Οι μορφές του βλέμματος που ο Βρετανός
κοινωνιολόγος διακρίνει περιλαμβάνουν την ενατένιση ενός μοναδικού αντικειμένου,
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ενός τυπικού σημείου, ασυνήθιστων όψεων οικείων πραγματικοτήτων, οικείων
πραγματικοτήτων μέσα σε μη οικεία περιβάλλοντα, ή την ενατένιση σημείων που
έχουν αποκτήσει αξία παρόλο που το σημαίνον αντικείμενο απουσιάζει.146
Μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα το ταξίδι αποτελούσε κατά τον Ούρρυ ένα
προνόμιο που προορίζοταν για περιορισμένες ελίτ. Η ανάπτυξη των σύγχρονων
συγκοινωνιών και η σταδιακή επέκταση των δημοκρατικών δικαιωμάτων όμως από
τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, καθιστούσαν το ταξίδι ένα
συλλογικό αγαθό.147 Έτσι οι διακοπές κατέληξαν να νοούνται ως δικαίωμα και
τεκμήριο της ιδιότητας του πολίτη.148 Η αστικοποίηση των πόλεων στη δυτική
Ευρώπη την ίδια περίοδο δημιουργούσε έντονη τάση για αναζήτηση οργανωμένων
χώρων διαφυγής από τα αναδυόμενα αστικά κέντρα149 και το κίνημα του
ρομαντισμού αναδείκνυε την επαφή με τη φύση σε πρωταρχική αξία και συνέβαλε
έτσι στην μαζική έξοδο με πρακτικές φυσιολατρίας, όπως το μπάνιο στις παραλίες, το
σκι ή οι πεζοπορίες.150
Μέσα από αυτές τις διεργασίες διαμορφώθηκαν, αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία,
οι πρώτοι ειδικοί χώροι που στη συνέχεια θα αποτελέσουν το οργανωτικό μοντέλο
για την δεξίωση τουριστών, τα παραθαλάσσια θέρετρα.151 Τα θέρετρα αυτά εξαρχής
διακρίνονταν ανά κοινωνική κατηγορία στο βαθμό που η μαζικοποίηση του
τουρισμού εκείνη την περίοδο σήμαινε και το ότι αφορούσε διαφοροποιημένα
κοινωνικά στρώματα, δίνοντας έτσι σε κάθε θέρετρο τον ξεχωριστό «ταξικό» του
τόνο. Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτιόταν η τελική μορφή του θέρετρου
καθορίζοταν από τον πολιτικό ανταγωνισμό διαφορετικών μερίδων του κεφαλαίου οι
οποίες διαγκωνίζονταν για την μερίδα του λέοντος στην ανάπτυξη διαφορετικών
μορφών χώρων εστίασης, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας.152 Τα θέρετρα αυτά επίσης, δεν
κατασκευάζονταν σε περιοχές που είχαν υποχρεωτικά εκ προοιμίου ένα απόθεμα από
ιστορικά πολιτισμικά ή φυσικά μνημεία, αλλά αντιθέτως η ίδια η διαδικασία της
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κατασκευής του θέρετρου περιελάμβανε την κατασκευή του αντικείμενου της
ενατένισης, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα στην Αγγλία του 19ου αιώνα τις
προκυμαίες και τους πύργους που κατασκευάζονται σχεδόν πανομοιότυπα σε κάθε
τέτοιο προορισμό.153
Η διαδικασία της επέκτασης του τουριστικού βλέμματος είχε μία σειρά από
κοινωνικές συνέπειες κατά τον Ούρρυ. Αρχικά, η μαζικοποίηση του τουρισμού και η
επέκταση του τουριστικού βλέμματος οδήγησαν σε μία αλλαγή σε σχέση με τη
αντίληψη περί σώματος που είχε δημιουργηθεί από τα ανερχόμενα αστικά στρώματα
του 19ου αιώνα. Έτσι από τα τέλη του 19ου αιώνα η παραλία ως χώρος ιαματικών
λειτουργιών αντικαταστάθηκε από την παραλία στην οποία το σώμα δεν οδηγείται
για να θεραπευτεί αλλά για να ειδωθεί, για να γδυθεί και να μοιραστεί αυτή του τη
γύμνια.154 Η παραλία συμβάλλει στην υποκατάσταση ενός σώματος που οφείλει να
πειθαρχήσει με βάση κανονιστικά πρότυπα που επιβάλει η παραγωγή και οι
πειθαρχικοί θεσμοί από ένα σώμα που πειθαρχεί σταδιακά στην υποχρέωση προς
κατανάλωση και απόλαυση.
Δεύτερο σημείο της προβληματικής του Ούρρυ στο οποίο αξίζει να στρέψουμε
την προσοχή μας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η διάδοση του τουρισμού είναι τμήμα
των βαθύτατων κοινωνικών και οικονομικών μεταστροφών που έστρεφαν τις δυτικές
κοινωνίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο προς τον τριτογενή τομέα. Στον
τουριστικό τομέα, που αποτελεί ιδεοτυπική μορφή της απασχόλησης στον τριτογενή
τομέα, ο εργαζόμενος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του τουριστικού
βλέμματος.155 Ως εκ τούτου, αποτελεί τμήμα του πωλούμενου προϊόντος και οι
μορφές εργασιακής πειθαρχίας που του επιβάλλονται δεν σχετίζονται αποκλειστικά
και μόνο με την παραγωγικότητά του, αλλά και με την υποχρέωση να εναρμονιστεί
ως αντικείμενο του βλέμματος του τουρίστα.156 Η εξωτερική εμφάνιση, το ντύσιμο, η
συμπεριφορά και οι πολιτισμικές και καταναλωτικές έξεις είναι τμήμα των
υποχρεώσεων του, γεγονός που καταδεικνύεται στο ότι στον τουρισμό, και στον
τριτογενή τομέα γενικότερα όπως υπονοεί ο Ούρρυ, η διάκριση μεταξύ εργασίας και
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μη εργασίας σταδιακά αίρεται.157 Η μελέτη του τουρισμού λοιπόν κατά τον Ούρρυ
καταδεικνύει μία βαθύτερη μεταστροφή των δυτικών κοινωνιών σύμφωνα με την
οποία οι πολίτες δεν κατανοούν τον εαυτό τους μέσα από τη θέση τους στην
παραγωγική διαδικασία. Αντίθετα κατανοούν τον εαυτό τους μέσα από την ίδια την
τη θέση τους στην παραγωγική διαδικασία και μέσα από τα πολιτισμικά
συμφραζόμενα του βίου τους, τμήμα των οποίων φαντάζει να είναι και η εργασία.
Τρίτη συνέπεια από τη διεύρυνση της τουριστικής πρακτικής και της
ηδονιστικής κουλτούρας από τα διευρυνόμενα μεσαία στρώματα που καταναλώνουν
τις σχετικές υπηρεσίες είναι ότι σταδιακά αλλάζει η έμφαση στο ίδιο το περιεχόμενο
των τουριστικών υπηρεσιών. Αν δηλαδή στα πρώτα στάδια του ο τουρισμός
συνδεόταν με την επιθυμία αυξανόμενων στρωμάτων του πληθυσμού να
καταναλώσουν το τουριστικό προϊόν ως μία μορφή συσσώρευσης πολιτισμικού
κεφαλαίου,158 η μεταπολεμική μαζικοποίηση του φαινομένου οδηγεί στην αλλαγή
των λόγων για τους οποίους αυτό καταναλώνεται.159 Οι τουρίστες σήμερα, κατά τον
Ούρρυ, είναι ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με τη χρήση των πολιτισμικών
σημαινόμενων από την τουριστική βιομηχανία. Έχουν παιγνιώδη διάθεση απέναντι
στην

τουριστική

εμπειρία.

Έχουν

συναίσθηση

της

πολλαπλότητας

των

καταναλωτικών τους επιλογών και δεν ωθούνται από τη επιθυμία τους να
συσσωρεύσουν κύρος μέσα από τα ταξίδια τους. Τέλος γνωρίζουν ότι η διάδοση της
τουριστικής βιομηχανίας αίρει οποιαδήποτε μορφή αυθεντικότητας που θα
μπορούσαν να συναντήσουν στις περιηγήσεις τους και άρα δεν κινητοποιούνται,
όπως θα το ήθελε η προβληματική του ΜακΚάννελλ, από την αναζήτηση της
αυθεντικότητας.160 Για να περιγράψει αυτή τη μεταστροφή ο Ούρρυ υιοθετεί την
έννοια του μετα-τουρίστα, όπως αυτή είχε πρωτό-διατυπωθεί από τον Φάϊφερ,161 για
να προσεγγίσει αυτό το νέο υποκείμενο που έχει γνώση της μετανεωτερικής σχάσης
των νοηματικών αλυσίδων και στον τομέα του πολιτισμικής κατανάλωσης και του
τουρισμού.
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Τέλος, η διαδικασία της επέκτασης των τουριστικών υπηρεσιών έχει συνέπειες
για τον Ούρρυ και στον τρόπο με τον οποίο οι μετανεωτερικές κοινωνίες
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, την ιστορία τους και την πολιτισμική τους
κληρονομιά, εν ολίγοις την συλλογική τους ταυτότητα. Η επέκταση του τουριστικού
βλέμματος σε πλήθος ιστορικών και πολιτισμικών μνημείων για τον Βρετανό
κοινωνιολόγο απονεκρώνει την ιστορία από το συγκεκριμένο της περιεχόμενο,
συγκαλύπτει τις ανισότητες και τις συγκρούσεις σε αυτή, και δια της αναγωγής της σε
έκθεμα και μουσείο, συμβάλει περισσότερο στην καταστροφή παρά στη διατήρηση
της.162 Έννοιες όπως αυτή της εθνικής ταυτότητας και της εθνικότητας υποχωρούν,
καθώς ο χώρος ο οποίος σταδιακά υπάγεται στην εξουσία του τουριστικού βλέμματος
καθίσταται λιγότερο σημείο συλλογικής αυτοαναγνώρισης και περισσότερο ρευστό
συμφραζόμενο μίας καταναλωτικής πρακτικής με συμβολικό περιεχόμενο.163
Η προσέγγιση του Ούρρυ έχει ασκήσει εξαιρετική επιρροή τα τελευταία χρόνια,
γεγονός το οποίο οφείλεται και ότι ο ίδιος έχει αναχθεί σε σημαντικότερο εκπρόσωπο
του πεδίου στο βρετανικό ακαδημαϊκό πλαίσιο. Το τμήμα και το ερευνητικό
ινστιτούτο του Λέστερ είναι σήμερα από τα σημαντικότερα του κλάδου και η
Μεγάλη Βρετανία από τις χώρες με την πλουσιότερη παραγωγή ερευνητικών
εργασιών στο πεδίο. Η οπτική του, όπως περιγράψαμε παραπάνω, έχει συνέπειες για
όλο το φάσμα των κοινωνικών φαινομένων που περιστρέφονται γύρω από την
επέκταση του τριτογενούς τομέα και έτσι η σχολή που δημιούργησε σήμερα
καταπιάνεται και με έρευνες γύρω από άλλες πολιτισμικές πρακτικές όπως π.χ. άλλες
μορφές κινητικότητας πέραν του τουρισμού, διάφορες μορφές καταναλωτισμού ή της
κουλτούρας του αυτοκινήτου.164
2.2.6 Κριτική απoτίμηση των τουριστικών σπουδών
Πριν προχωρήσουμε στη διασαφήνιση των εννοιολογικών κατηγοριών που θα
υιοθετήσουμε εμείς στην ανάλυσή μας αξίζει να διατυπώσουμε μία σειρά από
κριτικές παρατηρήσεις σε σχέση με ορισμένες θεωρητικές παραδοχές οι οποίες
συναντώνται στη βιβλιογραφία της τουριστικής κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας.
Οι παρατηρήσεις αυτές δεν έχουν τόσο τη μορφή μίας συγκροτημένης κριτικής,
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εγχείρημα που υπερβαίνει τις σκοπιμότητες του παρόντος κειμένου. Εξάλλου, οι
θεωρητικοί με τους οποίους ασχοληθήκαμε χαρακτηρίζονται από εξαιρετική
ανομοιογένεια ως προς τις κατηγορίες ανάλυσής τους. Ωστόσο στο έργο τους
συναντάμε επαναλαμβανόμενα μοτίβα στον εννοιολογικό χάρτη της σχετικής
βιβλιογραφίας, ο μεταθεωρητικός στοχασμός επί των οποίων είναι κρίσιμος για να
κατανοήσουμε τις δυνατότητες και τα όρια που μας παρέχει η υπάρχουσα
συσσωρευμένη γνώση στο πεδίο.
Πρώτη παρατήρηση στην οποία οφείλουμε να προβούμε είναι η συνήθης
αϊστορική σύλληψη του τουριστικού φαινομένου από πλήθος ερευνητών. Με αυτό
εννοούμε ότι πλήθος ερευνητών ταυτίζουν τον τουρισμό με προνεωτερικές μορφές
γεωγραφικής κινητικότητας και ως εκ τούτου του αφαιρούν την ιδιαιτερότητα του
ιστορικού πλαισίου εντός του οποίου η ύπαρξη του έγινε εφικτή. Ο σύγχρονος
τουρισμός συγκρίνεται συχνά με φαινόμενα όπως η κινητικότητα που συναντάμε
στον αρχαίο κόσμο, όπως οι μετακινήσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα
μαντεία στην αρχαία Ελλάδα,165 ή οι μετακινήσεις των Ρωμαίων ευγενών στις
εξοχικές τους κατοικίες στην περιοχή του Σαλέρνο.166 Το ερώτημα που μας
απασχολεί εδώ δεν είναι αν και κατά πόσο στα πλαίσια του αρχαίου κόσμου υπήρξαν
μορφές μετακινήσεων με χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με το σημερινό φαινόμενο,
ερώτημα εξάλλου που υπερβαίνει και τις εδώ προτεραιότητες. Αυτό που μας
απασχολεί είναι οι λογικές συνεπαγωγές που πηγάζουν από μία τέτοιου είδους
σύνδεση.
Από τους συγγραφείς με τους οποίους ασχοληθήκαμε παράπάνω η έννοια της
διαλεκτικής της αυθεντικότητας όσο και η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού
φαντάζουν ως κατηγορίες ανάλυσης που υπερβαίνουν το συγκεκρμένο ιστορικό
πλαίσιο αναφοράς στο οποίο αναφέρονται και έχουν αξιώσεις καθολικότητας.
Χαρακτηριστικότερη όμως περίπτωση θεωρητικού σχήματος που προσπαθεί να
αναδείξει τέτοιου είδους συνδέσεις είναι το έργο του Νέλσον Γκράμπουρν. Ο
τουρισμός στην συλλογιστική του, αν και δεν είναι καθολικό ανθρώπινο φαινόμενο,
βρίσκει, λειτουργικά και συμβολικά, ανάλογες κοινωνικές πρακτικές και θεσμούς σε
όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, όπως τα μεσαιωνικά σπουδαστικά ταξίδια, οι
165
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σταυροφορίες κ.α..167 Ο Γκράμπουρν αντιλαμβάνεται τον τουρισμό ως μία διάκριση
μεταξύ της καθημερινής δραστηριότητας και της εργασίας από τη μία, και των μη
καθημερινών-ιερών δραστηριοτήτων από την άλλη, διάκριση που ακολουθώντας την
αντίληψη του Ντυρκαίμ, συναντάται σε όλα τα κοινωνικά μορφώματα.168 Μέσα από
αυτό το πρίσμα εστιάζει στις λειτουργίες που είχαν για τις μεσαιωνικές κοινωνίες τα
ασκητικά ταξίδια στους Αγίους Τόπους και προσπαθεί στη συνέχεια να κατανοήσει
το τουριστικό φαινόμενο ως προέκταση αυτών των πρακτικών σε νεωτερικά
πλαίσια.169
Το βασικό πρόβλημα αυτών των προσεγγίσεων είναι ότι εν τέλει αδυνατούν να
κατανοήσουν τον τουρισμό ως νεωτερικό φαινόμενο, οι αιτίες, οι συνέπειες και οι
λειτουργίες του οποίου εδράζονται αποκλειστικά στους μετασχηματισμούς με τους
οποίους συνδέουμε τις νεωτερικές, βιομηχανικές και, όπως θα αναπτύξουμε στη
συνέχεια, καπιταλιστικές κοινωνίες. Επί παραδείγματι, η αντίληψη του Γκράμπουρν
την ώρα που καθολικοποιεί την διάκριση μεταξύ ιερού-εγκόσμιου και ταυτίζει τη
δεύτερη κατηγορία ανθρώπινου βιωμένου χρόνου με την τουριστική πρακτική,
παράλληλα καθολικοποιεί και την έννοια της εργασίας ως μία ανθρωπολογική
σταθερά που συναντάται σε όλα τα κοινωνικά μορφώματα με τις μορφές και τις
λειτουργίες που αυτή συναντάται στις νεωτερικές κοινωνίες. Αντίστοιχα, για άλλους,
ιστορικά προσανατολισμένους ερευνητές, όπως ο Μπέργκχοφ, η ύπαρξη ανάλογων
πρακτικών στον αρχαίο κόσμο λειτουργεί ως εφαλτήριο για να επιχειρηματολογήσει
για την καθολικότητα της ανάγκης για διακοπές ως μία ανθρωπολογική σταθερά που
μπορεί να ερμηνεύσει το γρίφο των κίνητρων της τουριστικής κατανάλωσης.170
Δεύτερη παρατήρηση, η οποία σχετίζεται με την πρώτη, στην οποία οφείλουμε
να προβούμε, είναι η άρρητη αντίληψη σύμφωνα με την οποία η κατανάλωση
τουριστικών υπηρεσιών αποτελεί μία φυσική πράξη πολιτισμικής ανταλλαγής και
επικοινωνίας που προϋπάρχει του χρήματος και των αγορών ως κοινωνικά
κατασκευασμένων και ιστορικά συγκεκριμένων θεσμών. Η ανάπτυξη του νοείται έτσι
ως μία φυσική εξέλιξη της ανθρώπινης κινητικότητας και άρα υφίσταται
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αδιαμεσολάβητη από οποιαδήποτε θεσμική συγκρότηση που θα επιτρέψει στην εν
λόγω οικονομική πρακτική να λάβει χώρα.171 Ακόμα και συγγραφείς που
ιστορικοποιούν τα κίνητρα της τουριστικής συμπεριφοράς δεν ξεφεύγουν από αυτό
το μοτίβο. Ο ΜακΚάννελλ π.χ., ενώ ανάγει την τουριστική συμπεριφορά στην
νεωτερική αναζήτηση για αυθεντικότητα έξω από τις βιομηχανικές κοινωνίες, θεωρεί
ότι το τουριστικό φαινόμενο με τη μαζικότητα και την έκταση που κατέχει σήμερα
ερμηνεύεται επαρκώς ως προέκταση των ατομικών αναζητήσεων νοήματος σε
διαφορετικά πολιτισμικά συμφραζόμενα από αυτά του ίδιου το τουρίστα.
Παραφράζοντας τον Μαρξ, θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τα εν λόγω
σχήματα ως «τουριστικές ροβινσωνιάδες». Ο τουρισμός σε αυτά παρουσιάζεται ως το
μεμονωμένο, τυχαίο και φυσικό συμβάν επικοινωνίας στο οποίο ένας «ευγενής
άγριος» έρχεται, αδιαμεσολάβητος από οποιοδήποτε εξωτερικό θεσμό, σε επαφή με
τον εκ φύσεως η εκ θέσεως περίεργο, ευαισθητοποιημένο, φιλήδονο ή και όλα αυτά
μαζί, περιηγητή που ικανοποιεί μέσα από την πρακτική του αυτή μία εσωτερική του
ανάγκη.

Οι

οικονομικές

διαστάσεις

του

φαινομένου

προκύπτουν

στις

«ροβινσωνιάδες» των τουριστικών σπουδών ως συνέπεια των φυσικών πράξεων
ανθρώπινης ανταλλαγής και επικοινωνίας, αντί να αποτελούν μορφές έκφρασης και
συνέπειες οικονομικών πράξεων πλαισιωμένων από κοινωνικά κατασκευασμένους
και πολιτικά διαμεσολαβημένους θεσμούς. Ως εκ τούτου, η τουριστική κοινωνιολογία
και ανθρωπολογία καταλήγουν άρρητα να υιοθετούν τις προϋποθέσεις των
οικονομικών επιστημών και μάλιστα στις νεοκλασικές τους εκδοχές, νοώντας τις
αγορές, και ως εκ τουτου τις αγορές τουριστικών υπηρεσιών, ως φυσικά
φαινόμενα.172
Τρίτη παρατήρηση είναι το γεγονός ότι η προαναφερθήσα υιοθέτηση των
θεωρητικών παραδοχών των νεοκλασικών οικονομικών, κληροδοτεί τις τουριστικές
σπουδές και με ένα μοντέλο κατανόησης των προβλημάτων που προκύπτουν από την
επέκταση του τουριστικού εμπορευματικού κυκλώματος. Όπως δηλαδή τα
νεοκλασικά οικονομικά ανάγουν κάθε μορφή δυσλειτουργίας της αγοράς και της
171

Η εν λόγω αντίληψη είναι τόσο καθολική που υιοθετείται ακόμα και από ερευνητές με κριτική

διάθεση απέναντι στον τουρισμό ως μία μορφή καπιταλιστικής συσσώρευσης. Βλέπε π.χ. H. K. Rothman,
Devil’s Bargain, University Press of Kansas, 1998, σ. 11.
172

Σχετικά με το παραλληλισμό μεταξύ των θεωρητικών προαπαιτούμενων των νεοκλασικών

οικονομικών και τουριστικών σπουδών βλέπε: M. F. Lanfant Ό.π., σ. 17.
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οικονομίας σε έξωθεν παρεμβάσεις στη φυσική λειτουργεία της οικονομίας, έτσι και
οι μελετητές στις τουριστικές σπουδές, κατά παράδοση, αντιλαμβάνονται τα
προβλήματα που προκύπτουν στις κοινωνίες που μελετούν ως παρεμβάσεις από
εξωτερικούς παράγοντες, το κράτος, διεθνικούς θεσμούς, πολιτικές αρχές, το μεγάλο
κεφάλαιο, η παρέμβαση των οποίων προκαλεί τα προβλήματα (κοινωνικά,
πολιτισμικά, οικονομικά, οικολογικά ή άλλα) που προκύπτουν στις γεωγραφικές
περιοχές στις οποίες εξαπλώνεται ο τουρισμός.173 Η παραπάνω συνθήκη εντείνεται
και από το γεγονός ότι το τουριστικό φαινόμενο είθισται να μελετάται, τόσο από
κοινωνιολόγους και ιστορικούς, όσο και ανθρωπολόγους, σε τοπικό επίπεδο, με τον
τρόπο με τον οποίο δομείται το κλασσικό ανθρωπολογικό πεδίο, και όχι στο επίπεδο
λήψης πολιτικών αποφάσεων.174 Προφανώς εξαίρεση σε αυτή τη γενική αρχή
αποτελεί η Λανφάντ με την οποία ασχοληθήκαμε παραπάνω.
Από την παραπάνω αντίληψη πηγάζει και το εύρος τον διαφορετικών
τυπολογιών των διαφορετικών τύπων ανάπτυξης του τουριστικού φαινομένου. Για
παράδειγμα πρώιμοι μελετητές του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα, όπως ο
Λουκκίσας, κατανοούσαν την ανάπτυξη του τουρισμού σε περιοχές όπως οι Σπέτσες
και η Μύκονος ως αποτέλεσμα της κινητοποίησης τοπικών πόρων και ως
συμβάλλουσες στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και τοπικών καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων.175 Η συγκεκριμένη εξέλιξη αυτής της αντίληψης παρεμβαλλόταν
μόνο στο σημείο εκείνο που η τοπική επιχειρηματικότητα άρχισε να ανταγωνίζεται με
εξωτερικούς ανταγωνιστικούς επιχειρηματικούς δρώντες και τα τυχόν αρνητικά
κοινωνικά φαινόμενα που συνδέονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας συνδέονταν με αυτήν την εξέλιξη.176 Ανάλογη αντίληψη συναντάμε
π.χ. και στην εργασία της Παπαδάκη-Τζεδάκη για την ανάπτυξη του τουρισμού στον
νομό Ρεθύμνου, καθώς η ίδια κατανοεί την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή ως
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Βασικό επικριτή του παραπάνω σχήματος αποτελεί η Λανφάντ, η οποία σημειώνει ότι η επιλογή της

τουριστικής ανάπτυξης παρουσιάζεται συχνά στις τοπικές κοινωνίες ως μονόδρομος ακριβώς στο βαθμό
που οι αποφάσεις που έχουν οδηγήσει σε αυτή έχουν ληφθεί στο επίπεδο των κρατικών θεσμών ή ακόμα
συχνότερα εντός υπερεθνικών οργανισμών. M. F. Lanfant, «Introduction», ό.π., σ. 3.
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αποτέλεσμα της μεταβίβασης πόρων από τις τοπικές επιχειρηματικές ελίτ που
σχετίζονταν με τον αγροτικό τομέα σε τουριστικές δραστηριότητες.177 Μελετητές
όπως η προαναφερθείσα ή η Κούση προσπαθούσαν να κατανοήσουν τη διαδικασία
μέσα από την οποία η τουριστική ανάπτυξη ξέφευγε από τον τοπικό έλεγχο και είχε
αρνητικές κοινωνικές συνέπειες χρησιμοποιώντας κατηγορίες όπως της ενδογενούς
και εξωγενούς τουριστικής ανάπτυξης, αποδίδοντας αντίστοιχα θετικές και αρνητικές
συνδηλώσεις σε κάθε μία.178 Φυσικά, οι κατηγορίες αυτές μέσα από τις οποίες
αντιμετωπίζεται η ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα δεν είναι
καθολικές,179 η αναφορά όμως σε αυτές είναι χρήσιμη καθώς μας αποκαλύπτει στη
συνέχεια και πτυχές του φαινομένου που παρέμεναν κρυφές για τη μέχρι τώρα
πλούσια έρευνα του φαινομένου.
Τελευταία παρατήρηση, αναφορικά με τις ρητές ή υπόρρητες παραδοχές των
τουριστικών σπουδών, είναι η κοινά αποδεκτή αντίληψη ότι ο τουρισμός συμβάλλει
στην εμπορευματοποίηση του πολιτισμού. Στις ποικίλες εκδοχές του αυτό το σχήμα
διαφοροποιείται ανάλογα με την σύλληψη του πολιτισμού που υιοθετεί ο κάθε
συγγραφέας, παρ’ όλα αυτά είτε στην εκδοχή του Γκρήνγουντ, είτε στο μοντέλο της
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Σ. Παπαδάκη-Τζεδάκη, Ενδογενής τουριστική ανάπτυξη: διαρθρωμένη ή αποδιαρθρωμένη τοπική

ανάπτυξη;, Παπαζήσης, Αθήνα, 1999, σ. 30.
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M. Kousis, Tourism as an Agent of Social Change in a Rural Cretan Community, Διδ. Διατρ.,
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παραθαλάσσιων μεσογειακών κοινωνιών τον οποίο συνυπογράφει η Κούση, στον οποίο με ανάλογη
κριτική διάθεση η έμφαση στρέφεται από το δίπολο ενδογενούς-εξωγενούς ανάπτυξης στην αναζήτηση
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τοπικές κοινωνίες: T. Selwyn, «Privatizing the Mediterranean Coastline», στο T. Selwyn & J. Boissevain,
Contesting the Foreshore: Tourism, Society and Politics on the Coast, Amsterdam University Press,
Άμστερνταμ, 2004, σ. 37.
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παρουσιάζοντας την Ανάφη ως περίπτωση ανάπτυξης του τουρισμού μέσα από τη μεταφορά πόρων από
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κατασκευαστικό τομέα σε τουριστικές επιχειρήσεις. M. E. Kenna, «Return Migrants and Tourism
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σκηνοθετημένης αυθεντικότητας του ΜακΚάνελλ, είτε ακόμα και στην επίδραση από
την έκθεση στο τουριστικό βλέμμα στο έργο του Ούρρυ, διακρίνουμε πάντα να
υπονοείται μία έκπτωση σε σχέση με τον πολιτισμικό πλούτο κάθε κοινωνίας φορέα
της τουριστικής δραστηριότητας.
Η σύλληψη αυτή τείνει να παραγνωρίζει ορισμένες πτυχές των πολιτισμικών
φαινομένων με τα οποία καταπιάνονται οι μελετητές του τουριστικού φαινομένου με
τους οποίους ασχοληθήκαμε με εξαίρεση της Λανφάντ. Αρχικά πρέπει να
παρατηρήσουμε ότι ο ίδιος ο τουρισμός περιέχει πληθώρα κοινωνικών πρακτικών
που αποτελούν και οι ίδιες κομμάτι και τμήμα του πολιτισμού των κοινωνιών
υποδοχής. Η αντίληψη ότι η εμπορευματοποίηση αλλοιώνει αυτές τις πρακτικές
υπονοεί ότι αυτές βρίσκονται προ της έλευσης του τουριστικού φαινομένου σε μία
καθαρή, αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο μορφή, η οποία μεταβάλλεται από την
επέκταση του τουρισμού. Με αυτό τον τρόπο ο πολιτισμός παρουσιάζεται ως
ομοιογενής σε κάθε κοινωνία, χωρίς εσωτερικές αντιθέσεις ανάλογα με τις
κοινωνικές κατηγορίες που εκφράζονται μέσα από αυτόν και εγγεγραμμένος μέσα σε
μία καθαρή εθνική ή τοπική «ουσία» κάθε κοινωνίας ξεχωριστά.180 Οι τουριστικές
σπουδές έτσι καταλήγουν να εγγράφονται και οι ίδιες μέσα στις αντιφάσεις του
τουριστικού φαινομένου, σε αυτό που αποκαλείται το τουριστικό παράδοξο, της
φρενήρους αναζήτησης για αυθεντικά νοήματα, μοναδικές εμπειρίες και κρυμμένα
μυστικά, η αποκάλυψη των οποίων υποχρεωτικά οδηγεί στην συμβολική τους
βεβήλωση.181 Στην πραγματικότητα η αναζήτηση αυτή δεν ανάγεται αποκλειστικά
και μόνο στις επιταγές του νεωτερικού υποκειμενικού βιώματος να συναντήσει
άλλους πολιτισμούς, αλλά και ακόμα περισσότερο στις ίδιες τις αναγκαιότητες της
ίδιας της τουριστικής βιομηχανίας για να παράγει διαρκώς ανανεούμενα τουριστικά
εμπορεύματα. Επιπλέον ο τουρισμός φέρει μαζί του τα δικά του πολιτισμικά
συμφραζόμενα και τις δικές του κοινωνικές πρακτικές οι οποίες διαχεόμενες στις
κοινωνίες δέκτες, τείνουν να αποτελούν κομμάτι του τοπικού πολιτισμού και να
αποκτούν αυτόνομες λειτουργίες και νέες μορφές.182 Ποιο είναι λοιπόν το αξιολογικά
ουδέτερο κριτήριο του κοινωνικού επιστήμονα με βάση το οποίο οι προνεωτερικές
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πολιτισμικές μορφές που υποτίθεται ότι διαβρώνονται είναι ανώτερες από τις
νεωτερικές αυτές που τις αντικαθιστούν; Τέλος, όπως σχολιάσαμε και στην
περίπτωση του Γκρήνγουντ, οι αλλαγές στον τοπικό πολιτισμό που επιφέρει ο
τουρισμός είναι κομμάτι μόνο των συνολικότερων αλλαγών που επηρεάζουν τις
διαφορετικές κοινωνίες καθώς αυτές επηρεάζονται από νεωτερικού τύπου
διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού.
Συμπερασματικά, διατυπώσαμε τέσσερις διαφορετικές ενστάσεις σχετικά με τις
συνήθεις κατηγορίες που υιοθετούν οι μελετητές στην κοινωνιολογία και την
ανθρωπολογία του τουρισμού: α) την αϊστορική σύλληψη του τουριστικού
φαινομένου, β) τη φυσικοποίηση του τουριστικού φαινομένου, γ) την αναγωγή των
κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία διάδοσης του σε
παρεμβάσεις από εξωτερικούς φορείς και τέλος δ) την ομοιογενή και ευθύγραμμη
σύλληψη του πολιτισμού και της εμπορευματοποίησης του. Στη συνέχεια θα
προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε τις κατηγορίες που θα χρησιμοποιήσουμε στην
έρευνα μας, έχοντας ως βασική μας μέριμνα να αποφύγουμε τους παραπάνω
σκοπέλους που συναντάμε στην βιβλιογραφία.
2.3

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

2.3.1 Ιστορικές προϋποθέσεις του τουριστικού φαινομένου
Προηγουμένως παρατηρήσαμε την τάση εντός του πεδίου των τουριστικών σπουδών
να απομακρύνεται το τουριστικό φαινόμενο από τις ιστορικές συνθήκες εντός των
οποίων εμφανίστηκε στη νεωτερική του εκδοχή. Στο πλαίσιο της δικής μας
προσέγγισης και στην προσπάθεια μας να συγκροτήσουμε τον εννοιολογικό μας
εξοπλισμό εκκινούμε, σε αντίθεση με τις παραπάνω προσεγγίσεις, από την περιγραφή
των ιστορικών εκείνων προϋποθέσεων πέραν των οποίων το φαινόμενο που μας
απασχολεί όχι μόνο δεν υφίσταται αλλά δεν μπορεί καν να νοηθεί.
Αφετηριακά οφείλουμε να εγγράψουμε τον τουρισμό σε όλο το φάσμα των
αλλαγών που σηματοδοτούν την μεγάλης έκτασης της εκμηχάνισης της παραγωγής
που σηματοδοτεί τον 18ο και 19ο αιώνα στις δυτικές χώρες γνωστή ως Βιομηχανική
Επανάσταση. Βασικό χαρακτηριστικό του νέου τρόπου παραγωγής είναι, όπως
περιγράφει ο Καρλ Πολάνυι, ότι «η παραγωγή με τη βοήθεια εξειδικευμένων,
σύνθετων ακριβών εργαλείων και εγκαταστάσεων μπορεί να ενταχθεί σε μία τέτοια
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κοινωνία μόνο αν συνδεθεί η παραγωγή με την αγορά και την πώληση.»183 Η
εκμηχανισμένη παραγωγή, για να είναι δυνατή η απόσβεση των σχετικών
επενδύσεων, όφειλε να γίνεται σε μεγάλο αριθμό αγαθών. Προϋπόθεση για την
ύπαρξη και την εξασφάλιση της εκμηχανισμένης παραγωγής ήταν η ικανότητα
διάθεσης του προϊόντος σε αγορές, η διαθεσιμότητα των αναγκαίων πρώτων υλών και
η αφθονία εργατικών χεριών κατάλληλων να εργαστούν στο πλαίσιο της λογικής που
επιβάλλει ο νέος τρόπος παραγωγής.184
Δεύτερη προϋπόθεση, που πηγάζει από την πρώτη, είναι η καθιέρωση της
μισθωτής εργασίας, ως ο θεσμός εκείνος που ρυθμίζει τη σχέση μίας διευρυνόμενης,
δυνητικά πλειοψηφικής μερίδας του πληθυσμού στις «δυτικές» κοινωνίες με την
παραγωγή,185 για την κάλυψη ακριβώς των αναγκών της βιομηχανικής παραγωγής. Οι
ακριβείς συνθήκες μέσα από τις οποίες καθιερώνεται η μισθωτή εργασία διαφέρουν
από χώρα σε χώρα, όμως οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι ο θεσμός αυτός δεν
αποτελεί μία φυσική σχέση του ανθρώπου με την παραγωγή, αλλά είναι και αυτός
αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών διεργασιών και πολιτικών παρεμβάσεων.186
Μόνο υπό αυτούς τους όρους μπορούμε συλλάβουμε την μοναδική σε έκταση
ανθρώπινη συσσώρευση που έλαβε χώρα τον 19ο αιώνα και οδήγησε στη δημιουργία
των αστικών μητροπόλεων της δυτικής Ευρώπης. Και αυτό γιατί ο αστικός χώρος,
ειδωμένος από την οπτική σχέσεων των ανθρώπων με την παραγωγή δεν είναι τίποτα
άλλο παρά μία «γεωγραφικά συνεχής αγορά εργασίας» κατά τον ορισμό του
Αμερικάνου γεωγράφου Νταίηβιντ Χάρβεϊ.187
Τρίτη λοιπόν προϋπόθεση για την ανάδυση του τουριστικού φαινομένου
υπήρξε το φαινόμενο της αστικοποίησης με την ένταση που αυτό λαμβάνει από το
19ου αιώνα, ως αποτέλεσμα της επέκτασης της μισθωτής εργασίας. Πόλεις βεβαίως
υπήρχαν και πριν, πόλεις μάλιστα με όλες τις αρνητικές συνυποδηλώσεις τους, όταν η
αναφορά σε αυτές γίνεται στα πλαίσια μίας συζήτησης για την αστικοποίηση.188 Παρ’
όλα αυτά, μόνο από τον 19ο αιώνα η αστικοποίηση λαμβάνει τέτοιες διαστάσεις, ώστε
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να αρχίσει να νοείται ως η κυρίαρχη συνθήκη ύπαρξης για τον νεωτερικό άνθρωπο.
Μόνο υπό τέτοιες συνθήκες είναι δυνατόν να αναπτυχτεί η τάση φυγής του
νεωτερικού υποκειμένου από το αστικό περιβάλλον,189 και μόνο υπό αυτές τις
συνθήκες είναι νοητή η εξιδανίκευση εκ μέρους του κάτοικου της γεωγραφικής
ενότητας των σύγχρονων αστικών κέντρων των συνθηκών ζωής, του πολιτισμού και
των κατοίκων που βρίσκονται έξω από αυτό το νέο επεκτεινόμενο αστικό σύμπαν,
που εκφράζονταν με τόση διαύγεια τον 18ο αιώνα από στοχαστές όπως ο Ρουσώ,190
και τον 19ο αιώνα από καλλιτεχνικά κινήματά όπως ο νατουραλισμός και ο
ρομαντισμός.
Τέταρτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου, η οποία
επίσης πηγάζει και αυτή από την διάδοση του νέου τρόπου παραγωγής και της
μισθωτής εργασίας, είναι ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ εργασιακού και μη
εργασιακού χώρου και χρόνου. Στα πλαίσια της εκμηχανισμένης παραγωγής και της
αναγκαιότητας για βέλτιστη χρήση της εμπορευματοποιημένης μισθωτής εργασίας
προέκυπτε η ανάγκη για ένα διακριτό χωροχρονικό πλαίσιο εντός του οποίου οι
κανόνες λειτουργίας θα ήταν διαφορετικοί από ό,τι στο δημόσιο χώρο, στο βαθμό
που ο επιχειρηματίας θα είχε στη διάθεση του εντός περιορισμένου χρονικού
διαστήματος την εργασία που είχε αγοράσει και θα έπρεπε να την οργανώσει με τον
παραγωγικά βέλτιστο τρόπο. Οι κοινωνικές πρακτικές εξάλλου που συνδέονται με τη
μέτρηση του χρόνου, όπως η χρήση του ρολογιού και το φύλλο παρουσίας στον
εργασιακό χώρο και η διάδοση τους, αναπτύσσονται βήμα με βήμα μαζί με τη
διάδοση της μισθωτής εργασίας.191 Η μηχανοποίηση λοιπόν της παραγωγής
συλλαμβάνει και επιβάλλει μία νέα σύλληψη του χρόνου, ενός χρόνου διατμημένου
«[…] σειραίου, διαιρεμένου σε ίσες φάσεις, σωρευτικό και αναντίστρεπτο καθότι
προσανατολισμένο στο προϊόν […]»192 σύμφωνα με τη διατύπωση του Νίκου
Πουλαντζά. Αντιστοίχως η διεύρυνση τη μισθωτής εργασίας δημιουργεί μία νέα
μορφή του χώρου εντός του οποίου αποκλειστικά η εκμετάλλευση της εργατικής
δύναμης επιτυγχάνει τα βέλτιστα αποτελέσματα της. Για να ακολουθήσουμε και εδώ
189
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την διατύπωση του Πουλαντζά, «[…] ενός χώρου δικτυωμένου, τεμαχισμένου και
κυψελωειδούς, όπου το κάθε τεμάχιο (άτομο) έχει τη θέση του, όπου το κάθε χώρημα
αντιστοιχεί μ’ ένα τεμάχιο (άτομο) αλλά που ταυτόχρονα, οφείλει να παρουσιάζεται
ως ομοιογενές και ομοιόμορφο.»193
Η κατηγορία του ελεύθερου χρόνου και της σχόλης, ως μη παραγωγικής
σπατάλης του χρόνου,194 δεν αποτελεί ένα αυτοφυές γεγονός και η ανάδυση του
μπορεί να αναζητηθεί στην ίδια του την ιστορικότητα. Αντίθετα, όπως η εργασία
αποτελεί τμήμα ενός τρόπου παραγωγής έτσι και η μη-εργασία, ή αλλιώς η μηπαραγωγική χρήση του χρόνου, αποτελεί και αυτή τμήμα ενός τρόπου παραγωγής ή
παλαιότερων που ενυπάρχουν ακόμη στον σημερινό.195 Η αυστηρή διάκριση μεταξύ
εργασιακού χρόνου και μη εργασιακού χρόνου που ακολουθεί την διευρυνόμενη
εκμηχανιζόμενη παραγωγή του 19ου αιώνα και την διεύρυνση της μισθωτής εργασίας
την ίδια περίοδο, δημιούργησε σταδιακά τόσο την γενικευμένη ανάγκη για
ψυχαγωγία όσο και τις συγκεκριμένες ιστορικά προσδιορισμένες μορφές της, όπως ο
τουρισμός.196 Ταυτόχρονα, στο βαθμό που η γενικευμένη ανάγκη για μη-παραγωγική
κατανάλωση του χρόνου και οι συγκεκριμένες τους μορφές πηγάζουν από τις νέες
μορφές βίωσης και κατακερματισμού του χώρου και του χρόνου, οι ιδιαίτερες του
μορφές όπως ο τουρισμός θα φέρουν και αυτές τα σημάδια του τρόπου παραγωγής,
με την έννοια ότι θα αποτελούν τμήμα ενός συνεχούς μίας νέας μορφής διάταξης του
χρόνου και του χώρου, εντός του οποίου οι μορφές σχόλης και ψυχαγωγίας δεν θα
πρέπει να δημιουργούν ρήξεις στο υπάρχον παραγωγικό μοντέλο.197
Πέμπτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου αποτέλεσε
η καθολική διάδοση του κρατικού μονοπωλίου της φυσικής βίας. Όπως μας
υπενθυμίζει ο Έρικ Χόμπσμπάουμ, η απομάκρυνση των όπλων από τον ιδιωτικό βίο
των πολιτών ήταν ένα εξαιρετικά επίπονο έργο για τις περισσότερες δυτικές
κυβερνήσεις, και δεν έγινε εφικτή παρά μόνο κατά τον 19ο αιώνα.198 Η ιδιαίτερη
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εκείνη συνθήκη η οποία χαρακτηρίζει τις νεωτερικές κοινωνίες, κατά την οποία ο
κοινωνικός ανταγωνισμός δεν λαμβάνει τον χαρακτήρα της βίαιης σύγκρουσης
μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του πληθυσμού, καθώς το κράτος ως επί το
πλείστον είναι ο μόνος νόμιμος και αποτελεσματικός κάτοχος των μέσων της βίας,
αλλά διεξάγεται επί του ελέγχου αυτού του μονοπωλιακού μηχανισμού,199 αποτελεί
απόλυτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου. Και αυτό γιατί
η περιήγηση εντός μίας γεωγραφικής περιοχής προϋποθέτει την ύπαρξη ενός
αντίστοιχου μονοπωλίου που θα διασφαλίζει την ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση
ενός υποκειμένου. Εξάλλου, σε προνεωτερικές κοινωνίες η ίδια η γεωγραφική
κινητικότητα αποτελούσε δείγμα κοινωνικής ανωτερότητας και ως εκ τούτου η
άσκηση βίας στον ξένο ήταν, εκτός από ευκολότερη, όχι απαραιτήτως και ηθικά
μεμπτή.200
Η οριστική επικράτηση του κρατικού μονοπωλίου στην χρήση της φυσικής βίας
ο

το 19 αιώνα δεν θα ήταν όμως δυνατόν να έχει επιβληθεί εάν η εποχή που γέννησε
την εκμηχανιζόμενη παραγωγή, δεν ήταν και μία εποχή σχετικής ειρήνης. Έτσι από
το 1815 έως το 1914, με την εξαίρεση του Κριμαϊκού Πολέμου και του
Γαλλοπρωσικού, η κεντρική Ευρώπη δεν είναι το πεδίο καμίας σημαντικής πολεμικής
σύρραξης.201 Η ειρήνη αυτή εξυπηρετούσε τις αναδυόμενες βιομηχανικές οικονομίες
της εποχής, και παρά το γεγονός ότι την ίδια περίοδο αναπτύσσονταν οι χειρότερες
μορφές αποικιακής εκμετάλλευσης και πλήθος ιμπεριαλιστικών περιφερειακού τύπου
συγκρούσεων, ο φόβος της διατάραξης της εύθραυστης νεογέννητης βιομηχανικής
οικονομίας που θα προκαλούσε μία γενικευμένη σύρραξη διαφύλασσε την ειρήνη.202
Η ειρήνευση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και η εμβάθυνση του κρατικού
μονοπωλίου της βίας, δημιουργούν σταδιακά αυτό που ο Νόρμπερτ Ελίας περιγράφει
ως «ειρηνευμένους χώρους»,203 κοινωνικά πεδία δηλαδή από τα οποία η βία έχει
απωθηθεί. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τις επιπτώσεις που έχει
αυτή η εξέλιξη στο επίπεδο της βίωσης της υποκειμενικότητας και τους τρόπους με
τους οποίους κινητοποιεί τα υποκείμενα σε κοινωνικές πρακτικές όπως εκείνη της
199
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τουριστικής περιήγησης. Για την ώρα ας αρκεστούμε να περιγράψουμε τις
δυνατότητες που ανοίγει αυτή η νέα σχέση με το χώρο όταν αφαιρείται, έστω και
φαντασιακά, το ενδεχόμενο της άσκησης βίας εντός αυτού. Μόνο υπό το καθεστώς
της διευρυνόμενης επικράτησης του μονοπωλίου της κρατικής βίας, που
ολοκληρώνεται το 19ο αιώνα, σταδιακά ο χώρος έξω από τα όρια του άμεσου
βιοτικού περιβάλλοντος και δη η φύση, «[…] παύουν να συνιστούν πρώτου βαθμού
ζώνες κινδύνου […]».204 Ο θαυμασμός, η ενατένιση, η περιπλάνηση και πλήθος
άλλων

δραστηριοτήτων

που

σταδιακά

θα

ωριμάσουν

σε

αποδεκτές

και

αναγνωρίσιμες κοινωνικές πρακτικές και μορφές απόλαυσης της φύσης έχουν ως
προϋπόθεση αυτή εδώ την έξωση της δυνητικής κοινωνικής βίας από μέσα τους. Η
πρακτική του θαλασσίου μπάνιου με όλες τις ιστορικές μεταλλαγές της είναι και αυτή
κομμάτι αυτής της σταδιακής ιστορικής διαμόρφωσης ειρηνευμένων χώρων, καθώς
προϋποθέτει αυτήν την απώθηση της βίας, που θα κάνει εφικτή και την ιστορική
ειρήνευση της ακτής,205 την κατασκευή της δηλαδή ως ενός τόπου καλαίσθητου και
ικανού να προσφέρει απόλαυση στον άνθρωπο.
2.3.2 Πολιτική και ελεύθερη αγορά
Παραπάνω παρατηρήσαμε ότι στην βιβλιογραφία της κοινωνιολογίας και της
ανθρωπολογίας του τουρισμού, ο τελευταίος παρουσιάζεται ως ένα φυσικό
φαινόμενο, οι οικονομικές διαστάσεις του οποίου είναι το λογικό επακόλουθο μίας
φυσικής σχέσης ανθρώπινης επικοινωνίας και γεωγραφικής κινητικότητας. Σε
αντίθεση με την αντίληψη αυτή η ανάλυση μας θα ξεκινήσει από τη σύλληψη του
τουρισμού ως ενός εμπορεύματος εξ αρχής, η δημιουργία, η διάθεση και η
κατανάλωση του οποίου προϋποθέτει ένα θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου η
ύπαρξη του είναι εφικτή. Για τον παραπάνω σκοπό θα στραφούμε στον τρόπο με τον
οποίο συνέλαβε την ελεύθερη αγορά και το κράτος ο Καρλ Πολάνυι.206
Για τον Πολάνυι η εμφάνιση των εθνικών αγορών, δεν ήταν μία φυσική και
αυθόρμητη διαδικασία, όπως την αντιλαμβάνονταν οι κλασσικοί της φιλελεύθερης

204
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οικονομικής σκέψης, άλλα προϋπέθετε τη συνειδητή και κατά καιρούς βίαιη
παρέμβαση από φορείς της πολιτικής εξουσίας.207 Για τον ουγγρικής καταγωγής
στοχαστή, «[…] η ιδέα της αυτορυθμιζόμενης αγοράς αποτελούσε καθαρή ουτοπία
[…]»,208 μία ουτοπία όμως που συνεπαγόταν μια σειρά από ριζικές αναδιαρθρώσεις
στις κοινωνίες στις οποίες αυτή θα πραγματοποιείτο. Οι κοινωνίες αυτές θα έπρεπε
να ενσωματώσουν το κέρδος ως βασικό κίνητρο της ανθρώπινης οικονομικής
συμπεριφοράς έναντι της συντήρησης, όλες οι συναλλαγές θα μετατρέπονταν σε
χρηματικές συναλλαγές και όλα τα εισοδήματα θα παρουσιάζονταν ως εάν να
πηγάζουν από την πώληση προϊόντων.209 Για τον Πολάνυι, ακόμα και η ίδια η
θεσμική κρυστάλλωση του διαχωρισμού μεταξύ της οικονομικής από την πολιτική
σφαίρα, στην ουσία δεν αποτελούσαν παρά μία αναδιατύπωση της ιδέας ότι η
οικονομία είναι δυνατόν να αυτορυθμίζεται.210
Η διάδοση της ιδέας ότι η δημιουργία μίας αυτορυθμιζόμενης αγοράς ήταν ο
βέλτιστος τρόπος ρύθμισης των ανθρώπινων οικονομικών σχέσεων, εξυπηρετούσε τις
ανάγκες της εκμηχάνισης της παραγωγής από τα τέλη το 18ου αιώνα για την οποία
κάναμε λόγο παραπάνω. Η ίδια διαδικασία προϋπέθετε επίσης την διάθεση όλων
εκείνων των απαραίτητων ανθρώπινων και φυσικών πόρων ως εμπορευμάτων για την
ανεμπόδιστη αγορά τους εκ μέρους της βιομηχανίας. Εν ολίγοις «Η εκμηχάνιση της
παραγωγής σε μίαν εμπορική κοινωνία οδηγεί ουσιαστικά στην εμπορευματοποίηση
ανθρώπου και φύσης […]»211 απειλώντας, προφανώς, την ύπαρξη και των δύο. Και
αυτό γιατί τόσο η γη όσο και ο άνθρωπος είναι δύο πεπερασμένα στοιχεία, η χρήση ή
η αδράνεια των οποίων σύμφωνα με τα κριτήρια που ο μηχανισμός του κέρδους θα
έθετε, θα είχε συνέπειες για την διαιώνιση τους.212
Αναλόγως, ο τουρισμός, όπως και κάθε διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου σε
μία οικονομία της ελεύθερης αγοράς, θα προϋπέθετε την ενεργητική θεσμική ρύθμιση
που θα μπορούσε να αποδώσει στις πτυχές εκείνες του κοινωνικού βίου τον
ανθρώπων και της φύσης το χαρακτήρα του εμπορεύματος και θα επέτρεπε την
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απρόσκοπτη διάθεση τους ως τέτοια. Πέρα λοιπόν από κάθε αντίληψη περί
ρομαντικής συνάντησης μεταξύ ντόπιου και ξένου, πέρα από κάθε εξιδανίκευση της
τουριστικής περιήγησης, πέρα ακόμα και από κάθε αντίληψη που ήθελε την ομαλή
λειτουργία του τουριστικού κυκλώματος να διαταράσσεται από την κρατική
παρέμβαση, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας από την
ιστορικά συγκεκριμένη μορφή πολιτικής ρύθμισης και κρατικής παρέμβασης που
κάνει τον τουρισμό εφικτό. Ο τουρισμός δεν είναι μία ανθρώπινη σχέση που υπό
ορισμένες συνθήκες διαβρώνεται και εμπορευματοποιείται, ο τουρισμός είναι ο ίδιος
εξ αρχής εμπόρευμα που ως τέτοιο εντάσσει άλλες σφαίρες του κοινωνικού βίου και
του φυσικού περιβάλλοντος στη σφαίρα της εμπορευματικής κυκλοφορίας.
Ανοίγεται λοιπόν μπροστά μας το πεδίο της διερεύνησης της διάδοσης της
τουριστικής δραστηριότητας μέσα από τις συγκεκριμένες μορφές πολιτικής ρύθμισης,
στην περίπτωση της Ελλάδας κρατικής ρύθμισης,213 που θα έκαναν την ύπαρξη του
τουρισμού εφικτή. Και μαζί με αυτό ανοίγεται και το πεδίο της διερεύνησης των
συγκεκριμένων μορφών λειτουργιστικής-θεσμικής εξειδίκευσης και διαφοροποίησης
από υφιστάμενους κρατικούς θεσμούς και νομοθετικές προβλέψεις ώστε να μπορέσει
η νέα οικονομική δραστηριότητα να πλαισιωθεί θεσμικά εν τη γενέσει της.
2.3.3 Η τουριστική χωροχρονική σταθερά
Είδαμε στην αμέσως προηγούμενη ενότητα ότι η διαδικασία συγκρότησης ενός
οικονομικού πεδίου όπως ο τουρισμός περιλαμβάνει αφετηριακά την ενεργητική
κρατική παρέμβαση ώστε να συγκροτηθεί η θεσμική εκείνη σφαίρα που θα επιτρέπει

213
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«Marketing British Tourism: Government Approaches to the Stimulation of the Service Sector», στο H.
Berghoff, B, Korte, R. Schneider and C. Harvie (επιμ.), The Making of Modern Tourism: The Cultural
History of the British Experience, 1600-2000, Palgrave Macmillan, Χάμπσάϊρ, 2002, σ. 144 & 152.
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την λειτουργία της. Άπαξ και αυτός ο μηχανισμός τεθεί σε λειτουργία ο τουρισμός
πλέον λειτουργεί ως, μία μεταξύ άλλων, διαδικασία καπιταλιστικής συσσώρευσης
κεφαλαίου. Ως τέτοια χαρακτηρίζεται από τις εντάσεις και τις αντιφάσεις που διέπουν
όλες τις μορφές καπιταλιστικής συσσώρευσης: α) την ατομική αναζήτηση του
κέρδους από τη μεμονωμένη επιχειρηματική μονάδα και ως εκ τούτου τον
ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων και β) την ένταση μεταξύ
κεφαλαίου και εργασίας. Και οι δύο παραπάνω εντάσεις εκφράζονται μέσα από τις
κοινωνικές συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις ενός συγκεκριμένου και ιστορικά
προσδιορισμένου πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου.214
Το κράτος εντός αυτού του πλαισίου αποκτάει δύο παράλληλες και
συμπληρωματικές λειτουργίες. Πρώτον, όπως ο αμερικάνος Γεωγράφος Νταίηβιντ
Χάρβεϊ παρατηρεί, αναλαμβάνει να «[…] χειρίζεται τις μοριακές δυνάμεις της
συσσώρευσης κεφαλαίου […]»215 μέσα από τις θεσμικές διευθετήσεις, την παροχή
κινήτρων και την εποπτεία του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, ώστε να
εξυπηρετούνται οι αναγκαιότητες και τα συμφέροντα των κυρίαρχων μερίδων του
κεφαλαίου σε μία συγκεκριμένη συγκυρία. Ταυτόχρονα όμως, το ίδιο το κράτος δεν
συνιστά ένα τελικό σημείο στον κοινωνικό ανταγωνισμό, η αλλιώς δεν αποτελεί το
έπαθλο του νικητή στις διαφορετικές κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Αντίθετα συνιστά
το ίδιο κομμάτι αυτού του ανταγωνισμού, ή όπως το περιγράφει ο Πουλαντζάς «[…]
η συμπύκνωση του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ των τάξεων […]».216 Καθώς
λοιπόν η λειτουργία ενός οικονομικού κλάδου επιβάλλει την διόγκωση του κράτους
για να την περιβάλει θεσμικά,217 το ίδιο αυτό θεσμικό σύμπλεγμα αποτελεί το πεδίο
πάνω στο οποίο οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί που σχετίζονται με το συγκεκριμένο
οικονομικό κλάδο λαμβάνουν χώρα.218
Το κράτος όμως, εγγεγραμμένο στην αντίληψη περί της ουτοπικής σύλληψης
μίας αυτορυθμιζόμενης αγοράς κατά τον Πολάνυι, θα αποτελούσε και κάτι παραπάνω
από την συμπύκνωση και την έκφραση του κοινωνικού συσχετισμού δύναμης. Και
αυτό γιατί όπως ήδη παρατηρήσαμε, η ιδέα μίας αυτορυθμιζόμενης αγοράς, ή στην
214
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περίπτωση μας, μίας αυτορυθμιζόμενης αγοράς ενός συγκεκριμένου οικονομικού
κλάδου, θα απειλούσε στην πορεία και την ίδια την ύπαρξη της κοινωνίας και του
φυσικού περιβάλλοντος.219 Ως εκ τούτου το κράτος, αν ακολουθήσουμε την
συλλογιστική του Πολάνυι, συμπυκνώνει τις τάσεις αυτοπροστασίας της ίδιας της
κοινωνίας από τις δυνάμεις που θα αποδέσμευε η διαδικασία εμπορευματοποίησης
που η ίδια η ελεύθερη οικονομία ενεργοποιούσε. Η διαδικασία αυτή βεβαίως δεν
πραγματοποιείται πέραν και ερήμην των συγκεκριμένων φορέων, των πολιτικών
υποκειμένων και των κοινωνικών δυνάμεων που συμμετέχουν στον κοινωνικό
ανταγωνισμό. Πρέπει όμως για να την κατανοήσουμε να υπερβούμε μία σύλληψη των
κοινωνικών ομαδοποιήσεων που ανάγει τη δράση τους αποκλειστικά και μόνο στο
υλικό τους συμφέρον, και για αυτό θα στραφούμε προς τον τρόπο με τον οποίο ο
Ούγγρος στοχαστής κατανοούσε την τάξη.
Κατά τον Πολάνυι, τα στενά ταξικά και υλικά συμφέροντα μόνο μερικά
μπορούν να ερμηνεύσουν τις κοινωνικές διεργασίες. Η έκβαση του κοινωνικού
ανταγωνισμού πιο συχνά μπορεί να κατανοηθεί από την ικανότητα τάξεων ή
κοινωνικών στρωμάτων να αποσπούν την υποστήριξη πέρα από τον κοινωνικό τους
χώρο, και στη προσπάθεια να το επιτύχουν αυτό να προωθούν στόχους ευρύτερους
από τα στενά υλικά τους συμφέροντα. Επιπλέον, τα κίνητρα της ανθρώπινης
συμπεριφοράς σπανίως μπορούν να αναχθούν στο υλικό συμφέρον, και πολύ
συχνότερα οι μορφές ιδιοτέλειας της ανθρώπινης συμπεριφοράς ανάγονται στην
αναζήτηση στάτους και κοινωνικής υπόστασης, η οποία μόνο σε συγκεκριμένες
κοινωνικές συνθήκες αποκτάται μέσα από τα υλικά αγαθά.220 Συνεπώς «[…] ακριβώς
η σχέση μίας τάξης με την κοινωνία στο σύνολο της καθορίζει το ρόλο που θα
διαδραματίσει η τάξη αυτή, και η επιτυχία της καθορίζεται από το εύρος και την
ποικιλία των συμφερόντων, πέραν των δικών της που είναι σε θέση να
προωθήσει.»221
Ως

εκ τούτου, η ανάπτυξη

εντός μίας

συγκεκριμένης

γεωγραφικά

προσδιορισμένης πολιτικής ενότητας, όπως ένα κράτος, της τουριστικής οικονομικής
δραστηριότητας σε διευρυμένη κλίμακα, εδράζεται σε μία συγκεκριμένη κοινωνική
συμμαχία, της οποίας οι ιδιαίτερες απαιτήσεις όσο και οι ανταγωνιστικές σχέσεις με
219
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άλλα κοινωνικά στρώματα θα εκφράζονται εντός του πεδίου των θεσμικών
ρυθμίσεων του κράτους γύρω από τον τουριστικό τομέα.222 Ταυτόχρονα όμως, η
μεμονωμένη δράση προσανατολισμένη προς την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του
μεμονωμένου επιχειρηματία, σταδιακά θα στρέφεται ενάντια στην κοινωνία και το
φυσικό περιβάλλον, απειλώντας στην πορεία και την ίδια την οικονομική
δραστηριότητα από την οποία αντλεί το όφελος του. Άρα, το κράτος θα όφειλε να
παρέμβει προς το συμφέρον της αυτοπροστασίας τόσο της αγοράς όσο και της ίδιας
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.223 Οι ίδιες δε αυτές μορφές προστασίας της
φύσης, του ανθρώπου και του πολιτισμού, που εμπορευματοποιούμενες τίθενται υπό
απειλή από την τουριστική δραστηριότητα, θα αποτελούν και αυτές εκφράσεις
κοινωνικού ανταγωνισμού για τις συγκεκριμένες μορφές και τα περιεχόμενα που θα
αποκτήσουν.
Συγκριμένα στην περίπτωση του τουρισμού ως διαδικασίας συσσώρευσης
κεφαλαίου, οι μορφές και τα αποτελέσματα του κοινωνικού ανταγωνισμού θα
κρυσταλλώνονται και στο ύφος της ίδιας της γεωγραφικής ενότητας στην οποία
λαμβάνει χώρα, στις συγκεκριμένες υπηρεσίες και δραστηριότητες που θα λαμβάνουν
χώρα εντός της, σε αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες προσφερόμενες υπηρεσίες σε
ανταγωνιστικές γεωγραφικές ενότητες.224 Έτσι σε κάθε διαφορετική κοινωνία η
οποία γίνεται φορέας τουριστικής δραστηριότητας, το τουριστικό της προϊόν θα φέρει
τα σημάδια της κοινωνικής και ταξικής της διάρθρωσης. Στη δική μας ανάλυση
υιοθετούμε την ανάγνωση των μεσογειακών κοινωνιών στην οποία προβαίνει ο
Πουλαντζάς στο έργο του Η Κρίση των Δικτατοριών. Σύμφωνα με το παραπάνω έργο
βασικοί παράγοντες που προσδιόριζαν την ταξική δομή των κοινωνιών του
ευρωπαϊκού νότου τα μεταπολεμικά χρόνια ήταν η ελλιπής επέκταση της μισθωτής
εργασίας και η ιδιαίτερη βαρύτητα των αγροτικών στρωμάτων που ως επί το
πλείστον ήταν υποκείμενα σε προκαπιταλιστικές συνθήκες παραγωγής. Επιπλέον ο
Πουλαντζάς εστίαζε στη εξαιρετικά διευρυμένη εμπορική και μικρή βιοτεχνική
μικροαστική τάξη και στα αντίστοιχα εξαιρετικά διευρυμένα μικροαστικά στρώματα
που συγκροτούνταν μέσα από την υπερδιογκωμένη γραφειοκρατική μηχανή στις
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μεσογειακές κοινωνίες.225 Τέλος ο Πουλαντζάς αναφερόταν στη διάκριση μεταξύ της
ενδογενούς και της μεταπρατικής αστικής τάξης. Ο διαχωρισμός μεταξύ τους έγκειτο
στο γεγονός ότι ενώ η πρώτη ήταν προσανατολισμένη προς οικονομικές
δραστηριότητες που θα ευνοούνταν από την συγκρότηση μίας ισχυρής εσωτερικής
αγοράς μέσα από την αύξηση της λαϊκής κατανάλωσης και της διεύρυνσης των
εξαγωγών,226 η δεύτερη αποτελούσε την ταξική έκφραση διεθνικών οικονομικών
συμφερόντων και ήταν προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση της έκφρασης τους
στις αντίστοιχες χώρες.227
Δεδομένων των θεσμικών ρυθμίσεων του κράτους, και δεδομένου του
κοινωνικού ανταγωνισμού και των κοινωνικών στρωμάτων που δραστηριοποιούνται
εντός του μία ορισμένη χρονική περίοδο, αναπτύσσεται σε μία γεωγραφική ενότητα
προσανατολισμένη προς την συσσώρευση κεφαλαίου μέσα από την πώληση
τουριστικών υπηρεσιών, εντός του οποίου οι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και
οι αναζητήσεις του για διεύρυνση της κερδοφορίας διεξάγονται. Ο Νταίηβιντ Χάρβεϊ
για να εκφράσει την ενότητα όλων των παραπάνω παραμέτρων στον τρόπο με τον
οποίο πραγματοποιείται η συσσώρευση κεφαλαίου κάνει λόγο για τη δημιουργία μίας
χωροχρονικής σταθεράς,228 και στη περίπτωση μας θα μπορούσαμε να περιγράψουμε
τη δημιουργία της τουριστικής οικονομίας στην περίπτωση της Ελλάδας κατά την
μεταπολεμική περίοδο για την δημιουργία ακριβώς μίας χωροχρονικής σταθεράς
προσανατολισμένης σταδιακά όλο και περισσότερο προς τον τουριστικό κλάδο.229
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις ιδιαίτερες συνεπαγωγές της δημιουργίας μίας
τέτοιας τουριστικής χωροχρονικής σταθεράς για τον χώρο.
2.3.4 Χώρος και εμπορευματοποίηση
Παραπάνω σημειώσαμε ότι η δημιουργία μίας αυτορυθμιζόμενης οικονομίας σήμαινε
την εμπορευματοποίηση ανθρώπου και φύσης σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική και
πολιτική ενότητα. Η φύση όμως δεν είναι μία αμετάβλητη ποιότητα που βρίσκεται
225
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καθηλωμένη έξω από τη σφαίρα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αντ’ αυτού
συνιστά τον περιβάλλοντα χώρο εντός του οποίου διαδραματίζονται οι παραγωγικές
δραστηριότητες και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους με κανένα τρόπο δεν μπορεί να
αναχθεί αποκλειστικά στην δημιουργία της καπιταλιστικής οικονομίας. Πώς
μπορούμε να κατανοήσουμε όμως τους ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους ο χώρος
εμπορευματοποιείται υπό συνθήκες ανάπτυξης της τουριστικής οικονομίας; Για να
απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα θα στραφούμε στα γραπτά του Γάλλου
κοινωνιολόγου Ανρί Λεφέβρ.
Κατά τον Λεφέβρ η έλευση της νεωτερικότητας συνδέεται και με μία τομή ως
προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο χώρος. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος
εντόπιζε αυτήν την τομή στις αρχές του 20ου αιώνα, η οποία συνοδευόταν και από μία
τομή των συστημάτων αναφοράς, της ευκλείδειας λογικής και του νευτωνικού
χώρου,230 μέσα από τα οποία ο χώρος γινόταν κατανοητός. Μέσα από αυτές τις
διαδικασίες ο χώρος μεταλλασσόταν από μία κοινωνική και γεωγραφική σταθερά, σε
ένα ομοιόμορφο και κατακερματισμένο πεδίο διαθέσιμο προς χρήση.231 Πρότυπο
αυτού του νέου χώρου αποτελεί το αστικό τοπίο και εις το εξής η φύση και η
ύπαιθρος θα νοούνταν ως έννοιες αντίθετες με την πόλη, της οποίας η μορφή θα
έτεινε να επεκταθεί και στις υπόλοιπες μορφές χώρου.232 Αποτέλεσμα αυτή της τομής
ήταν ότι ο νεωτερικός χώρος δημιουργείται κατά το πρότυπο του τρόπου παραγωγής
στον οποίο οφείλει την γέννηση του.233 Η φύση και ο φυσικός χώρος μέσα από την
παραπάνω σύλληψη παρουσιάζεται ως εάν να βρίσκεται υπό απειλή, ακριβώς
εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αυτός νοείται ως μία πρώτη ύλη για την παραγωγή
στη νεωτερική του μορφή.
Ο χώρος αντιμετωπίζεται στο σκεπτικό του Λεφέβρ ως πρώτη ύλη, ως ένα
ομοιόμορφο εμπόρευμα που περιμένει να λάβει τη θέση του στην καπιταλιστική
διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου και διαθέτει δύο βασικές ιδιότητες, την αξία
ανταλλαγής και την αξία χρήσης,234 ιδιότητες που κατά το Μαρξ είναι εγγενείς σε
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κάθε μορφή εμπορεύματος.235 Ως εκ τούτου ο νεωτερικός χώρος διέπεται από δύο
διακριτές, άλλοτε ανταγωνιστικές και άλλοτε συμπληρωματικές αρχές, την ανάγκη
παραγωγής υπεραξίας από τη μία καθώς μετέχει ως πρώτη ύλη στην παραγωγική
διαδικασία, και την ανάγκη από την άλλη να συμβάλλει δια της κατανάλωσης του
στην αναπαραγωγή των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων.236
Αν προβάλλουμε τις παραπάνω θεωρητικές αρχές στις ιδιαίτερες συνθήκες της
τουριστικής συσσώρευσης κεφαλαίου237 οι οποίοι είναι φορείς τουριστικών
υπηρεσιών, αυτές διέπονται από τις ακόλουθες αντιφάσεις. Από τη μία, ο τουριστικός
χώρος αποτελεί κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας και ως εκ τούτου διέπεται από
την αναγκαιότητα πειθάρχησης τόσο του ίδιου όσο και των εργαζομένων εντός του,
στις πειθαρχίες που η ίδια διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου επιβάλλει. Από την
άλλη ο ίδιος ο τουριστικός χώρος αποτελεί τμήμα του πωλούμενου προϊόντος και
έτσι ρέπει προς την πειθάρχηση του σε μίας διαφορετικής τάξης αρχή, αυτή της
αναπαραγωγής των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων μέσα από την κατανάλωση
του.238 Οι δύο αυτές διαφορετικές αρχές περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους
κατανομής των υποκειμένων στο χώρο ως παραγωγούς και ως καταναλωτές,
διαφορετικές λειτουργίες εντός τους και διαφορετικές τεχνικές και παιδαγωγικές
πειθάρχησης των υποκειμένων στις λειτουργίες που επιτελούνται εντός του χώρου
αυτού.
Στις παραπάνω αντιφάσεις οφείλουμε να προσθέσουμε άλλη μία. Το γεγονός
ότι ο χώρος κατά τη διαδικασία της εμπορευματοποίησης του αντιμετωπίζεται και ως
εμπόρευμα δεν τον καθιστά απαραιτήτως και εμπόρευμα. Ο χώρος, ιδιαίτερα ο
αστικός ή ο κοινωνικά κατασκευασμένος χώρος, τη στιγμή της εμπορευματοποίησης
του, αν μπορούσαμε να ανακατασκευάσουμε μία ιδεατή αφετηρία, έχει διαφορετικές
λειτουργίες και συμβολισμούς από αυτές που προβλέπονται για αυτόν μέσα από την
υπαγωγή του στις ανάγκες της τουριστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου η
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εμπορευματοποίηση του περιλαμβάνει και μία διαδικασία οριοθέτησης και
διαχωρισμού του, ως ενός χώρου με διακριτές λειτουργίες και ιδιότητες από ότι αυτός
που τον περιβάλλει.
Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι η έννοια της «παραγωγής του χώρου» περιλαμβάνει
όλες εκείνες τις διαφορετικές μορφές παραγωγής του, που συμβάλλουν προς την
κατεύθυνση της συγκρότησης του τουριστικού εμπορεύματος για την ικανοποίηση
της συγκεκριμένης ανάγκης για ψυχαγωγία και μέσω αυτής την αναπαραγωγή των
καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ανοίγονται ως
συγκεκριμένα πεδία μελέτης του τουριστικού φαινομένου οι πρακτικές οριοθέτησης
του τουριστικού χώρου και οι πρακτικές παραγωγής του. Οι θεσμικές ρυθμίσεις και
οι διαχωρισμοί που αυτές προβλέπουν συγκροτούν έτσι τμήμα της παραγωγής αυτής
του χώρου. Οι πρακτικές κατανομής στο χώρο των υποκειμένων239 όσο και οι
πρακτικές παραγωγής και διατήρησης των ορίων αποτελούν συγκεκριμένα σημεία
κοινωνιολογικής έρευνας, καθώς, όπως σημειώνει ο Γκέοργκ Ζίμμελ, «Το όριο δεν
αποτελεί χωρικό γεγονός με κοινωνιολογικές επενέργειες αλλά κοινωνιολογικό
γεγονός που μορφοποιείται χωρικά».240 Παράλληλα, η αρχιτεκτονική, η διακόσμηση
και η χωροθέτηση, στο παραπάνω σκεπτικό, αποτελούν τις συγκεκριμένες μορφές
παραγωγής του τουριστικού εμπορεύματος και εντός τους θα εγγράφονται όλες οι
αντιφάσεις που διέπουν την ίδια την τουριστική δραστηριότητα. Οι διαφορετικές και
ιστορικά διαφοροποιούμενες ανάγκες που κινητοποιούν την ζήτηση των τουριστικών
υπηρεσιών θα ενσωματώνονται στην παραγωγή του χώρου ως τουριστικό εμπόρευμα,
μεταμορφώνοντας το χώρο κατά τη διάρκεια της παραγωγής του, όπως το περιγράφει
ο Φρέντρικ Τζέϊμσον, «[…] σε υλική απεικόνιση του ίδιου του του εαυτού […]».241
Τα παραπάνω αφορούν την παραγωγή του χώρου ως κομμάτι του τουριστικού
εμπορεύματος. Ταυτόχρονα όμως ο χώρος στον τουρισμό είναι και τμήμα της
παραγωγικής διαδικασίας. Όλες οι μορφές συσσώρευσης κεφαλαίου και παραγωγής
υπεραξίας βρίσκονται έστω και για μία δεδομένη χρονική περίοδο χρονικά
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καθηλωμένες σε ένα γεωγραφικό σημείο,242 και ακόμα περισσότερο στον τουρισμό
όπου η προσφορά υπηρεσιών σε αυτόν προϋποθέτει τη δημιουργία μίας σειράς από
υποδομές τόσο για την προσφορά των υπηρεσιών όσο και για την μεταφορά των
καταναλωτών σε αυτές. Η παραγωγή του χώρου υπό την οπτική του τουρισμού ως
παραγωγική διαδικασία υπονοεί την διαδικασία δημιουργίας των απαραίτητων
υποδομών, η οποία με τη σειρά της διέπεται από διαφορετικού τύπου αντιφάσεις.243
Για τον Λεφέβρ ο καπιταλισμός μπόρεσε να επιβιώσει παρά τις εσωτερικές του
αντινομίες μόνο μέσα από την ικανότητα του να καταλαμβάνει και να παράγει το
χώρο.244 Η δημιουργία μίας χωροχρονικής σταθεράς περιλαμβάνει μία διαδικασία
κατά την οποία το κεφάλαιο, στην προσπάθεια του να εντείνει την παραγωγικότητα
της εργασίας, ενσωματώνει κομμάτι της αποκτημένης υπεραξίας σε σταθερές
υποδομές.245 Από την άλλη, ο χώρος εγκατάστασης μίας επιχείρησης της προσδίδει
πάντοτε μονοπωλιακά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της. Μπορεί δηλαδή
ο καπιταλισμός να στηρίζεται ιδεατά στον ελεύθερο ανταγωνισμό, σύμφωνα με την
ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς, στην πραγματικότητα όμως κάθε επιχειρηματική
μονάδα αναζητεί μορφές μονοπωλιακών προνομίων έναντι των ανταγωνιστριών
της.246 Ο τόπος εγκατάστασης μίας επιχείρησης και η πρόσβαση της σε σταθερές
υποδομές αποτελούν τέτοιες μορφές σχετικών μονοπωλιακών πλεονεκτημάτων.
Ανάλογα, όμως, μονοπωλιακά πλεονεκτήματα παρέχουν στις επιχειρήσεις και
ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος, ιστορικά ή αρχαιολογικά μνημεία, ή
ακόμα και τα ίδιο το δομημένο περιβάλλον που τις περιβάλλει ως αποτέλεσμα
διαφορετικών ιστορικών και πολιτισμικών επιστρωματώσεων.247 Όλα τα παραπάνω
στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, υπό τις συγκεκριμένες
καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις, μεταμορφώνονται σε εμπορεύματα τα οποία
δυνητικά παρέχουν στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.248
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Η δημιουργία λοιπόν υποδομών που διευκολύνουν συγκεκριμένες μορφές
συσσώρευσης κεφαλαίου διέπεται από την εξής αντίφαση. Από τη μία διευκολύνει
την κινητικότητα του κεφαλαίου και δημιουργεί ευκαιρίες επενδύσεων χρηματικού
κεφαλαίου,249 από την άλλη όμως απειλεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που
τυγχάνει να έχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν στο υπάρχον πλαίσιο και έχουν τα
οποία έχουν εξασφαλίσει για τον εαυτό τους.250 Η παραπάνω ένταση εσωτερικεύεται
στον τρόπο με τον οποίο μερίδες του κεφαλαίου και το κράτος, στο βαθμό που οι
πρώτες εκφράζονται μέσω αυτού, αντιμετωπίζουν τα στρατηγικά διλήμματα και τις
επιλογές τους προσπαθώντας να βρουν νέες επικερδείς δραστηριότητες και να
εντείνουν την κερδοφορία τους από τις υπάρχουσες μορφές συσσώρευσης κεφαλαίου.
Ταυτόχρονα οι αναζητήσεις και οι επιλογές αυτές εσωτερικεύουν και τις αντιθέσεις
μεταξύ διαφορετικών παραγωγικών κλάδων, καθώς και τις αντιθέσεις μεταξύ
διαφορετικών φορέων εντός των ιδίων παραγωγικών κλάδων, καθώς διαφορετικές
μορφές σταθερών υποδομών θα τους εξασφαλίσουν διαφορετικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα.
Στην περίπτωση του τουρισμού οι σχετικές κοινωνικές αντιπαραθέσεις για το
ποιες κοινωνικές ομάδες και επιχειρηματικές ομαδοποιήσεις θα επωφεληθούν,
αποκτώντας μονοπωλιακά πλεονεκτήματα, επεκτείνονται από το πεδίο της
κατασκευής των υποδομών σε ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τον τρόπο,
τις μορφές και τους θεσμικούς περιορισμούς κατά τη διαδικασία παραγωγής του
τουριστικού χώρου. Ταυτόχρονα δε, ο κοινωνικός ανταγωνισμός ενσωματώνει την
ανάγκη

αυτοπροστασίας

της

κοινωνίας

από

τις

παρενέργειες

της

εμπορευματοποίησης του χώρου, κάνοντας τις σχετικές συζητήσεις να ενδύονται το
μανδύα της προστασίας της φύσης, της παράδοσης ή του πολιτισμού.251 Σε αυτό όμως
το σημείο θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις
που σχετίζονται λοιπόν με τo θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου παράγεται ο
τουριστικός χώρος, ανοίγουν μπροστά μας ως ένα συγκεκριμένο πεδίο έρευνας,
νευραλγικό για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε διακριτής έκφανσης του
τουριστικού φαινομένου.
249
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2.3.5 Άνθρωπος και εμπορευματοποίηση
Ας δούμε τώρα τι συνεπάγεται η εμπορευματοποίηση του ανθρώπου στα πλαίσια της
διαδικασίας της διάδοσης του τουριστικού φαινομένου. Παρατηρήσαμε ότι για τον
Πολάνυι η σύλληψη της εργασίας ως εμπόρευμα ήταν δυνητικά καταστροφική για
τον άνθρωπο, πάνω από όλα γιατί το εμπόρευμα-εργατική δύναμη θα μπορούσε να
παραμείνει, όπως και κάθε άλλο εμπόρευμα, στάσιμο. Στην περίπτωση όμως της
εργασίας αυτό θα οδηγούσε στον ηθικό, ψυχολογικό και φυσικό εκφυλισμό του ίδιου
του ανθρώπου, η εργασία του οποίου νοούνταν ότι εμπορευματοποιείται.252 Στη
μαρξιστική παράδοση η διάκριση μεταξύ της εργασίας που σταδιακά λαμβάνει το
χαρακτήρα του εμπορεύματος και των παραγωγικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων
περιγράφεται μέσα από τη διάκριση μεταξύ συγκεκριμένης και αφηρημένης
εργασίας.253 Στη συνέχεια λοιπόν θα ασχοληθούμε με τις ιδιαιτερότητες της
συγκεκριμένης εργασίας εντός των τουριστικών υπηρεσιών.
Καθώς ο τουρισμός αποτελεί κλάδο του οποίου η κερδοφορία στηρίζεται στην
άντληση υπεραξίας από την εργασία, χαρακτηρίζεται ως κλάδος εντάσεως
εργασίας.254 Πέρα όμως από αυτό, η εργασία στις τουριστικές υπηρεσίες έχει και
ορισμένες άλλες ιδιαιτερότητες. Η κατανάλωση των τουριστικών υπηρεσιών και η
παραγωγή τους, όπως σημειώνει και ο Ούρρυ,255 γίνεται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο,
στην ίδια ακριβώς γεωγραφική ενότητα. Ως εκ τούτου, ο τουρισμός δίνει την αίσθηση
της άρσης της διάκρισης μεταξύ εργασιακού χώρου και χρόνου και ταυτόχρονα δεν
παρουσιάζεται συχνά ούτε στον καταναλωτή ούτε στον παραγωγό της ως αυτό που
είναι: δηλαδή ως εργασία και όχι διασκέδαση ή ψυχαγωγία.256 Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο
εργαζόμενος αποτελεί τμήμα του πωλούμενου προϊόντος πέρα από την συγκεκριμένη
δραστηριότητα την οποία καλείται να επιτελέσει.257 Ο ίδιος καλείται όχι μόνο να
παράγει ένα συγκριμένο προϊόν, αλλά και συχνά να επιτελέσει ρόλους που θα
προσδώσουν στο τουριστικό προϊόν τις ιδιότητες που ο καταναλωτής αναζητάει. Έτσι
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η διαλεκτική της αυθεντικότητας, για την οποία έκανε λόγο ο ΜακΚάννελλ, δεν
αφορά μόνο το χώρο, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους στις τουριστικές
υπηρεσίες.258
Άρα η εμπορευματοποίηση των ανθρώπων στον τουρισμό περιλαμβάνει όλους
εκείνους τους μηχανισμούς που θα παρέχουν την απαραίτητη εργατική δύναμη για
την εργασία στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο που λαμβάνει χώρα η
τουριστική δραστηριότητα. Και ακόμα περιλαμβάνει όλους εκείνους τους επίσημους
και ανεπίσημους μηχανισμούς που θα εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους στα
συγκεκριμένα επαγγέλματα και στις δεξιότητες που αυτά απαιτούν, όπως π.χ. τη
γνώση των ιδιαίτερων τρόπων λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, μέχρι
δεξιότητες όπως η μαγειρική και η γνώση ξένων γλωσσών, καθώς και ιδιαίτερες
δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να επιτελούν τους ρόλους που η
συγκεκριμένη μορφή τουριστικού εμπορεύματος περιλαμβάνει. Σε αυτές τις
ιδιαίτερες μορφές γνώσης που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα θα
αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια.
Παράλληλα όμως, ωφείλουμε να προσθέσουμε και άλλη μία διάσταση της
εμπορευματοποίησης

του

ανθρώπου

από

την

επέκταση

της

τουριστικής

δραστηριότητας σε μία γεωγραφική ενότητα. Είδαμε έως τώρα ότι τμήμα του
τουριστικού προϊόντος είναι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εντός του, αλλά και ο ίδιος ο
γεωγραφικός χώρος εντός του οποίου αυτή λαμβάνει χώρα. Αυτοί οι χώροι
μετασχηματίζονται, παράγονται κατά τον Λεφέβρ, σύμφωνα με τις αναγκαιότητες της
διαδικασίας συσσώρευσης κεφαλαίου, παράγονται όμως και από τη χρήση του
υπάρχοντος περιβάλλοντος άλλοτε φυσικού και άλλοτε ανθρωπογενούς. Αυτός ο
χώρος αποτελεί ήδη πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας και ως εκ τούτου οι κάτοικοι
του αποτελούν και οι ίδιοι τμήμα του πωλούμενου τελικού προϊόντος και αυτό
αδιάφορο εάν μετέχουν ή όχι στο τουριστικό οικονομικό κύκλωμα. Η διαδικασία της
εμπορευματοποίησης τους περιλαμβάνει λοιπόν και τους κάτοικους μίας τουριστικής
περιοχής καθώς αυτοί δέχονται πιέσεις για να λειτουργούν με τρόπους συμβατούς με
τις απαιτήσεις και τις αναγκαιότητες της τουριστικής οικονομίας. Εκτός αυτού
περιλαμβάνει μορφές χωρικής κατανομής των υποκειμένων εντός του τουριστικού
χώρου με τρόπους που να μην παρενοχλούν την λειτουργία τους ως χώροι αμιγώς
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κατανάλωσης και αναψυχής. Προκύπτει έτσι μία ένταση ανάμεσα σε μία μορφή
χώρου που είναι δημόσιος και μία άλλη μορφή χώρου, που αν και δημόσιος, επιτελεί
συγκεκριμένες οικονομικές λειτουργίες και ως εκ τούτου πρέπει να οριοθετηθεί.259 Η
διαδικασία λοιπόν της εμπορευματοποίησης μέσα από την επέκταση της τουριστικής
δραστηριότητας, δεν περιορίζεται στα υποκείμενα που μετέχουν στην παραγωγή του
τουριστικού προϊόντος, αλλά τείνει να περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος της
εκάστοτε κοινωνίας δέκτη. Με τις εντάσεις που αυτή διαδικασία περιλαμβάνει θα
ασχοληθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια.
2.3.6 Γνώση και εμπορευματοποίηση
Παραπάνω έγινε λόγος για τις μορφές που λαμβάνει η εμπορευματοποίηση της γης
και των ανθρώπων από τη διαδικασία συγκρότησης της τουριστικής αγοράς. Όλες οι
παραπάνω διαδικασίες, από την ύπαρξη θεσμών και μηχανισμών που συγκροτούν την
εργατική δύναμη που θα εργαστεί σε αυτή, μέχρι τις διαδικασίες παραγωγής του
ειδικού τουριστικού χώρου, προϋποθέτουν και ιδιαίτερες μορφές γνώσης, οι οποίες
οφείλουν να καθοδηγούν και να πλαισιώνουν τους τρόπους μέσα από τους οποίους
αυτές οι μορφές δραστηριότητας είναι εφικτές. Για να κατανοήσουμε θεωρητικά αυτά
τα είδη γνώσης, θα στραφούμε τώρα προς το έργο του Μισέλ Φουκώ.
Κατά τον Φουκώ κάθε μορφή εξουσίας παράγει τη δική της γνώση και κάθε
μορφή γνώσης με τη σειρά της υφίσταται και αποτελεί μέρος ενός πεδίου εξουσίας.260
Η εξουσία, όσο και η γνώση μέσω της οποίας αυτή εκφράζεται, εκβάλλει σε
κοινωνικά αναγνωρισμένες μορφές λόγου, οι οποίες την ενισχύουν και συνάμα την
προσδιορίζουν εντός ενός συγκεκριμένου ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου.261
Βέβαια, για τον Φουκώ, η εξουσία δεν πηγάζει από συγκεκριμένες κοινωνικές
ομάδες, από συγκεκριμένα συμφέροντα, ή από μία σχέση εντός της κοινωνίας που,
έχοντας προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες, ορίζει την διάταξη τη ίδιας της
εξουσίας. Αντίθετα ο γάλλος θεωρητικός θεωρεί ότι η εξουσία ενυπάρχει σε όλες τις
κοινωνικές
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συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς οι οποίοι σταδιακά αλληλοσυνδέονται, «[…]
αλυσώνονται […]»,263 και με αυτόν τον τρόπο γενικεύονται σε ευρύτερα
εξουσιαστικά συστήματα. Η εξουσία, δηλαδή, θεμελιώνεται, σύμφωνα με το
σκεπτικό του Γάλλου στοχαστή, στον ίδιο της τον εαυτό, στην δική της εσωτερική
τάση να ορίσει τον κόσμο, να κατατάξει τα υποκείμενα και να νοηματοδοτήσει τα
πράγματα με συγκεκριμένους τρόπους.
Για τον Φουκώ, η συγκρότηση των σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων
δεν σχετίζεται με μια διεύρυνση του γνωσιακού πεδίου γύρω από συγκεκριμένες
πειθαρχίες. Αντίθετα συνδέεται με μία συρρίκνωση της που απομονώνει τα
διαφορετικά αντικείμενα της γνώσης το ένα από το άλλο, και συσσωρεύεται
αναφορικά με τα ίδια τα αντικείμενα και τις εσωτερικές τους ιδιότητες και όχι τις
αλληλοσυνδέσεις τους με άλλες πτυχές του κοινωνικού και φυσικού κόσμου.264
Σταδιακά οι επιστήμες, ως ιδιαίτερες μορφές της γνώσης που ορίζουν και ορίζονται
από τις σχέσεις εξουσίας στις νεωτερικές κοινωνίες, έπαψαν να αναφέρονται σε
συγκεκριμένες αναπαραστάσεις οι οποίες συσσωρεύονταν κοινωνικά και άρχισαν να
παραπέμπουν στο εσωτερικό τους, να δημιουργούν συσχετίσεις με τα στοιχεία που
τις συναποτελούν.265
Ο Φουκώ μέσα από το παραπάνω θεωρητικό σχήμα εστίασε στη μελέτη των
διαφορετικών επιστημονικών πειθαρχιών, όχι ως θεμέλια μίας υποχρεωτικά
αποδεκτής πηγής αντικειμενικής αλήθειας, αλλά ως συστήματα γνώσης που
συγκροτούνται παράλληλα και συμπληρωματικά με τη συγκρότηση του ίδιου του
αντικειμένου το οποίο εξουσιάζουν. Ο τρόπος δηλαδή που τα διαφορετικά γνωστικά
πεδία αναπαριστούν το αντικείμενο της γνώσης, ανοίγει με το έργο του Γάλλου
στοχαστή τη μελέτη των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων ως πεδίων
αναστοχασμού πάνω στον τρόπο με τον οποίο αυτή η γνώση αλληλοδιαπλέκεται με
τις έκδηλες και άδηλες μορφές εξουσίας που υφίστανται σε μια κοινωνία.266
Αναφορικά με τη μελέτη του τουρισμού τώρα, περιγράψαμε ήδη τον τρόπο με
τον οποίο η ίδια η διαδικασία συγκρότησης της τουριστικής οικονομίας περιλαμβάνει
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μορφές

κοινωνικού

ανταγωνισμού

που

επηρεάζουν

την

συγκρότηση

της

χωροχρονικής σταθεράς εντός της οποίας αναπτύσσεται το τουριστικό φαινόμενο. Ως
εκ τούτου, στην παρούσα εργασία δεν υιοθετούμε την οπτική του Φουκώ σύμφωνα
με την οποία οι μορφές εξουσίας ενυπάρχουν παντού στον κοινωνικό χώρο χωρίς ένα
συγκριμένο κέντρο από το οποίο πηγάζουν. Ούτε πάλι αποδεχόμαστε την αντίληψη
του, ότι οι μορφές γνώσης δεν εδράζονται παρά περιστασιακά στις συγκεκριμένες
κοινωνικές ομάδες οι εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτά,267 αλλά σε μία
αυτοαναφορική συνθήκη που επιδιώκει στην επικράτηση της ίδιας της επιστήμης ως
το νόμιμο τρόπο αναπαράστασης και συσσώρευσης γνώσης για τον κόσμο. Παρ’ όλα
αυτά, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να κρατήσουμε από το έργο του τη μέριμνα
κατανόησης των συγκεκριμένων μορφών γνώσης, ως τεκμήρια του τρόπου με τον
οποίο μορφές εξουσίας διαπλέκονται με συστήματα γνώσης, μίας εξουσίας όμως που
στη δική μας αντίληψη θεμελιώνεται στην πολιτική και στον κοινωνικό ανταγωνισμό.
Μπορούμε λοιπόν να συσχετίσουμε το θεωρητικό μοντέλο του Φουκώ με δύο
διαφορετικής τάξης κοινωνικούς λόγους που παράγονται στα πλαίσια της ανάπτυξης
του τουριστικού φαινομένου. Από τη μία έχουμε συγκεκριμένες επιστημονικές
πειθαρχίες

που

προσπαθούν

να

συσσωρεύσουν

γνώση

σχετικά

με

την

εμπορευματοποίηση ανθρώπων, γης και πολιτισμού, τη γνώση γύρω από τα κίνητρα
που διέπουν την τουριστική συμπεριφορά, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που
συμβάλλουν στην μεγιστοποίηση του κέρδους στις τουριστικές επιχειρήσεις, την
οργάνωση εκπαιδευτικών θεσμών, την παραγωγή του τουριστικού χώρου τόσο ως
προς τη μορφή όσο και ως προς τη χωροταξία του κ.λ.π. Οι μορφές αυτές γνώσης,
την περίοδο που μελετάμε, βρίσκονται εν τη γενέσει τους, εξαιτίας ακριβώς του
γεγονότος ότι το αντικείμενο επί του οποίου εξουσιάζουν, το τουριστικό φαινόμενο,
διαμόρφωνε ακόμα τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, αυτές
βρίσκονταν ακόμα σε διαδικασία συγκρότησης. Η συγκρότηση αυτή, ακολουθώντας
το πρότυπο που περιέγραψε ο Φουκώ στο έργο του οι Λέξεις και τα Πράγματα,
εκκινούσε από μία διαδικασία αφαίρεσης από τις διάφορες μορφές υπάρχουσας
κοινωνικής ή επιστημονικής γνώσης και της ανασυγκρότησης τους σε σχέση με το
συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο που επεδίωκαν να ορίζουν, εν προκειμένω
τον τουρισμό. Καθώς λοιπόν αυτοί οι κλάδοι διαφοροποιούνταν λειτουργιστικά από
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τις υπάρχουσες μορφές γνώσης, ή συγκροτούνταν ως επιστημονικά πεδία από
υπάρχουσες μορφές κοινωνικής γνώσης που δεν είχαν αξιώσεις επιστημονικής
εγκυρότητας, τα ίδια τα αντικείμενα της γνώσης τους θα αποκτούσαν μία νέα ύπαρξη
μέσα από τη γνωσιακή τους συσχέτιση με το αντικείμενο του τουρισμού.
Παραδείγματος χάρη, ένας πολίτης μία ξένης χώρας έχει πάρα πολλές και
διαφορετικές ιδιότητες, οι νέες επιστημονικές πειθαρχίες γύρω από τον τουρισμό
όμως θα έπρεπε να λειτουργήσουν αφαιρετικά και να τον περιγράψουν αποκλειστικά
και μόνο μέσα από τη σχέση του με το τουριστικό φαινόμενο. Αυτές οι πειθαρχίες
που σταδιακά συγκροτούνταν, ακολουθώντας τον Φουκώ, θα τις κατατάσσαμε στο
πεδίο των a posteriori εμπειρικών επιστημών, αφαιρετικών μορφών γνώσης με
εφαρμογή μόνο σε ένα εντοπισμένο κοινωνικό πεδίο,268 τον τουρισμό, έξω από το
οποίο η επιστημονική ή έστω και λογική τους εγκυρότητα θα ήταν υπό αμφισβήτηση.
Όλες οι παραπάνω πειθαρχίες θα συγκροτούνταν με βάση την επιθυμία τους να
ορίσουν τον νόμιμο τρόπο αναπαράστασης των διακριτών πτυχών του τουριστικού
φαινομένου, όπως θα το έλεγε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε «[…] σαν την καθαρή μορφή
μίας συγκεκριμένης κοινωνικής πρακτικής […]».269 Η νομιμότητα όμως αυτής της
αναπαράστασης και το συγκεκριμένο της περιεχόμενο θα ήταν και η ίδια πεδίο
κοινωνικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών καθώς διαφορετικές εκδοχές του
τουριστικού φαινομένου θα λειτουργούσαν προς το συμφέρον διαφορετικών
κοινωνικών ομαδοποιήσεων.
Ταυτόχρονα, δίπλα στις μορφές επιστημονικού λόγου που συγκροτούνται,
αναπτύσσεται και σειρά κοινωνικών λόγων που σχετίζονται με τους βέλτιστους
τρόπους κατανάλωσης του εμπορεύματος τουρισμός, καθώς και με τις ενδεδειγμένες
μορφές συμμετοχής στις κοινωνικές πρακτικές που αποτελούν τμήμα της τουριστικής
δραστηριότητας. Οι συγκεκριμένες μορφές γνώσης, τις οποίες θα αποκαλέσουμε από
εδώ και στο εξής παιδαγωγικές, στο βαθμό που διαπαιδαγωγούν τον πληθυσμό σε
κοινωνικές πρακτικές άγνωστες σε αυτούς μέχρι πρότινος, δεν είναι απαραιτήτως
συμβατές με τις μορφές επιστημονικής γνώσης για τις οποίες κάναμε προηγουμένως
λόγο. Και αυτό γιατί λειτουργούν και αυτές εντός του πεδίου των κοινωνικών
ανταγωνισμών και συνεπώς αναπαριστούν τον τουρισμό με τρόπους νόμιμους κατά
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την οπτική διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων. Για να γίνει όμως το παραπάνω
σαφές πρέπει να εστιάσουμε στο χαρακτήρα αυτών των κοινωνικών πρακτικών και
στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με το τουριστικό φαινόμενο.
2.3.7 Εμπόρευμα, ανάγκες και κοινωνικές πρακτικές
Μέσα στο πλαίσιο μίας χωροχρονικής σταθεράς, μέσα σε μία συγκεκριμένη πολιτική
και γεωγραφική ενότητα, με συγκεκριμένες μορφές κοινωνικού ανταγωνισμού και
εντός ενός πλαισίου κοινωνικής γνώσης μέσα από την οποία η εμπορευματοποίηση
του χώρου και των ανθρώπων λαμβάνει χώρα, διεξάγεται μία παραγωγική
δραστηριότητα,

ο

τουρισμός.

Παράγεται

δηλαδή

ένα

εμπόρευμα

με

τα

χαρακτηριστικά του οποίου δεν έχουμε ακόμα ασχοληθεί, και στα οποία θα
στραφούμε ευθύς αμέσως.
Στην ερώτηση τι είναι ένα εμπόρευμα στις νεωτερικές κοινωνίες, η
κατεστημένη κοινωνιολογική γνώση, προσπαθώντας να διαφοροποιηθεί από τις
απαντήσεις των οικονομικών επιστημών που εστιάζουν στους διαφορετικούς τρόπους
με τους οποίους ικανοποιεί μία ανάγκη, έχει δώσει, σε πολύ αδρές γραμμές, δύο
κατηγορίες απαντήσεων. Από τη μία έχουμε οπτικές επί του εμπορεύματος ως εάν
αυτό να αποτελεί μία μορφή χειραγώγησης των ανθρώπινων επιθυμιών, καταστώντας
έτσι τις ανάγκες για αυτό ψευδείς ή πλαστές. Από την άλλη έχουμε αντιλήψεις που
νοούν τις διαφορετικές μορφές κατανάλωσης ως σημειωτικά συστήματα. Οι σχετικές
θεωρίες εκβάλλουν και στις συζητήσεις περί του περιεχομένου της τουριστικής
κατανάλωσης, και ως εκ τούτου, πριν στραφούμε προς τη δική μας απάντηση, στο τι
είναι το εμπόρευμα τουρισμός, θα στραφούμε εν συντομία στις παραπάνω
θεωρητικές αντιλήψεις.
Αντιπρωσοπευτικής της πρώτης θεωρητική προσέγγισης στην οποία μόλις
αναφερθήκαμε είναι οι απόψεις εκπροσώπων της Σχολής της Φρανκφούρτης. Για τον
Χέρμπερτ

Μαρκούζε

π.χ.

ο

παραγωγικός

μηχανισμός

στις

αναπτυγμένες

βιομηχανικές κοινωνίες έτεινε να είναι ολοκληρωτικός στο βαθμό που ήταν σε θέση
να καθορίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των υποκειμένων.270 Δίπλα στις
ανθρώπινες επιθυμίες μέσα από τις οποίες ικανοποιούνταν οι βασικές ανθρώπινες
ανάγκες της επιβίωσης, στέκονταν μίας διαφορετικής τάξης «πλαστές ανάγκες» οι
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οποίες επιβάλλονταν από «[…] ιδιαίτερα κοινωνικά συμφέροντα […]».271 Ο τρόπος
με τον οποίο αυτό επιτυγχάνονταν ήταν μέσα από τη διαχείριση των ανθρώπινων
ενστίκτων. Ο Μαρκούζε, υιοθετώντας το Φροϋδικό εννοιολογικό οπλοστάσιο,
αντιλαμβανόταν ότι σε αυτές τις κοινωνίες το υπερεγώ των υποκειμένων λειτουργεί
ως λογοκριτής του υποσυνείδητου,272 και σχηματοποιεί έτσι κοινωνικά τις μορφές με
τις οποίες εκφράζεται η λίμπιντο και η ανθρώπινη επιθυμία.273 Με αυτόν τον τρόπο η
άνθηση των διαφορετικών μορφών κατανάλωσης που δημιουργήθηκαν από την
μεταπολεμική κεϋνσιανή ρύθμιση, νοούνταν ως μορφές χειραγώγησης των
ανθρώπινων επιθυμιών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μορφές κατανάλωσης που σχετίζονταν
με τον ελεύθερο χρόνο, όπως ο τουρισμός, όφειλαν να επιβεβαιώνουν, τόσο
ιδεολογικά όσο και μέσα από τις ίδιες τις μορφές των δραστηριοτήτων που
περιελάμβαναν, τη θέση του υποκειμένου εντός της παραγωγικής διαδικασίας.274
Ακόμα και η ανάγκη για τον ελεύθερο χρόνο δεν εννοείτο από τους θεωρητικούς της
Σχολής της Φρανκφούρτης ως κομμάτι της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης
αλλά, μέσα από τον απόλυτο διαχωρισμό του ελεύθερου χρόνου από τις διαφορετικές
μορφές εργασίας, επιβεβαίωνε ιδεολογικά το θεσμό της μισθωτής εργασίας.275 Οι
απόψεις αυτές αντανακλώνται και στην μελέτη του τουριστικού φαινομένου,
ειδικότερα κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας σχετικά με αυτό, κατά την οποία,
ιστορικά προσανατολισμένοι ερευνητές όπως ο Μπούρστιν276 και οι Τέρνερ και
Άς,277 θεωρούσαν τον τουρισμό ως μορφή κατασκευασμένης ανάγκης μη αναγώγιμης
σε πραγματικές ανθρώπινες επιθυμίες.
Στον αντίποδα της παραπάνω θέσης βρίσκονται θεωρητικές προσεγγίσεις, που
ενώ διαχωρίζουν την καταναλωτική πρακτική από την ικανοποίηση ανθρώπινων
αναγκών, αντιλαμβάνονται την κατανάλωση ως ένα σύστημα σημείων μέσα από το
οποίο άρρητα μεταφέρονται, διαφορετικά ανά συγγραφέα, μηνύματα μεταξύ των
κοινωνικών υποκειμένων. Θεωρητικοί, όπως ο Ζαν Μπωντριγιάρ, κάνουν λόγο για
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την ρήξη ανάμεσα στον κόσμο των συγκεκριμένων υλικών αναγκών και στις
νεωτερικές μορφές κατανάλωσης και εστιάζουν στην αυτονόμηση του σημειωτικού
πεδίου της κατανάλωσης και στις κοινωνικές συνέπειες αυτής της αυτονόμησης.278
Άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως αυτή του Πιέρ Μπουρντιέ, στην οποία θα
εστιάσουμε στη συνέχεια, επικεντρώνονται περισσότερο στα συγκεκριμένα
περιεχόμενα του συστήματος των σημάνσεων που κοινωνούνταν μέσα από τις
καταναλωτικές πρακτικές.
Για τον Μπουρντιέ, η κατανάλωση και η καταναλωτική προτίμηση είναι
αποτέλεσμα της έξης (habitus), η οποία είναι αδιαμεσολάβητη από τη συνείδηση και
ως εκ τούτου δεν ανάγεται σε ορθολογικές κρίσεις του υποκειμένου.279 Για τον Γάλλο
κοινωνιολόγο «η έξη είναι η ενσωματωμένη τάξη […]»,280 αποτελεί δηλαδή έκφανση
της τοποθέτησης του υποκειμένου εντός του κοινωνικού πεδίου. Η καταναλωτική ή η
αισθητική προτίμηση, το γούστο, εκδηλώνονται σε αντιδιαστολή προς διαφορετικές
μορφές έξης,281 και άρα είναι δηλωτική συγκεκριμένων μορφών συσσωρευμένου
κεφαλαίου, πολιτισμικού, κοινωνικού ή οικονομικού.282 Οι μορφές καταναλωτικής
προτίμησης αποτελούν μορφές επίδειξης του συσσωρευμένου κεφαλαίου που
κατέχουν τα υποκείμενα και δια αυτού μορφές διάκρισης και αυτοτοποθέτησης τους
στο κοινωνικό πεδίο.283 Έτσι, οι προτιμήσεις στην κατανάλωση λειτουργούν ως
άδηλες και ασυνείδητες στρατηγικές284 μέσα από τις οποίες το υποκείμενο προσπαθεί
να αποκτήσει γόητρο και να του αναγνωριστεί η πρέπουσα θέση στο κοινωνικό
σύνολο. Ως εκ τούτου, διαφορετικά κοινωνικά στρώματα αναζητούν σε διαφορετικά
εμπορεύματα την επιβεβαίωση του βιοτικού τους ύφους. Έτσι π.χ. τα κατώτερα
στρώματα αδυνατούν να διαχωρίσουν την επιθυμία ενός εμπορεύματος από την
συγκεκριμένη του λειτουργία,285 ενώ τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα επιλέγουν ένα
προϊόν λόγω της συμβολικής του αξίας.286 Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, ο τρόπος
278
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με τον οποίο ο Μπουρντιέ αντιλαμβάνεται το καταναλωτικό ύφος της νέας
μικροαστικής τάξης, των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων δηλαδή, που με την
ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας και την επέκταση του τριτογενή τομέα διευρύνεται
από τα πρώτα κιόλας μεταπολεμικά χρόνια στην Ευρώπη. Το έθος αυτών των
στρωμάτων θεμελιώνεται σε μία νέα ηθική της απόλαυσης, σύμφωνα με την οποία οι
μορφές κατανάλωσης οφείλουν να επιδεικνύουν την ικανότητα τους για ηδονή και
όχι για ασκητική εγκράτεια,287 καθώς και την προθυμία τους να υιοθετήσουν και να
προσαρμοστούν σε κάθε νέο καταναλωτικό προϊόν.288
Οι δομιστικές θεωρίες γύρω από την κατανάλωση είχαν μεγάλη επίδραση στον
τρόπο με τον οποίο γινόταν εξ αρχής κατανοητή η κατανάλωση στον τουρισμό. Ήδη
από τη δεκαετία του ’60 ο Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ έβλεπε στην ανάδυση
του τουριστικού φαινομένου το 19ο αιώνα την δημόσια επίδειξη του μεγαλοαστικού
τρόπου ζωής μέσα από τον τρόπο που δημιουργούνταν τα ξενοδοχεία της εποχής.289
Αλλά και από τα πρώτα βήματα της συγκρότησης της κοινωνιολογίας του τουρισμού
ως διακριτής πειθαρχίας, οι μελετητές την κατανοούσαν ως μία σήμανση ενός
συγκεκριμένου τρόπου ζωής,290 από τις αριστοκρατικές περιηγήσεις του Grand
Tour291 έως και τις διακριτές καταναλωτικές προτιμήσεις μίας μεταφορντιστικής και
διεθνοποιημένης αγοράς τουριστικών υπηρεσιών.292 Συγγραφείς όπως ο Ούρρυ ρητά
υιοθετούν την προβληματική του Μπουρντιέ,293 ενώ άλλες ερευνητικές εργασίες
όπως αυτή των Γουάτσον και Κοπατσέφσκυ που εστίαζαν αποκλειστικά και μόνο στη
φύση του τουρισμού ως εμπόρευμα, θεωρούσαν την επίδειξη βιοτικού ύφους ως
δεδομένα στην κατανόηση του εμπορεύματος τουρισμός.294
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Μέσα από το παραπάνω πρίσμα ο τουρισμός παρουσιαζόταν ως μία μορφή
συσσώρευσης κοινωνικού κεφαλαίου. Η αναγκαιότητα για ένα ταξίδι διακοπών δεν
ανάγονταν σε κάποια ιστορική προϋπόθεση που την καθιστούσε απαραίτητη αλλά
στην επιθυμία, μέσα από τον τουρισμό ως μία μεταξύ άλλων καταναλωτικών
πρακτικών, να επιβεβαιωθεί η κοινωνική θέση του καταναλωτή του. Αντιστοίχως, οι
διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφορετικών τουριστικών πρακτικών, από τον
μοναχικό περιηγητή κάποιας «ανέγγιχτης» περιοχής, μέχρι τoν καταναλωτή των
μαζικών τουριστικών πακέτων, ανάγονται σε κοινωνικές διαφοροποιήσεις των
καταναλωτών τους, που μέσα από τις διακοπές τους επιδιώκουν να επιδείξουν στον
κοινωνικό τους περίγυρο τον τρόπο ζωής τους και άρα να επιβεβαιώσουν την ταξική
τους τοποθέτηση.
Η δική μας αντίληψη για το περιεχόμενο του εμπορεύματος τουρισμός εκκινεί
από την μαρξική αντίληψη του ότι όλες οι καταναλωτικές ανάγκες είναι κοινωνικές
και ιστορικές ως προς το περιεχόμενο τους.295 Καθώς όλες οι ανάγκες είναι ιστορικά
κατασκευασμένες, είναι άνευ νοήματος η προσπάθεια να αποκωδικοποιήσουμε την
κατανάλωση εισάγοντας σε αυτή υπαρξιστικά δίπολα που τις διαχωρίζει ως προς την
αυθεντικότητα τους. Εν προκειμένω, στην περίπτωση του τουρισμού παρατηρήσαμε,
στην ενότητα που καταπιανόμασταν με τις ιστορικές προκείμενες του, ότι η
διαδικασία μέσα από την οποία μαζικοποιήθηκε, προϋπέθετε τη διεύρυνση της
μισθωτής εργασίας ως τον θεσμό εκείνο που χαρακτηρίζει τη σχέση της πλειοψηφίας
των κοινωνικών υποκειμένων με την παραγωγή. Η διάκριση αυτή δημιούργησε έτσι
τόσο την γενική κοινωνική ανάγκη της σχόλης όσο και τις συγκεκριμένες μορφές που
αυτή θα αποκτήσει.296 Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών γίνεται σε μία σφαίρα
διακριτή από αυτή της κυκλοφορίας των αγαθών, αυτή της καθημερινής ζωής, εντός
της οποίας συντελείται η κατανάλωση, η αναπαραγωγή της εργατικής του δύναμης
και στην οποία εν τέλει, όπως ορίζει ο Ανρί Λεφέβρ, ο άνθρωπος οικειοποιείται όχι
την φύση γενικά αλλά την δική του φύση, τον ιστορικά συγκεκριμένο τρόπο δηλαδή
με τον οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες του.297 Ως εκ τούτου, κάθε καταναλωτική
πρακτική έχει ένα συγκεκριμένο πυρήνα ο οποίος τείνει να ικανοποιεί μία
295
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πραγματική, ιστορικά κατασκευασμένη, ανάγκη, άνευ του οποίου τόσο οι
χειραγωγητικές όσο και οι σημειωτικές διαστάσεις του εμπορεύματος δεν είναι
νοητές.
Ο τουρισμός περιέχει λοιπόν ένα σταθερό πυρήνα κοινωνικών αναγκών που
ικανοποιεί μέσα από την κατανάλωση του. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην
ύπαρξη συγκεκριμένων κοινωνικών πρακτικών που επιτελούνται μέσα σε ένα
τουριστικό ταξίδι.298 Οι κοινωνικές αυτές πρακτικές χαρακτηρίζονται από την
ιδιαίτερη υλικότητα τους, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο το υποκείμενο συμμετέχει
ενσώματα σε αυτές.299 Η συγκεκριμένη υλικότητα των τουριστικών πρακτικών δεν
αναιρεί βεβαίως ούτε το εν πολλοίς χειραγωγητικό περιεχόμενο των σύγχρονων
τεχνικών προώθησης και κατασκευής των εμπορευμάτων και ιδιαίτερα στη σφαίρα
του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας,300 ούτε και το συμβολικό κεφάλαιο που
συγκεντρώνουν τα κοινωνικά υποκείμενα μέσα από την συμβολική ιδιοποίηση ενός
συγκεκριμένου τρόπου ζωής. Για να κατανοήσουμε το δισυπόστατο αυτό
περιεχόμενο του εμπορεύματος τουρισμός θα στραφούμε στο έργο για την μαζική
κουλτούρα του Φρέντρικ Τζέϊμσον.
Ο φιλόσοφος και κριτικός της λογοτεχνίας Φρέντρικ Τζέϊμσον στην
προσπάθεια του να κατανοήσει το ιδεολογικό περιεχόμενο των έργων τέχνης έκανε
λόγο για την ουτοπική διάσταση της μαζικής κουλτούρας. Σύμφωνα με τον Τζέϊμσον,
κάθε προσπάθεια κατανόησης της μαζικής κουλτούρας πρέπει να λαμβάνει υπόψη
της το διπλό περιεχόμενο της διαλεκτικής, να κατανοεί δηλαδή την κουλτούρα όχι
μόνο ως διαδικασία χειραγώγησης των ορμών, αλλά και ως μέσο αφύπνισης τους.301
Η διαχείριση των επιθυμιών εκ μέρους του συστήματος πολιτισμικής παραγωγής,
αποτελεί κάτι παραπάνω από απλή έκφανση κάποιας ψευδούς συνείδησης. Αντίθετα
περιλαμβάνει ένα μετασχηματισμό κοινωνικών και πολιτικών ανησυχιών και
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φαντασιώσεων που οφείλει να ενυπάρχει στον τρόπο με τον οποία τα εμπορεύματα
διατίθενται και προωθούνται.302 Η πράξη της συστημικής χειραγώγησης των
ενστίκτων εκ μέρους του συστήματος παραγωγής έχει υποχρεωτικά ως προϋπόθεση
μία πραγματική επιθυμία, μία πραγματική ουτοπική ενόρμηση επάνω στην οποία η
διαχείριση των ενστικτικών τάσεων θα στηριχτεί.
Οι παραπάνω θέσεις του Αμερικάνου διανοουμένου ήταν επηρεασμένες από το
έργο προγενέστερων μαρξιστών κριτικών στοχαστών όπως του Ζαν-Πωλ Σάρτρ, του
Έρνστ Μπλοχ και του Βάλτερ Μπένγιαμιν. Ήδη από τη μεσοπολεμική περίοδο ο
Μπλοχ καταπιάνονταν με το διπλό περιεχόμενο κάθε μορφής ιδεολογίας, και
υποδείκνυε την ύπαρξη ουτοπικών τάσεων σε κάθε έκφανση της.303 Αντιστοίχως, ο
Μπένγιαμιν κατανοούσε ότι το εμπόρευμα και οι μορφές προώθησης και διάθεσης
του, περιελάμβαναν αναπαραστάσεις της συλλογικής συνείδησης που αναζητούσαν
την υπέρβαση του υπάρχοντος τρόπου παραγωγής.304 Άρα η ίδια η διαδικασία της
διευρυνόμενης εμπορευματοποίησης ήταν ταυτόχρονα και διαδικασία διάχυσης
ουτοπικών αναπαραστάσεων και αταξικών συλλογικών φαντασιώσεων.305
Συμπερασματικά, ο τουρισμός, ως προϊόν της βιομηχανίας ψυχαγωγίας και ως
μία μορφή κατανάλωσης που με ραγδαίο τρόπο αναπτύχθηκε μεταπολεμικά, δεν θα
ήταν δυνατόν να διαδοθεί αν κατά την προώθηση του προϊόντος δεν υπονοούταν και
η πραγμάτωση, μέσα από την κατανάλωση του, πραγματικών επιθυμιών και
ορμέμφυτων τάσεων. Η κινητοποίηση τους αυτή, δημιουργεί την ικανότητα στην
τουριστική αγορά να δημιουργεί νέα προϊόντα και νέες μορφές κατανάλωσης εντός
της. Το συμβολικό κεφάλαιο και η διάκριση που επιτυγχάνουν τα υποκείμενα μέσα
από την κατανάλωση του ενός ή του άλλου τουριστικού προϊόντος δεν αναιρεί το
γεγονός ότι αυτές οι μορφές κατανάλωσης δίπλα στο συμβολικό τους περιεχόμενο,
έχουν και μία συγκεκριμένη υλικότητα η οποία υπερβαίνει το σημειωτικό πλέγμα
εντός του οποίου παράγεται το τουριστικό εμπόρευμα. Το εμπόρευμα τουρισμός
εμπεριέχει μία σειρά από συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές, καμία από τις οποίες
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όμως δεν αποτελεί το λόγο για τον οποίο καταναλώνεται. Η περιήγηση, η χρήση
υπηρεσιών εστιάσεως, το μπάνιο και τα διαφορετικά παίγνια, οι επαφή με άτομα ενός
άλλου πολιτισμού και η εμπειρία της επαφής με άλλες πολιτισμικές μορφές κ.α. δεν
αποτελούν το ίδιο το τουριστικό εμπόρευμα. Ενυπάρχουν ως ιδιαίτερες ποιότητες του
κατά τη διαδικασία της παραγωγής και διάθεσης του, διατηρούν την σχετική τους
αυτονομία, ως στιγμές όμως αυτόνομες με τη δική τους υλικότητα διατηρούν και το
δικό τους περιεχόμενο. Οι πρακτικές αυτές, καθώς υφίστανται στο πεδίο της
καθημερινής ζωής, της βιωμένης πρακτικής, δεν έχουν απαραιτήτως και κάποια
συγκεκριμένη σχέση με την ίδια την κατηγορία του εμπορεύματος. Η διατήρηση τους
ως κομμάτι του εμπορευματοποιημένου τουριστικού σύμπαντος είναι ένα ανοικτό
διακύβευμα για την ίδια την τουριστική βιομηχανία και τους κοινωνικούς φορείς που
επωφελούνται από τη διάδοση της. Οι πρακτικές όμως αυτές διατηρούν πάντα το
ουτοπικό τους περιεχόμενο και ως εκ τούτου στη σφαίρα της ενδεχομενικότητας
βρίσκεται η αποδέσμευση τους από το τουριστικό εμπορευματικό κύκλωμα. Η μελέτη
του τουρισμού είναι λοιπόν ταυτόχρονα και η μελέτη των κοινωνικών πρακτικών που
παρουσιάζονται ως αναπόσπαστο κομμάτι του, η διάχυση τους, η επανοικειοποίηση
τους από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και η εμπέδωση τους με τελείως
διαφορετικά περιεχόμενα είτε από τους ίδιους τους καταναλωτές των τουριστικών
υπηρεσιών είτε από κοινωνικές ομάδες στις κοινωνίες υποδοχής. Το ουτοπικό
περιεχόμενο του εμπορεύματος τουρισμός φέρει εξαιτίας της ιδιαίτερης υλικότητας
του πάντα το ενδεχόμενο να αυτονομηθεί από το ίδιο το εμπορευματικό κύκλωμα και
αυτή η δυνητική εξέλιξη, η πάλη για τη διατήρηση του τουρισμού ως αυτού που η
εκάστοτε τουριστική βιομηχανία θέλει από αυτό να είναι, είναι μία ιδιαίτερη μορφή
κοινωνικού ανταγωνισμού που αφορά κάθε γεωγραφική και πολιτική χωροχρονική
σταθερά εντός στης οποίας αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα.
2.3.8 Πολιτισμός, εκχρηματισμός και καθημερινή ζωή
Σε προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο η έννοια της
εμπορευματοποίησης του πολιτισμού χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τους πρώτους
μελετητές του τουριστικού φαινομένου για να περιγράψουν τους κοινωνικούς
μετασχηματισμούς που συνεπαγόταν η διαδικασία εξάπλωσης της τουριστικής
οικονομίας. Στη συνέχεια, ορίσαμε τον τρόπο με τον οποία εμείς κατανοούμε την
έννοια της εμπορευματοποίησης, ως μία διαδικασία που εκπορεύεται από κεντρικούς
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κοινωνικούς θεσμούς, η οποία εκφράζει πολιτικού τύπου κανονιστικές ρυθμίσεις και
επιλογές. Παρ’ όλα αυτά, έννοιες όπως αυτές της εμπορευματοποίησης του
πολιτισμού ή της διαλεκτικής της αυθεντικότητας, με τα όρια και τους περιορισμούς
τους, αναφέρονταν σε διεργασίες πολύ ευρύτερες από αυτές που εμείς περιγράψαμε
παραπάνω. Αντίθετα, η έννοια της εμπορευματοποίησης όπως εμείς την
σκιαγραφήσαμε δεν καταπιάνεται παρά μόνο έμμεσα με την κατηγορία του
πολιτισμού και τις προβληματικές που ανοίγουν από την εξάπλωση της τουριστικής
οικονομίας σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο.
Ο πολιτισμός στις κοινωνικές επιστήμες έχει υπάρξει μία έννοια με δεκάδες
διαφορετικούς και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενους ορισμούς. Από την αντίληψη του
πολιτισμού ως του συνεκτικού συνόλου των απαντήσεων που κάθε κοινωνία
προσπαθεί να παρέχει στα υπαρξιακά αδιέξοδα των μελών της, όπως θα τον όριζε ο
συντηρητικός κοινωνιολόγος Ντάνιελ Μπελ,306 μέχρι τον πολιτισμό ως τεκμήριο
ταξικής εκμετάλλευσης και βαρβαρότητας, όπως τον περιέγραφε ο Μπένγιαμιν,307 ο
πολιτισμός είναι έννοια πολυσχιδής. Στο παρόν κείμενο αυτό που μας απασχολεί
είναι να διασαφηνίσουμε τα εννοιολογικά μας εργαλεία αναφορικά με όσα φαινόμενα
η έννοια της εμπορευματοποίησης, όπως την ορίσαμε, δεν μπορεί να εκφράσει. Θα
διασαφηνήσουμε δηλαδή τις μορφές κοινωνικού μετασχηματισμού, οι οποίες δεν
εκπορεύονται από την ενσυνείδητη πολιτική διαδικασία θεσμικής και οικονομικής
οργάνωσης της τουριστικής βιομηχανίας αλλά αποτελούν παράπλευρες ή μη
αναμενόμενες συνέπειες της πρώτης. Οι σχετικοί κοινωνικοί μετασχηματισμοί
αποτελούν για μας συνέπεια του εκχρηματισμού της καθημερινής ζωής από την
εξάπλωση της τουριστικής βιομηχανίας. Πριν προχωρήσουμε όμως καλό θα ήταν να
ορίσουμε τις δύο παραπάνω έννοιες.
Η έννοια της καθημερινής ζωής ως συγκεκριμένη κατηγορία ανάλυσης για την
κοινωνιολογία αποτέλεσε αντικείμενο του τρίτομου έργου του Ανρί Λεφέβρ Critique
of Everyday Life. Η έννοια της καθημερινής ζωής προσπαθούσε να αποδώσει
συγκεκριμένο ερευνητικό περιεχόμενο στην μαρξιστική κατηγορία της αλλοτρίωσης
και συχνά νοείται από σχολιαστές ως αποτέλεσμα της επιρροής του Μάρτιν
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Λονδίνο, 1999, σ. 248.

Σελίδα | 96

Χάϊντεγκερ στο Γάλλο κοινωνιολόγο.308 Όπως και στην περίπτωση του χώρου, έτσι
και στην περίπτωση του χρόνου, ο Λεφέβρ επεσήμανε μία ρήξη στον τρόπο με τον
οποίο αυτός βιωνόταν σε νεωτερικές και προνεωτερικές κοινωνίες. Σε αγροτικές
κοινωνίες

το

μεγαλύτερο

τμήμα

της

ανθρώπινης

δραστηριότητας,

συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής, είναι εγγεγραμμένο σε ένα κυκλικό
συνεχές που εναρμονίζεται με τους ρυθμούς που οι αγροτικές εργασίες επέβαλλαν,
και ως εκ τούτου, αυτές λειτουργούσαν ως οργανωτική αρχή στο σύνολο των
αντίστοιχων κοινωνιών.309 Η διεύρυνση της εκμηχανιζόμενης παραγωγής, της
μισθωτής εργασίας και της κεφαλαιακής συσσώρευσης οδήγησε, κατά τον Λεφέβρ,
σε ένα διαφορετικό πρότυπο βίωσης του χρόνου. Οι παραγωγικές δραστηριότητες
εντάθηκαν σε μία γραμμική αλληλουχία και ως εκ τούτου ο νεωτερικός χρόνος είναι
αυτός του συνεχούς, κατακερματισμένου και τεμαχισμένου της καπιταλιστικής
παραγωγής. Η κριτική της καθημερινής ζωής αποτελούσε τη μελέτη των
συγκεκριμένων τρόπων με τους οποίους η απλή αναπαραγωγή της εργατικής
δύναμης,

εγγεγραμμένης

ακόμα

στο

συνεχή

προβιομηχανικό

χρόνο,

αλληλοδιαπλεκόταν με τις μορφές του ευθύγραμμου χρόνου των βιομηχανικών
κοινωνιών και τις μεταμορφώσεις που προέκυπταν από αυτή.310 Για να γίνει
κατανοητή αυτή η διάκριση οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο Λεφέβρ διέκρινε
μεταξύ ανώτερης και κατώτερης σφαίρας βίωσης της κοινωνικής πραγματικότητας.
Στην κατώτερη σφαίρα, όντας το πεδίο της καθημερινής ζωής, οι μάκρο -και μέσοιστορικές αλλαγές οι οποίες ήταν το αποτέλεσμα των οικονομικών και τεχνολογικών
εξελίξεων, καθώς και οι μορφές κοινωνικού και πολιτικού ανταγωνισμού και οι
συνέπειες τους, βιώνονταν ως δεδομένες πραγματικότητες στις οποίες τα υποκείμενα
έπρεπε να προσαρμοστούν.311 Η μελέτη της καθημερινής ζωής, ως εκ τούτου,
εδραζόταν σε μία διάκριση μεταξύ των μορφών συλλογικής δράσης στο δημόσιο
χώρο, και των μορφών βίωσης της κοινωνικής πραγματικότητας από την οπτική της
μεμονωμένης κοινωνικής μονάδας, αδιάφορο αν αυτό αναφερόταν στο άτομο, στην
οικογένεια ή ακόμα σε μία γεωγραφικά ή πολιτισμικά προσδιορισμένη κοινωνική
κατηγορία.
308

S. Elden, Ό.π., σ. 113.

309

H. Lefebvre, Critique of Everyday Life II: Foundations for a Sociology of the Everyday, ό.π., σ. 319.

310

Στο ίδιο, σ. 49

311

Στο ίδιο, σ. 52.
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Από την άλλη, την έννοια του εκχρηματισμού την αντλούμε από το έργο του
κλασσικού της κοινωνιολογίας Γκέοργκ Ζίμμελ. Για τον Ζίμμελ κάθε κοινωνικός
σχηματισμός αποτελεί την προέκταση και την προβολή σε μεγαλύτερη κλίμακα
στοιχειωδών μορφών ανθρώπινης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.312 Το χρήμα για
τον γερμανό κοινωνιολόγο αποτελούσε την πραγμοποίηση αυτή της ανθρώπινης
λειτουργίας, της ανταλλαγής προϊόντων, η οποία μαζί με άλλες μορφές επικοινωνίας,
όπως η γλώσσα ή η γαμική αγορά, συνιστούσαν τον συνεκτικό ιστό της ίδιας της
κοινωνικής πραγματικότητας.313 Η ευρύτατη διάδοση της χρήσης του χρήματος ως το
κατεξοχήν μέσο δια του οποίου πραγματώνονταν οι ανθρώπινες ανταλλαγές, ο
εκχρηματισμός ενός κοινωνικού σχηματισμού, περιελάμβανε και τη σταδιακή αλλαγή
των κοινωνικών ηθών, ή αλλιώς την αλλαγή των έξεων σχετικά με τη χρήση και την
απόκτηση υλικών αντικειμένων.314 Η εξέλιξη αυτή φωτιζόταν μέσα από την
ιδεοτυπική κατασκευή της blasé προσωπικότητας. Ο blasé στον Ζίμμελ είναι εκείνο
το νεωτερικό υποκείμενο έδρα του οποίου είναι η γεωγραφική ενότητα που αποτελεί
την καρδιά της εκχρηματισμένης οικονομίας, ο αστικός χώρος. Η συμπεριφορά του
και τα ήθη του προσδιορίζονταν από την πυκνότητα των ερεθισμάτων που εντός του
αστικού χώρου έχουν προκαλέσει στο υποκείμενο μικρότερο ενδιαφέρον ως προς τις
ιδιαίτερες ποιότητες των αντικειμένων και των κοινωνικών σχέσεων.315 Το
συγκεκριμένο σχήμα είναι ένα μόνο παράδειγμα από τους διαφορετικούς τρόπους με
τους οποίους η έννοια του εκχρηματισμού στον Ζίμμελ μπορεί να κατανοηθεί. Στο
σύνολο της κοινωνικής πραγματικότητας, όμως, η διαδικασία του εχρηματισμού
τείνει να υποδεικνύει την όλο και μικρότερη εξάρτηση του μεμονωμένου
υποκειμένου από οποιοδήποτε άλλο άτομο και την αυξανόμενη εξάρτηση του από το
σύνολο της κοινωνίας.316 Παρόλο λοιπόν που η έννοια του εκχρηματισμού
περιγράφει την επίδραση των μεμονωμένων συμβάντων ανθρώπινης ανταλλαγής
προϊόντων μέσα από τη διευρυμένη χρήση του χρήματος, οι συνέπειες της, κατά τον
Ζίμμελ, παραπέμπουν σε κεντρικούς δομικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς.

312

G. Simmel, The Philosophy of Money, Routledge, Λονδίνο, 2004, σ. 174.

313

Στο ίδιο, σ 175.

314

Στο ίδιο, σ. 199.

315

Στο ίδιο, σ. 256 · G. Simmel, Πόλη και ψυχή, ό.π., σ. 19.

316

G. Simmel, The Philosophy of Money, ό.π., σ. 301.
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Όπως παρατηρήσαμε, αφετηρία της δικής μας ανάλυσης για τη μελέτη του
τουριστικού φαινομένου είναι οι μορφές πολιτικής και οικονομικής θέσπισης. Ως εκ
τούτου, δεν υιοθετούμε την αντίληψη του Ζίμμελ σύμφωνα με την οποία το σύνολο
της κοινωνικής πραγματικότητας πηγάζει από μεμονωμένα συμβάντα ανθρώπινης
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Ωστόσο κρίνουμε για αναλυτικούς λόγους ότι η
υιοθέτηση της έννοιας του εκχρηματισμού είναι χρήσιμη για να περιγράψει όλες
εκείνες τις μορφές κοινωνικού μετασχηματισμού που δεν είναι προϊόντα μορφών
κανονιστικής κοινωνικής θεσμοποίησης. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε
μία διάκριση στις μορφές μετασχηματισμού της καθημερινής ζωής ανάμεσα σε αυτές
που πηγάζουν από την εμπορευματοποίηση και σε αυτέ που εκπορεύονται από
διαδικασίες εκχρηματισμού. Ανάμεσα δηλαδή σε ό,τι είναι αποτέλεσμα «εκ των άνω»
κεντρικής πολιτικής και οικονομικής ρύθμισης και σε ό,τι αποτελεί παράπλευρη
συνέπεια και μη αναμενόμενη συνέπεια του πολιτικού και οικονομικού πράττειν
Η υιοθέτηση της έννοιας του εκχρηματισμού της καθημερινής ζωής μέσα από
τη διάδοση του τουριστικού φαινομένου ανοίγει το πεδίο της συγκεκριμένης
ανάλυσης σε μορφές κοινωνικού μετασχηματισμού πέρα από τις ελεγχόμενες και
κατευθυνόμενες από κεντρικούς θεσμούς αλλαγές. Οι μορφές αυτές κοινωνικού
μετασχηματισμού, που βεβαίως δεν μπορούν κατ’ αποκλειστικότητα να αποδοθούν
στην διάδοση της τουριστικής οικονομίας, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στην
περίπτωση μας στο βαθμό ακριβώς που άλλοτε τείνουν να ευνοούν τον τουρισμό,
άλλοτε είναι ασύμβατες με αυτόν και άλλοτε πάλι λειτουργούν ευθέως ανταγωνιστικά
με αυτόν.
Παραδείγματα τέτοιων συγκεκριμένων μορφών κοινωνικού μετασχηματισμού
είναι όπως είπαμε η αλλαγή των παραγωγικών και εργασιακών ηθών μέσα από την
εισαγωγή του κέρδους ως κινητηρίου μηχανισμού στον τρόπο με τον οποίο
λαμβάνονται οι οικονομικές αποφάσεις στο μίκρο-επίπεδο.317 Επίσης ενδιαφέρον
αποκτά και η ίδια η επιβολή διαφορετικών χρονικών ρυθμών στις περιοχές που
δέχονται τουρίστες ανάλογα με τη μορφή του εκάστοτε τουριστικού προϊόντος και τις

317

Σχετικά με τις κοινωνικές αλλαγές που προκύπτουν από τον εκχρηματισμό και την εισαγωγή του

κριτηρίου του κέρδους σε μία μεσογειακή νησιωτική κοινωνία βλέπε: D. Rozenberg, «International
Tourism and Utopia: the Balearic Islands» στο M. F. Lanfant, J. B. Allcock & E. M. Bruner (επιμ.),
International Tourism: Identity and Change, Sage, Λονδίνο, 1995, σ. 159-176.
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συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές που εμπεριέχονται σε αυτό.318 Παράλληλα
προκύπτει ως πεδίο ανάλυσης και η επίδραση του εκχρηματισμού επί των δικτύων
κοινωνικότητας και των μορφών κοινωνικής αλληλεπίδρασης.319
Ο εκχρηματισμός της καθημερινής ζωής και οι επιδράσεις του μπορούν να
εντοπιστούν και στον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι ίδιοι οι θεσμοί αναπαραγωγής
της εργατικής δύναμης. Η οικογένεια στο σύνολο της, η θέση της γυναίκας, του
άντρα και των νεώτερων μελών της σε αυτή, είναι ανοικτή σε διαφορετικές μορφές
κοινωνικών μετατοπίσεων και μετασχηματισμών. Η διάδοση του τουρισμού
εισβάλλει στην οικογένεια ως μία νέα μορφή εμπλοκής με την παραγωγική
διαδικασία, ως ένα σύνολο κοινωνικών και καταναλωτικών πρακτικών320 και ως μία
κοινωνική

σταθερά

προγραμματισμού.

που

δυνητικά

αλλάζει

τις

μορφές

οικογενειακού

321

Πάνω από όλα όμως, ο βαθμιαίος εκχρηματισμός είναι εντοπίσιμος στους
τρόπους με τους οποίους μετασχηματίζεται ο ίδιος ο υλικός πολιτισμός των
κοινωνικών μορφωμάτων που υφίσταται την επίδραση της τουριστικής οικονομίας.
Μπορούμε να εντοπίσουμε δύο αντίρροπες τάσεις σε αυτό το σημείο. Από τη μία η
παρουσία των τουριστών αποτελεί ένα δίαυλο, μεταξύ πολλών άλλων, μέσα από τον
οποίο νέα καταναλωτικά πρότυπα εξαπλώνονται. Από την άλλη, η ίδια η «διαλεκτική
της αυθεντικότητας» κατά τον ΜακΚάννελλ, η τάση δηλαδή των χώρων οργάνωσης
της τουριστικής δραστηριότητας να αναζητούν τμήματα του κοινωνικού τους βίου
διαφορετικά από το βίωμα του περιπλανώμενου τουρίστα, μετασχηματίζει τον
υπάρχοντα υλικό πολιτισμό καθώς τον εντάσσει στην τουριστική οικονομία. Τη
διαδικασία αυτή θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με μορφή πρωταρχικής
συσσώρευσης322 επί των αντικειμένων του καθημερινού υλικού πολιτισμού καθώς
τμήματα του εντάσσονται στο τουριστικό κύκλωμα, στην προσπάθεια διαφορετικών

318

M. Foucault, «Of other Spaces», Diacritics, vol. 16, no. 1, σ. 22-27, 1967, σ. 26.

319

H. Lefebvre, Ό.π., σ. 69.

320

Για την επίδραση του εκχρηματισμού στης μορφές καταναλωτικής έξης και στη μόδα βλέπε: G.

Simmel, Ό.π., σ. 461.
321

Για την επίδραση του εκχρηματισμού στις μορφές της γαμικής αγοράς βλέπε: Στο ίδιο, σ. 380.

322

D. Harvey, Ο νέος ιμπεριαλισμός, ό.π., σ. 148 & 151.
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επιχειρηματικών ενοτήτων να αποκτήσουν μορφές μονοπωλιακών προνομίων έναντι
των ανταγωνιστών τους.323
Τέλος, η υιοθέτηση της έννοιας του εκχρηματισμού της καθημερινής ζωής
προσφέρει ένα παραπάνω πλεονέκτημα στη μελέτη των συγκεκριμένων πολιτισμικών
αλλαγών από την εξάπλωση του τουριστικού φαινομένου. Η υιοθέτηση ολιστικών
προσεγγίσεων της έννοιας του πολιτισμού αναπόφευκτα οδηγεί, όπως παρατηρήσαμε
παραπάνω, στην κατανόηση της επίδρασης του τουρισμού επί αυτού ως μία
διαδικασία έκπτωσης και απώλειας. Πέρα από την αδυναμία τέτοιων προσεγγίσεων
να συλλάβουν την περιπλοκότητα των κοινωνικών μετασχηματισμών από την
διάδοση του τουριστικού φαινομένου μέσα από την υιοθέτηση μίας κατά βάση ηθικής
στάσης, ο συγκεκριμένος τρόπος κατανόησης του πολιτισμού παρουσιάζει
προβλήματα και όταν η μελέτη στρέφεται στις συγκεκριμένες μορφές καλλιτεχνικής
έκφρασης που αναδύονται μέσα από τις ευκαιρίες που δημιουργεί η διάδοση του
τουρισμού.324 Είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε τις μορφές καλλιτεχνικής
δημιουργίας που σχετίζονται με την παραγωγή και την διάθεση τουριστικών
υπηρεσιών ως ολότελα νέες πολιτισμικές μορφές οι οποίες αναδύονται μέσα από την
χρήση υπαρχόντων ή νέων πολιτισμικών πόρων υπό το βάρος του διευρυνόμενου
εκχρηματισμού της κοινωνικής ζωής, παρά να εμπλεκόμαστε και οι ίδιοι οι μελετητές
στην εξιδανίκευση μορφών προνεωτερικής καλλιτεχνικής έκφρασης, υιοθετώντας τον
λόγο του ίδιου του τουριστικού κυκλώματος για το προϊόν του, και στη συνέχεια να
θρηνούμε για την απώλεια τους. Ως εκ τούτου, η μελέτη των μορφών καλλιτεχνικής
έκφρασης που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα προϋποθέτει την
υιοθέτηση μίας διαφορετικής τάξεως κριτήρια που θα τις αξιολογούν αναφορικά με
τις συνθήκες δημιουργίας τους και τις υπάρχουσες κοινωνικές τους λειτουργίες και
όχι ως μορφές νοσταλγικής ενατένισης κάποιας πολιτισμικής απώλειας, ή το αντίθετο
της, κάποιας εξίσου ρομαντικής αναβίωσης προνεωτερικών πολιτισμικών μορφών.
2.3.9 Σώμα
Παραπάνω περιγράψαμε τα χαρακτηριστικά του τουριστικού εμπορεύματος μέσα από
την ιδιαίτερη υλικότητα που το διακρίνει από τις μορφές σημειωτικής αναπαραγωγής
323

D. Harvey, Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development,

ό.π., σ. 93.
324

F. Jameson, Archaeologies of the Future, Verso, Λονδίνο, 2005, σ. 215.
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και κυκλοφορίας του. Οι συγκεκριμένες πρακτικές διακρίνονται από τη σχετική τους
αυτονομία από την ίδια την εμπορευματική διαδικασία, στο βαθμό που δυνητικά δεν
πραγματώνονται μόνο μέσα στην εμπορευματική σφαίρα. Οι πρακτικές αυτές
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι μορφές συμμετοχής των υποκειμένων σε
αυτές είναι ενσώματες, και ως εκ τούτου αποτελούν εμπειρίες στις οποίες μετέχουν
όλες οι ανθρώπινες αισθήσεις. Τέλος, κάναμε λόγο για τις μορφές κοινωνικού
μετασχηματισμού που η διαδικασία του εκχρηματισμού επιφέρει στις περιοχές που
γίνονται δέκτες της τουριστικής δραστηριότητας. Αν όμως οι ενσώματες τουριστικές
πρακτικές

δυνητικά

διαχέονται

στις

κοινωνίες

δέκτες

της

τουριστικής

δραστηριότητας, τότε τμήμα των κοινωνικών μετασχηματισμών της εκάστοτε
κοινωνίας-φορέα της τουριστικής δραστηριότητας είναι και οι μορφές με τις οποίες
το σώμα μετασχηματίζεται εντός τους. Για να κατανοήσουμε αυτούς τους
μετασχηματισμούς, οφείλουμε να προβούμε σε ένα συνεκτικό ορισμό του σώματος
ως κατηγορίας ανάλυσης της κοινωνιολογίας που να είναι συμβατός με όσα
προηγήθηκαν.
Εκκινούμε από τη θέση ότι το σώμα δεν αποτελεί ένα τετελεσμένο γεγονός, ή
μία αμετάβλητη ποιότητα της ανθρώπινης υποκειμενικότητας. Αντ’ αυτού, το σώμα
αποτελεί μία σχέση, ή καλύτερα ένα σχεσιακό αντικείμενο. Το σώμα πραγματώνεται
ιστορικά μέσα από συγκριμένες ιστορικές, πολιτισμικές και οικονομικές προκείμενες
και δια αυτής της διαδικασίας μεταβάλλεται όχι μόνο η αντίληψη που φέρουμε για
αυτό αλλά και η ίδια του η υλικότητα.325 Το σχεσιακό αυτό αντικείμενο του οποίου
τόσο η υλικότητα όσο και οι αισθήσεις είναι διαρκώς υλικό προς διαμόρφωση, το
σώμα, «εξανθρωπίζεται» κατά τον Λεφέβρ, φυσικοποιείται και νοείται ως δεδομένο
εντός του πεδίου της καθημερινής ζωής. Ποιες όμως είναι αυτές οι κοινωνικές
διεργασίες που το αναπλάθουν;
Σύμφωνα με τον Πουλαντζά, οι εκάστοτε δομές των σχέσεων παραγωγής εντός
ενός ορισμένου ιστορικού πλαισίου ορίζουν ένα ιδιαίτερο σωματικό καθεστώς.326 Οι
μορφές καπιταλιστικής σωματότητας δεν αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη
ανθρωπολογική σταθερά ενός τρόπου παραγωγής αλλά στην θέση που το κάθε
325
326

D. Harvey, Spaces of Hope, ό.π., σ. 98.
Ν. Πουλαντζάς, Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός, ό.π., σ. 41. Την έννοια του σωματικού

καθεστώτος την χρησιμοποιεί και ο Άντονυ Γκίντενς: A. Giddens, Οι συνέπειες της νεωτερικότητας,
Κριτική, Αθήνα, 2001.
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υποκείμενο κατέχει εντός του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας.327 Εντός
λοιπόν μίας χωροχρονικής μήτρας, με συγκεκριμένες μορφές καπιταλιστικής
συσσώρευσης οι οποίες έχουν προκύψει από τους μηχανισμούς της αγοράς και τον
κοινωνικό ανταγωνισμό, συγκεκριμένες μορφές σωματικού καθεστώτος προκρίνονται
τόσο από τους θεσμούς αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης όσο και από την ίδια
την παραγωγική διαδικασία.
Το ανθρώπινο σώμα δεν μετέχει όμως στον κύκλο της κεφαλαιακής
συσσώρευσης μόνο μέσα από τη θέση του στην παραγωγή. Μετέχει ταυτόχρονα και
ως παραγωγός του εαυτού του και της εργατικής δύναμης που κατέχει, καθώς και ως
καταναλωτής.328 Στον πρώτο τόμο της Ιστορία της Σεξουαλικότητας ο Φουκώ
υποδεικνύει το γεγονός ότι η έμφαση στη διαμόρφωση των νέων ηθών γύρω από τη
σεξουαλικότητα κατά το 19ο αιώνα σχετιζόταν με την αναγκαιότητα εκ μέρους των
νεωτερικών θεσμών εξουσίας να ελέγξουν τον πληθυσμό329 και ταυτόχρονα να τον
καταστήσουν χρήσιμο για τις ανάγκες της οικονομίας.330 Στην πραγματικότητα όμως
οι δύο αυτές αρχές είναι διαφορετικές, διακριτές και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενες.
Και αυτό γιατί οι ανάγκες αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης διέπονται από
διαφορετικά αξιολογικά κριτήρια έναντι των αναγκών ρύθμισης της κατανάλωσης
μέσα από μηχανισμούς πειθούς και χειραγώγησης των καταναλωτικών επιθυμιών.
Στη μία περίπτωση το σώμα αναπλάθεται ενεργητικά ώστε να εξασφαλιστεί η
επιβίωση του πέρα από τον τρόπο με τον οποίο φθείρεται εντός της παραγωγικής
διαδικασίας. Στην άλλη μεταμορφώνεται μέσα από τους τρόπους με τους οποίους
γίνεται συμβατό με μορφές κατανάλωσης που προωθούνται από ιδιαίτερα οικονομικά
συμφέροντα331 και από μορφές καταναλωτικής έξης που παρέχουν στα ενσώματα
υποκείμενα κοινωνικό στάτους.332 Το σώμα, καθώς συσσωρεύονται πάνω του
διαφορετικές σχέσεις ωθείται σε διαφορετικές και ανταγωνιστικές κατευθύνσεις.
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Άλλης τάξης μετασχηματισμούς συσσωρεύει πάνω του η παραγωγική διαδικασία,
διαφορετικές οι ανάγκες της ίδιας του της αναπαραγωγής και διαφορετικές του
καταναλωτικού κυκλώματος που παρουσιάζει τις διαφορετικές μορφές κατανάλωσης
ως μορφές συσσώρευσης κοινωνικού στάτους και πολιτισμικού κεφαλαίου.333
Μπορούμε λοιπόν να αναπαραστήσομε το σώμα ως πεδίο πάνω στο οποίο οι
παραπάνω εντάσεις εκτυλίσσονται, ως αρένα πάνω στην οποία οι αντιφάσεις που
μόλις περιγράψαμε εντάσσονται σε μορφές κοινωνικού ανταγωνισμού, σπάνια
ενσυνείδητα μέσα από οργανωμένες κοινωνικές κατηγορίες, συχνότερα ασυνείδητα,
και με αυτό τον τρόπο ή ιδιαίτερη υλικότητα του σώματος πραγματώνεται.334
Οι παραπάνω σχέσεις αναπαριστώνται στο έργο του Πιέρ Μπουρντιέ ως
διαφορετικές μορφές συμβολικού κεφαλαίου τις οποίες τα υποκείμενα συσσωρεύουν
στις ατομικές τους βιογραφίες. Για τον Μπουρντιέ, το συμβολικό κεφάλαιο που
κατέχει το μεμονωμένο υποκείμενο επηρεάζεται από τρεις διαφορετικές διαδικασίες.
Τη θέση του στο κοινωνικό πεδίο, τις έξεις που συνεπάγονται η αυτοποθέτηση του
υποκειμένου στο κοινωνικό πεδίο και το γούστο.335 Με την πρώτη έννοια ο Γάλλος
κοινωνιολόγος υπογραμμίζει τους τρόπους με τους οποίους το σώμα επηρεάζεται από
την ταξική θέση του υποκειμένου και τη θέση του στον κοινωνικό καταμερισμό της
εργασίας. Με την έννοια της έξης υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο στο σώμα
συσσωρεύονται ασυνείδητα συμπεριφορές που τείνουν να αναπαράγουν την ταξική
αυτοτοποθέτηση σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινωνικές κατηγορίες. Τέλος, με την
έννοια του γούστου ο Μπουρντιέ εννοεί τους τρόπους με τους οποίους οι έξεις
γίνονται συνειδητές και κρυσταλλώνονται σε έλλογες στρατηγικές των υποκειμένων
για τη διατήρηση του συμβολικού τους κεφαλαίου και την τοποθέτησης τους στο
κοινωνικό πεδίο.
Οι μορφές συμβολικού κεφαλαίου που συσσωρεύει το σώμα δεν αποτυπώνουν
σταθερές θέσεις στο κοινωνικό πεδίο. Η κατάκτηση εκ μέρους του κοινωνικού
υποκειμένου του κοινωνικού στάτους που δυνητικά το συμβολικό κεφάλαιο του
εξασφαλίζει εναπόκειται σε μορφές στρατηγικής επιτέλεσης τους και κοινωνικές
τελετουργίες. Ταυτόχρονα και τα ίδια τα μέσα και οι όροι μέσα από τους οποίους οι
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τελετουργίες αυτές επιτελούν τις λειτουργίες της διάκρισης και της κοινωνικής
διαφοροποίησης συνιστούν ανοικτό διακύβευμα του κοινωνικού ανταγωνισμού.336 Το
σώμα έτσι τη στιγμή της επιτέλεσης του συμβολικού του κεφαλαίου καλείται να το
επιδείξει μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές τελετουργίες, η νοηματοδότηση και η
νομιμότητα των οποίων εναπόκεινται στον κοινωνικό ανταγωνισμό.337
Στην περίπτωση του τουρισμού, σε όλες τις παραπάνω αντιφατικές σχέσεις που
αναπλάθουν την υλικότητα του ανθρώπινου σώματος, έχουμε να προσθέσουμε και
μία άλλη. Ως σημείο σε ένα σύστημα ανταλλαγής, η κατανάλωση του εμπορεύματος
τουρισμός μεταπλάθει το σώμα μέσα από πρακτικές που το καθιστούν συμβατό με
την διακίνηση του τουριστικού εμπορεύματος στην αγορά. Μορφές κοινωνικού
στάτους και πολιτισμικού κεφαλαίου συσσωρεύονται μέσα από αυτή τη διαδικασία,
κεφαλαίου που παρουσιάζεται να προσφέρεται στον εκάστοτε καταναλωτή
τουριστικών υπηρεσιών. Η δημιουργία της επιθυμίας και η κινητοποίηση της
ανθρώπινης καταναλωτικής πρακτικής εδράζεται όμως σε τεχνικές και μηχανισμούς
που ενεργοποιούν τις ουτοπικές τάσεις των υποκειμένων. Η στιγμή της κατανάλωσης
του τουριστικού εμπορεύματος είναι και στιγμή που το υποκείμενο αναμένει να
πραγματωθούν αυτές οι ουτοπικές τάσεις. Αυτές τις στιγμές το υποκείμενο τις βιώνει
μέσα από την υλικότητα του σώματος του. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί δυνητικά να
διαχωρίσει τις τουριστικές κοινωνικές πρακτικές από την κατανάλωση του
τουριστικού εμπορεύματος και ταυτόχρονα να δει τον τουριστικό χώρο ως χώρο
πραγμάτωσης των ουτοπικών του ενορμήσεων, έλκοντας το σώμα του σε
διαφορετικές ατραπούς μετασχηματισμού.
Η προβληματική αυτή, ο τρόπος με τον οποίο οι τουριστικές πρακτικές
αναπλάθουν το ανθρώπινο σώμα, και συγκεκριμένα οι πρακτικές που συναντώνται
στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, όπως το θαλάσσιο μπάνιο, δεν είναι άγνωστες στην
βιβλιογραφία του τουρισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Για παράδειγμα, ο ΖανΚλώντ Κάουφμαν βλέπει τις πρακτικές της παραλίας ως αποτέλεσμα των
διαδικασιών του εκπολιτισμού338 για τις οποίες έκανε λόγο ο Νόρμπερτ Ελίας,339 ως
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εσωτερίκευση δηλαδή μέσα από τη σταδιακή διεύρυνση του κοινωνικού
καταμερισμού της εργασίας των κανόνων κοινωνικής πειθάρχησης. Η ηδονιστική
κουλτούρα της θάλασσας, έτσι, παρουσιαζόταν από τον Γάλλο κοινωνιολόγο ως το
αντίθετο από αυτό που φέρεται ότι είναι, ως ένας μηχανισμός δηλαδή δηλωτικός
νέων εσωτερικευμένων μορφών κοινωνικής πειθάρχησης. Μελετητές όπως ο Ζαν
Ντιντιέ Ουρμπαίν340 και ο Φρεντ Ίνγκλις341 κατανοούν τις σωματικές πρακτικές που
συνδέονται με το θαλάσσιο μπάνιο ως κανονιστικές νόρμες εγγεγραμμένες εντός του
γαλαξία των μηχανισμών κοινωνικής πειθάρχησης που η επικράτηση της ηγεμονίας
της αστικής τάξης έφερε μαζί της. Οι σωματικές πρακτικές που συνδέονται με τον
τουρισμό παρουσιάζονται έτσι ως αλλοτριωτικές πρακτικές επαναφέροντας μας στο
διχοτομικό σχήμα περί ψευδών αναγκών για το οποία κάναμε λόγο παραπάνω.
Παράλληλα με αυτές τις μορφές κατανόησης των σωματικών πρακτικών του
τουρισμού, ενίοτε και από τους ίδιους συγγραφείς, έχουμε απόπειρες ερμηνείας των
μορφών παρέκκλισης στις χωροχρονικές ενότητες που δέχονται την τουριστική
δραστηριότητα. Ο Ουρμπαίν και ο Κάουφμαν κατανοούν τις μορφές σωματικής
παρέκκλισης στους χώρους της παραλίας ως κατάλοιπα παλαιότερων πολιτισμικών
μορφών βίωσης του σώματος. Άλλοι πάλι μελετητές όπως ο Γουέμπ βλέπουν τις
μορφές σωματικής παρέκκλισης στον τουρισμό ως κατάλοιπο αυτού που ο Μπαχτίν
περιέγραφε ως το καρναβαλικό πνεύμα των μεσαιωνικών λαϊκών δρώμενων.342
Οι μορφές σωματικής παρέκκλισης από τα κανονιστικά πλαίσια που
επιβάλλουν σε αυτά οι διαφορετικές αναγκαιότητες του συστήματος παραγωγής και
κατανάλωσης, αποτελούν για εμάς προϊόν της σχετικής αυτονομίας των τουριστικών
πρακτικών από το ίδιο το εμπόρευμα τουρισμός, καθώς και των ουτοπικών τάσεων
που προϋποθέτει η προώθηση τους στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Ζητούμενο για εμάς
είναι να αναπαραστήσουμε τους μετασχηματισμούς στο σωματικό καθεστώς που
δέχεται μία κοινωνία που γίνεται φορέας τουριστικών υπηρεσιών, χωρίς να
υιοθετούμε την «επιφυλακτική πλατφόρμα» που αναγνωρίζει κάθε πολιτισμική
πρακτική που διαχέεται μέσα από την εξάπλωση του τουρισμού ως εκ προοιμίου
αρνητική. Οι μορφές απόλαυσης του σώματος, αυτό το ανοικτό πεδίο που διαρκώς
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μετασχηματίζεται, πρέπει να νοούνται ως πραγματικές, ακριβώς στο βαθμό που
παρέχουν, είτε ως εμπορεύματα είτε αυτόνομα, τις απαραίτητες ρήξεις με τον
εργασιακό χωροχρόνο και το ήθος που τον συνοδεύει,343 και ως εκ τούτου δεν
μπορούν να αναπαρίστανται ως ψευδαισθήσεις ή ως ψευδό-γεγονότα. Σε τελική
ανάλυση, η ίδια αυτή διάχυση συμβάλλει στη δημιουργία ενός διακριτά νέου υλικού
πολιτισμού της καθημερινής ζωής, η ενασχόληση με τον οποία είναι εγγεγραμμένη
στο εγχείρημα της αποτύπωσης των κοινωνικών μετασχηματισμών που επιφέρει ο
τουρισμός. Η ίδια αυτή διάχυση των τουριστικών πρακτικών και η δημιουργία ενός
διακριτού πολιτισμού της καθημερινής ζωής θα συμβάλλει συνολικά στο
μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο η ίδια αυτή η κοινωνία αναπαριστά τον
εαυτό της καθώς και τον άλλο, τον τουρίστα. Σε αυτό το τελευταίο ζήτημα θα
στραφούμε στη συνέχεια.
2.3.10 Ταυτότητα, ετερότητα και κοινωνικές αναπαραστάσεις
Μέχρι τώρα κάναμε λόγο για τις πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές διαδικασίες
μέσα από τις οποίες διαμορφώνονται οι χωροχρονικές ενότητες που υποδέχονται την
τουριστική δραστηριότητα καθώς και για τις μορφές κοινωνικού μετασχηματισμού
που σχετίζονται ή επηρεάζονται από τις πρώτες. Σύμφωνα με τον Λεφέβρ, ο χώρος
βιώνεται μέσα από τρείς αλληλοδιαπλεκόμενες στιβάδες: το επίπεδο των χωρικών
πρακτικών (spatial practices), το επίπεδο των αναπαραστάσεων του χώρου
(representations

of

space)

και

το

επίπεδο

του

αναπαραστατικού

χώρου

(representational space).344 Μέσα από αυτή τη διάκριση ο Γάλλος διανοητής
αναφερόταν στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο χώρος γίνονταν
αντιληπτός. Πρώτον, δηλαδή, βιωνόταν μέσα στην υλικότητα του. Δεύτερον, γινόταν
αντιληπτός καθώς αποτελούσε κομμάτι και τμήμα της ανθρώπινης πράξης και
παραγωγής. Τρίτον, βιώνονταν μέσα από τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα
φαντάζονταν το χώρο, εντάσσοντας τον μέσα στις νοηματικές αλυσίδες που
αποτελούσαν τον κόσμο των συμβολισμών μέσα από τον οποίο κατανοούσαν την
κοινωνική πραγματικότητα.345
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Καθώς η διαδικασία της εμπορευματοποίησης διευρύνεται, οι νοηματικές
αλυσίδες που συγκροτούν το πεδίο των κοινωνικών αναπαραστάσεων σταδιακά
αποσαρθρώνονται και μετατρέπουν τις αναπαραστάσεις του κοινωνικού κόσμου σε
μετεωριζόμενα σημαινόμενα (floating signifiers),346 καθώς το εμπορευματικό
κύκλωμα τα ενέδυε με διαφορετικές νοηματοδοτήσεις.347 O Τζέϊμσον χρησιμοποίησε
τον τρόπο με τον οποίο ο Λακάν κατανοούσε τη σχιζοφρένεια, για να περιγράψει την
κατάρρευση των νοηματικών αλυσίδων348 που προκαλούσε η διαδικασία της
πραγμοποίησης και η επέκταση της εμπορευματικής κυκλοφορίας.349 Στο βαθμό που
μας απασχολεί το θέμα εδώ, κατανοούμε ότι αυτή η σχετική χαλάρωση των
νοηματικών αλυσίδων ανοίγει τον αναπαραστατικό χώρο σε εναλλακτικές ερμηνείες
εκ μέρους των υποκειμένων, τον απαγκιστρώνει από τα μέχρι τότε σταθερά
περιεχόμενα του και τον εντάσσει έτσι στο πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού.
Τέλος σε αυτή τη διαδικασία επανανοηματοδότησης του αναπαραστατικού χώρου
εγγράφονται οι ίδιες αυτές οι αναπαραστάσεις της αλλαγής, του άλλου,350 του άλλου
τόπου που πριν δεν υπήρχε και τώρα η ίδια η κοινωνία πρέπει να τον επενδύσει
νοηματικά.
Για αναλυτικούς λόγους, διακρίνουμε εδώ τρείς διαφορετικές κατηγορίες
κοινωνικών αναπαραστάσεων που, μεταβαλλόμενες σε μετεωριζόμενα σημαινόμενα
μέσα από τη διεύρυνση της εμπορευματοποίησης που προκαλεί η εξάπλωση της
τουριστικής οικονομίας, ανοίγονται σε μία κοινωνία δέκτη τουριστικής κίνησης. Οι
κατηγορίες αυτές αποτελούν οι αναπαραστάσεις του πολιτισμού και της καθημερινής
ζωή, τις αναπαραστάσεις της ταυτότητας, τοπικής, εθνικής ή άλλης, και τις
αναπαραστάσεις του χρόνου και του τρόπου με τον οποίο η εκάστοτε κοινωνία
εγγράφεται σε αυτόν.
Αναφορικά

με

τις

αναπαραστάσεις

του

πολιτισμού

μπορούμε

να

παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, είτε εννοούμε
τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, είτε τα στοιχεία του υλικού πολιτισμού της
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καθημερινής ζωής, θέτει υπό διαπραγμάτευση τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορίες
αυτές

γίνονται

αντιληπτές.

Στην

περίπτωση

των

συγκεκριμένων

μορφών

καλλιτεχνικής έκφρασης η διάκριση μεταξύ υψηλού και λαϊκού πολιτισμού αίρεται
στο βαθμό που όλες οι διακριτές εμπορευματικές μορφές τίθενται υπό
επαναξιολόγηση μέσα από την εξισωτική ένταξη τους στην εμπορευματική
σφαίρα.351 Από την άλλη, στο επίπεδο της καθημερινής ζωής σχετικοποιούνται οι
διακρίσεις μεταξύ των μορφών καλλιτεχνικής εκφράσεως και των πρακτικών υλικών
διαστάσεων της καθημερινής ζωής.352 Ο πολιτισμός μέσα από τις ουτοπικές,
ιδεολογικές και πολιτικές του διαστάσεις βάλλεται από την ανάδειξη ετερόκλιτων
στοιχείων ως ισάξιων μέσα από την εξισωτική δύναμη της διαδικασίας της
εμπορευματοποίησης.
Σχετικά με τις αναπαραστάσεις της ταυτότητας οφείλουμε να προβούμε στις
ακόλουθες παρατηρήσεις. Η πολιτισμική διαφορά για την οποία μόλις κάναμε λόγο,
αν και αποτελεί πρώτη ύλη και στοιχείο των ίδιων των μορφών πολιτικής ταυτότητας
των νεωτερικών υποκειμένων, δεν είναι ταυτόσημη με τις μορφές εθνικής και τοπικής
αυτοκατανόησης τους. Οι δεύτερες αυτές, οι οποίες ρητά ή άρρητα αναφέρονται και
σε μία συγκεκριμένη υπαρκτή ή δυνητική οργάνωση μίας διακριτής πολιτικής
ενότητας, αποτελούν και αυτές με τη σειρά τους αναπαραστάσεις των οποίων το
περιεχόμενο τίθεται υπό διαπραγμάτευση από τη μορφή με την οποία το ίδιο το
τουριστικό εμπόρευμα μεταλλάσει το εθνικό συμβολικό φαντασιακό σε color local,
σημαίνουσα δηλαδή ποιότητα ενός εμπορεύματος. Αν και στο μεσογειακό χώρο η
ένταση της πολιτισμικής διαφορετικότητας μπορεί να αναχθεί στη γεωγραφική
ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος με τις έντονα απομονωμένες γεωγραφικές περιοχές,
οι μορφές επικοινωνίας των οποίων ήταν διαχρονικά επαναλαμβανόμενες πλην όμως
ασυνεχείς,353 εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνώσουμε αυτή τη διαφορετικότητα
υπό τη σκιά της εξάπλωσης του τουριστικού φαινομένου, από τη σκοπιά δηλαδή της
ενεργητικής

αναζήτησης

πολιτισμικών

ιδιαιτεροτήτων

εκ

μέρους

του

εμπορευματικού τουριστικού κυκλώματος και του συνακόλουθου μετασχηματισμού
του ρόλου της κατανόησης αυτών των ιδιαιτεροτήτων ως κομμάτια διαμορφωμένων

351

F. Jameson, «Reification and Utopia in Mass Culture», ό.π., σ. 136.

352

T. Adorno, The Culture Industry, ό.π., σ. 61.

353

F. Braudel, Ό.π., σ. 197.
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πολιτικών ταυτοτήτων.354 Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με την κατάρρευση μίας
αναλλοίωτης ποιότητας των ταυτοτικών συγκροτησιακών χαρακτηριστικών ή με την
ενεργητική κατασκευή μίας προηγουμένως αδιαμεσολάβητης αίσθησης ταυτότητας.
Η διαδικασία την οποία περιγράφουμε έχει να κάνει περισσότερο με την μεταστροφή
των λειτουργιών ταυτοτικών νοηματικών αλυσίδων, οι οποίες, αν και συνεχίζουν να
κατασκευάζονται ενεργητικά, στην παραγωγή τους υπεισέρχονται αξιακές στοχεύσεις
που άμεσα σχετίζονται με αγοραίες μέριμνες, σχετικοποιώντας έτσι τις αμιγώς
πολιτικές τους λειτουργίες.355 Με τα λόγια του Νταίηβιντ Χάρβεϊ, η ταυτότητα εντός
του «γεωγραφικού τοπίου του καπιταλισμού […] κατασκευάζεται ενεργητικά μέσα
από τις διαφοροποιητικές δυνάμεις της κεφαλαιακής συσσώρευσης και των δομών
της ελεύθερης αγοράς.»356
Ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο αυτός αποτελεί αντικείμενο
αναπαραστατικών

πρακτικών,

τέλος,

σχετικοποιείται

μέσα

από

αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις που συσσωρεύονται στη διαδικασία συγκρότησης
της τουριστικής αγοράς. Από τη μία η συγκρότηση μίας τουριστικής χωροχρονικής
ενότητας και οι πολιτικές επιλογές που αυτή περιλαμβάνει προϋποθέτουν μία
κινητοποίηση κοινωνικών πόρων που εντός ενός νεωτερικού πλαισίου επιτυγχάνεται
μέσα από την επίκληση ιδεολογημάτων όπως η πρόοδος357 και η ανάπτυξη, νοητικών
σχημάτων δηλαδή που αναφέρονται σε μία μελλοντική-ουτοπική εικόνα της
υπάρχουσας κοινωνίας.358 Από την άλλη, η ίδια η συγκρότηση του τουριστικού
εμπορεύματος και η ενεργητική κατασκευή της πολιτισμικής διαφοράς που αυτό
απαιτεί, έχει στραμμένο το βλέμμα της προς το παρελθόν, σε πολιτισμικούς πόρους
που μπορούν να συμβάλλουν στην συγκρότηση μονοπωλιακών πλεονεκτημάτων. Με
άλλα λόγια η αίσθηση του χρόνου σε μία κοινωνία αλλάζει όταν κομμάτι του
παραγόμενου προϊόντος της αρχίζει να αποτελεί η ίδια η πώληση ταξιδιών πίσω στο
χρόνο. Η αναπαράσταση του ιστορικού χρόνου και η σχέση μίας κοινωνίας με αυτόν,
τίθεται υπό διαπραγμάτευση και ως τέτοια εισέρχεται στο πεδίο του κοινωνικού και

354

D. Harvey, Ό.π., σ. 106.

355

Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τοπική και εθνική ταυτότητα και το περιεχόμενο της αποτελεί

αντικείμενο κοινωνικού ανταγωνισμού βλέπε: P. Bourdie, Γλώσσα και Συμβολική Εξουσία, ό.π., σ. 321.
356

D. Harvey, Ό.π., σ. 40.

357

W. Benjamin, «Thesis on the Philosophy of History», ό.π., σ. 249-250.

358

H. Lefebvre, Critique of Everyday Life III: From Modernity to Modernism, ό.π., σ. 50.
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πολιτικού ανταγωνισμού, στο βαθμό ακριβώς που τα ιδεολογήματα της οικονομικής
προόδου συγκρούονται με την εντασσόμενη αναζήτηση πολιτισμικών πόρων προς
οικονομική εκμετάλλευση στο παρελθόν.
Κλείνοντας, η δημιουργία ενός οργανωμένου οικονομικού κυκλώματος σε μία
χωροχρονική ενότητα, θέτει στην εκάστοτε κοινωνία και μία τελευταία πρόκληση
αναφορικά με τις αναπαραστατικές της πρακτικές. Το ίδιο το υποκείμενο της
περιήγησης, ο τουρίστας, αποτελεί μία φιγούρα νέα που η ίδια πρέπει να επενδύσει
νοηματικά.359 Οι χώροι στους οποίους συγκεντρώνεται η τουριστική δραστηριότητα
καθώς αλλάζουν οι κοινωνικές τους λειτουργίες, γίνονται χώροι ξένοι, τόποι
αλλότριοι που αναζητούν εναγωνίως τρόπους νοηματικής επανένταξης στο πεδίο των
κοινωνικών αναπαραστάσεων, με τα νέα τους όμως χαρακτηριστικά. Η ανάλυση των
μορφών

νοηματικής

επένδυσης

της

ετερότητας

δεν

ανάγεται

σε

μία

προδιαγεγραμμένη πορεία κατά την οποία κάθε τι το ξένο είναι και αρνητικό.
Αντίθετα, καθώς δεν υπάρχει ποτέ ένας τουρισμός, έτσι δεν υπάρχει και ένας
τουρίστας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και ένας δεδομένος τρόπος με τον οποίο ο
τουρίστας

γίνεται

αντιληπτός

από

την

κοινωνία

δέκτη

της

τουριστικής

δραστηριότητας. Οι αναπαραστάσεις λοιπόν της τουριστικής ετερότητας θα
ανάγονται στη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού που έχει προκριθεί και στις
λειτουργίες της σε σχέση με το σύνολο της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής
πραγματικότητας, αλλά και σε αναζητήσεις και αντιφάσεις της κοινωνίας-δέκτη την
επίλυση των οποίων θα προβάλει στον κοινωνικά ξένο τουρίστα.360
2.4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε κάναμε μία σύντομη αναφορά στην ιστορικότητα του
τουριστικού φαινομένου. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τη συγκρότηση του
βιβλιογραφικού πεδίου της κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του τουρισμού. Αφού
αναφερθήκαμε στους βασικούς σταθμούς και συγγραφείς του, προσπαθήσαμε να
αξιολογήσουμε την υπάρχουσα βιβλιογραφία ανακεφαλαιώνοντας τις βασικές της
θεωρητικές και μεθοδολογικές παραδοχές. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε την παρουσίαση
των εννοιολογικών κατηγοριών που χρησιμοποιούμε, εκκινώντας από τις ιστορικές
προϋποθέσεις που εμείς θεωρούμε απαραίτητες για την συγκρότηση του τουριστικού
359

G. L. Watson & J. P. Kopachevsky, Ό.π., σ. 290-291.

360

G. Simmel, Περιπλάνηση στη νεωτερικότητα, ό.π., σ. 170-171.

Σελίδα | 111

φαινομένου. Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε μέσα από την παράθεση των εναλλακτικών
εννοιολογικών κατηγοριών που κρίνουμε απαραίτητες για την κατανόηση του
τουριστικού φαινομένου με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο.
Ανάμεσα στην ιστορικότητα του τουριστικού φαινομένου και των μορφών με
τις οποίες αυτό έγινε κατανοητό από το κυρίως σώμα κειμένων στο πεδίο των
τουριστικών σπουδών και την ιδιαίτερη ιστορία του τουρισμού στην ελληνική
κοινωνία την περίοδο 1945-1974, βρίσκεται η ιστορία της ίδιας της κοινωνίας στην
οποία ο τουρισμός ήρθε να εγγραφεί. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα ασχοληθούμε
με την ελληνική κοινωνία την περίοδο που μελετάμε. Ποιο συγκεκριμένα θα
ασχοληθούμε με την διεθνή και εγχώρια συγκυρία, τις οικονομικές και κοινωνικές
δομές εντός των οποίων ο τουρισμός εγγράφεται, καθώς και τις πολιτικές εκείνες
τομές η τροπικότητα των οποίων θα αποτελέσει τους άξονες γύρω από τους οποίους
οι εσωτερικές μετατοπίσεις του φαινομένου θα μπορέσουν να γίνουν κατανοητές.

Σελίδα | 112

3

Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΓΧΩΡΙΑΣ

ΩΣ
ΚΑΙ

ΚΟΜΜΑΤΙ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.1

ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το ερευνητικό μας αντικείμενο, η ανάπτυξη του τουρισμού ως ενός διακριτού κλάδου
της οικονομίας και οι συνέπειες του εντός του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού,
δεν αποτελεί ένα ενδογενές γεγονός, ένα φαινόμενο του οποίου η δυναμική εδράζεται
στο εσωτερικό της χώρας. Από τη στιγμή της ανάπτυξης του, όπως θα μελετήσουμε
στα δύο επόμενα κεφάλαια, αποκτάει τη δική του δυναμική και τους δικούς του
διακριτούς και ξεχωριστούς τρόπους με τους οποίους εγγράφεται στις ιδιαιτερότητες
της ελληνικής κοινωνίας. Ενάντια όμως σε μία θεώρηση που θα ήθελε την ελληνική
κοινωνία ως ένα κλειστό αυτοποιητικό σύστημα ή μία κοινωνία που κατέχει μία
συγκεκριμένη εξελικτική θέση, τεκμήριο της οποίας θα αποτελούσε και η τουριστική
ανάπτυξη, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε την αφήγηση μας από δύο
διακριτά φαινόμενα, η έκταση και η επίδραση των οποίων είχε παγκόσμια εμβέλεια
και σημασία και, υπό αυτή την οπτική, η τουριστική ανάπτυξη να γίνει κατανοητή ως
στιγμή κατά την οποία τα δύο αυτά φαινόμενα την επηρέασαν. Τα δύο αυτά
φαινόμενα στα οποία αναφερόμαστε είναι η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας και των
πολιτικών πλήρους απασχόλησης στις χώρες της Δύσης την επαύριον του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και ο διεθνής καταμερισμός εργασίας που προτάθηκε και
προωθήθηκε από τις ηγεμονικές δυνάμεις του δυτικού στρατοπέδου, και κυρίως των
Η.Π.Α., με την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου σε όσες χώρες βρίσκονταν στην σφαίρα
επιρροής τους.
Οι συνέπειες του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, όσο και η πολιτική του επίδραση για
τις περισσότερες δυτικές κοινωνίες, ήταν ίσως βαθύτερες και σημαντικότερες ακόμα
και από ό,τι θα υπονοούσαν οι ίδιες οι δυσβάσταχτες και πρωτοφανείς απώλειες σε
υλικές υποδομές και ανθρώπινες ζωές. Οι δύο πόλεμοι είχαν απαιτήσει από τις
δυτικές κοινωνίες μορφές οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών
πόρων που είχαν στη διάθεση τους πρωτόγνωρες για τα μέχρι τότε δεδομένα. Η
πραγματικότητα αυτή, ο ολοκληρωτικός πόλεμος όπως τον χαρακτηρίζει ο ιστορικός
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Ερικ Χόμπσμπάουμ,361 είχε ως παράπλευρη συνέπεια την ενδυνάμωση της θέσης της
οργανωμένης εργασίας εντός των δυτικών κοινωνιών στο βαθμό που ο πόλεμος
οδήγησε σε έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και κατά συνέπεια στην απουσία,
πρόσκαιρα έστω, αυτού που ο Μαρξ αποκαλούσε ενός εφεδρικού στρατού εργασίας
στις κοινωνίες αυτές.362 Ήδη κατά την περίοδο του πολέμου οι αυξημένες ανάγκες
των οικονομιών της Βρετανίας και των Η.Π.Α. για παραγωγή είχαν οδηγήσει στη
μαζική χρήση της γυναικείας εργασίας στην παραγωγή, συμβάλλοντας έτσι de facto
στη έξοδο της από την αποκλειστικά οικιακή εργασία363 όπου και όσο αυτό ακόμα
ίσχυε. Η πλήρης απασχόληση, λοιπόν, είχε μετατραπεί στη διάρκεια του πολέμου από
πολιτικό επίδικο σε βιωμένη πραγματικότητα.
Η ολική επιστράτευση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενδυνάμωση της
οργανωμένης εργασίας που προέκυπτε ως αποτέλεσμα, έβρισκε το έτερο της ήμισυ
και στις ίδιες τις συνθήκες ανάπτυξης του ανατολικού συνασπισμού και των
συσχετιζόμενων κινημάτων εντός των δυτικών καπιταλιστικών χωρών. Μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του ’40 είχε συντελεστεί, με τον ένα ή με το άλλο τρόπο, η κατάληψη
της εξουσίας στο σύνολο των χωρών της ανατολικής Ευρώπης από κόμματα ή
συμμαχίες κομμάτων που υποστηρίζονταν από τη Σοβιετική Ένωση.364 Παράλληλα,
σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, η αντίσταση ενάντια στη
γερμανική κατοχή συγκροτήθηκε πολιτικά και στρατιωτικά κατά κύριο λόγο από
κινήματα με αναφορά στο κομμουνιστικό πρόταγμα και με άμεσες ή έμμεσες σχέσεις
με τη Ε.Σ.Σ.Δ., γεγονός που ανήγαγε τα σχετικά κομμουνιστικά κόμματα σε βασικό
πυλώνα του μεταπολεμικού πολιτικού τους συστήματος.
Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων, το κομμουνιστικό φόβητρο, η
στενότητα ανθρώπινων πόρων, αλλά και οι ανάγκες ιδεολογικής κινητοποίησης του
πληθυσμού κατά τη διάρκεια του πολέμου, οδήγησαν μεταπολεμικά τις δυτικές
κυβερνήσεις,

361

τόσο

σοσιαλδημοκρατικής

όσο

και

χριστιανο-κοινωνικής
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κατεύθυνσης,365 στη δέσμευση προς τις πολιτικές πλήρους απασχόλησης και προς τη
διεύρυνση του κράτους πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης. Η διαδικασία αυτή
οδήγησε στη δημιουργία, για πρώτη φορά, μίας διευρυμένης καταναλωτικής αγοράς
για είδη που μέχρι πρότινος νοούνταν ως πολυτελείας αλλά πλέον θα μπορούσαν να
θεωρούνται ως είδη πρώτης ανάγκης.366
Αν και σε χώρες όπως η Γαλλία οι άδειες μετ’ αποδοχών είχαν καθιερωθεί για
τα κατώτερα μισθωτά στρώματα ήδη από την περίοδο του Λαϊκού Μετώπου στο
Μεσοπόλεμο, για τις περισσότερες δυτικές κοινωνίες η καθιέρωση τους και η
αγοραστική δυνατότητα για την ένταξη τους στο «καλάθι της νοικοκυράς» και στη
λαϊκή κατανάλωση ήταν αποτέλεσμα των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μαρκ Μαζάουερ:
«Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου ενθάρρυνε επίσης τις δαπάνες για τον
ελεύθερο χρόνο. […] Το 1948 περίπου 3.100.000 χειρώνακτες εργάτες στη
Βρετανία δικαιούνταν δύο εβδομάδες άδεια μετ’ αποδοχών. Στα μέσα της
δεκαετίας του 1950 ο αριθμός αυτός είχε φτάσει τα 12.3000.000 – το σύνολο
σχεδόν του χειρωνακτικού εργατικού δυναμικού. Περισσότεροι άνθρωποι από
ποτέ άλλοτε έκαναν διακοπές και ξόδευαν περισσότερα λεφτά σ’ αυτές. Από
το τέλος της δεκαετίας του 1960 τα πακέτα των διακοπών σε ξένες χώρες
άρχισαν να γίνονται πολύ δημοφιλή: το 1971 μόλις το ένα τρίτο των
Βρετανών ενηλίκων είχε πάει στη ζωή του στο εξωτερικό για διακοπές, το
367

1984 μόλις το ένα τρίτο δεν είχε πάει.»

Η ύπαρξη, βεβαίως, της άδειας μετ’ αποδοχών δεν σήμαινε αυτομάτως και τη
βεβαιότητα ότι η αυξανόμενη αποταμίευση μίας γενιάς γαλουχημένης στις στερήσεις
του πολέμου θα διοχετευόταν και σε μορφές επιδεικτικής κατανάλωσης και σχόλης.
Αυτό προϋπέθετε και την μαζική παραγωγή για τα κατώτερα στρώματα μίας
γενικευμένης έξης προς αυτή, γεγονός που δεν θα ήταν δυνατό παρά μόνο με την
ενηλικίωση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Οι νέοι αυτοί, που στην Αμερική
365
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αποτελούσαν τη γενιά του baby boom, της εκρηκτικής ανόδου των γεννήσεων, κατά
τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, συνιστούσαν την πρώτη «φουρνιά» η οποία
αποτελούνταν από διευρυμένα κοινωνικό-ταξικά στρώματα τα οποία είχαν στη
διάθεση τους εισόδημα να ξοδέψουν πριν ακόμα ενταχθούν στην αγορά εργασίας και
στην παραγωγή. Ως εκ τούτου, συγκροτούνταν ως διακριτή κατηγορία του
πληθυσμού, αφενός εξαιτίας των συνταρακτικά διαφορετικών βιωμάτων τους από τη
γενιά των γονιών τους, αφετέρου από τους ίδιους τους μηχανισμούς της αγοράς που
τους νοούσαν και τους αντιλαμβάνονταν ορθά ως μία ξεχωριστή καταναλωτική
ομάδα.368
Έτσι, η διάχυση του οργανωμένου τουρισμού στις ακτές τις Μεσογείου
συμβάδιζε χέρι-χέρι με τη διάδοση ενός νέου τρόπου ζωής, σύμφωνα με τον οποίον οι
αυξημένες καταναλωτικές δυνατότητες δεν θα συνδέονταν μόνο με τη διάθεση του
λαϊκού εισοδήματος σε καταναλωτικά αγαθά –διαδικασία που σχετιζόταν με την
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης (όπως είναι οι διάφορες δαπάνες για το σπίτι ή
ακόμα και η αγορά αυτοκινήτου)– αλλά και με μορφές εφήμερης κατανάλωσης, των
οποίων η βασική τους αξία θα έγκειτο στο συμβολικό κεφάλαιο το οποίο θα
προσέδιδαν στον καταναλωτή τους.369 Η νέα αυτή «κουλτούρα του ναρκισσισμού»
όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Κρίστοφερ Λας,370 θα αποτελούσε προϋπόθεση της
διεύρυνσης της τουριστικής κατανάλωσης ως μίας υποχρέωσης των νέων των
δυτικών κοινωνιών προς τον εαυτό τους. Το μαζικό τουριστικό ταξίδι είχε ως λογική,
αλλά και ως ιστορική προϋπόθεση, τη γενικευμένη διάδοση της υποχρέωσης οι
πολίτες να «απολαμβάνουν», αλλά η διάδοση της υποχρέωσης για απόλαυση θα ήταν
αδύνατη αν οι πολιτικές εξελίξεις της εποχής δεν είχαν δημιουργήσει το χρόνο και το
εισόδημα για να γίνει αυτό εφικτό για την πλειοψηφία του πληθυσμού.
Το δεύτερο φαινόμενο που, με εξωτερικό τρόπο σε σχέση με την ελληνική
κοινωνία και σε βάθος χρόνου, επηρέασε την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και
ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την άνοδο του κράτους πρόνοιας που αναφέραμε
παραπάνω, ήταν ο διεθνής καταμερισμός εργασίας που προωθήθηκε από τις χώρες
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του δυτικού συνασπισμού, κυρίως από τις Η.Π.Α., μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Βασικοί πυλώνες του διεθνούς οικονομικού συστήματος, που προέκυψε μετά το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από τη συμφωνία του Bretton Woods, ήταν
η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θεσμοί που αρχικά
προορίζονταν για τη στήριξη των μακροπρόθεσμων διεθνών επενδύσεων, τη
διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
στα ισοζύγια πληρωμών.371 Η εμπέδωση όμως του συστήματος διεθνών ισορροπιών
που επέβαλε ο Ψυχρός Πόλεμος κατέστησε τους θεσμούς αυτούς βασικό πυλώνα της
προώθησης των οικονομικών συμφερόντων των Η.Π.Α.. Μέχρι το 1949 η
αμερικανική πολιτική, γεγονός που τονιζόταν και από τις ομιλίες του τότε
Αμερικανού προέδρου, κατανοούσε τη διεθνή κινητικότητα του κεφαλαίου ως βασικό
μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της προώθησης των αμερικανικών
οικονομικών συμφερόντων.372
Για τους σχεδιαστές της αμερικανικής πολιτικής, η πίεση που δέχονταν στο
εσωτερικό της χώρας τους για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και οι ανάγκες της
κεφαλαιακής συσσώρευσης των αμερικανικών επιχειρήσεων μπορούσαν να
συμβιβαστούν μόνο μέσα από ένα διεθνές σύστημα που θα εξασφάλιζε για τις ίδιες
την κινητικότητα των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων και ταυτόχρονα την ύπαρξη
μεταξύ των σύμμαχων χωρών μίας αρκούντως αναπτυγμένης καταναλωτικής αγοράς
στην οποία θα μπορούσαν να διοχετεύονται τα πλεονάσματα της αμερικανικής
παραγωγής.373 Η βοήθεια προς τις καταστραμμένες οικονομίες της εποχής ήταν
τμήμα αυτής ακριβώς της ανάγκης όσο και σημαντική άμυνα απέναντι στον
προελαύνοντα «κόκκινο» κίνδυνο, που θα μπορούσε να αποσοβηθεί στο μυαλό των
σχεδιαστών της αμερικανικής πολιτικής μέσα από τον εκδημοκρατισμό αλλά κυρίως
μέσα από τη ραγδαία άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των
δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Η αποκατάσταση, λοιπόν, του διεθνούς εμπορίου και η
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στήριξη μέσα από την άμεση χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών οικονομιών έγιναν
βασικοί πυλώνες της αμερικανικής πολιτικής που αφορούσε την Ευρώπη.374
Όμως, το σχέδιο για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών, το σχέδιο
Μάρσαλ, δεν αποσκοπούσε στη διαμόρφωση ενός νέου καταμερισμού εργασίας εντός
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Στο βαθμό μάλιστα που είχε ως επίκεντρο τη στήριξη της
οικονομίας και της βιομηχανικής παραγωγής της Δυτικής Γερμανίας375 για λόγους
γεωπολιτικούς, η αποκατάσταση των πρώην βιομηχανικών χωρών προϋπέθετε την
εξασφάλιση των αγορών βιομηχανικών αγαθών που οι χώρες αυτές προπολεμικά
κατείχαν.376 Στο βαθμό, λοιπόν, που η Ελλάδα εντασσόταν σε ένα τέτοιο διεθνή
σχεδιασμό, η ροή των πόρων θα εξαρτιόταν και από ένα πανευρωπαϊκό καταμερισμό
εργασίας τον οποίο οι υπηρεσίες των αμερικανικών αποστολών θα προσπαθούσαν να
προωθήσουν μέσα από το σχέδιο Μάρσαλ έχοντας μία συνολική εικόνα της
προσφοράς και της ζήτησης κάθε προϊόντος σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.377 Η
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος βρισκόταν κάτω από τη σκιά ενός διεθνούς
αμερικανικού οικονομικού σχεδιασμού και η οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού, θα όφειλε να είναι συμβατή με αυτόν.
Βασικά εργαλεία πειθάρχησης και επιβολής αυτής της πολιτικής του
σχεδιαζόμενου ευρωπαϊκού καταμερισμού εργασίας αποτελούσαν το ίδιο το σύστημα
σταθερών ισοτιμιών, που περιόριζε την άσκηση ακραίας δασμολογικής πολιτικής,
αλλά και η επιμονή των αμερικανικών υπηρεσιών στην αναγκαιότητα των
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών για τις χώρες που εντάσσονταν σε αυτόν, γεγονός
που δεν επέτρεπε μίας μεγάλης κλίμακας κρατική παρέμβαση, στοιχείο απαραίτητο
για κάθε μεγάλης κλίμακας «εθνικού» σχεδίου εκβιομηχάνισης.378 Για την Ελλάδα,
λοιπόν, η ροή των πόρων από την αμερικανική βοήθεια θα εξαρτιόταν και από τη
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συμβατότητα των ασκούμενων πολιτικών με τις προϋποθέσεις που θα έβαζε
διαχρονικά ο αμερικανικός παράγοντας.
Συμπερασματικά, η ανάδυση τους κράτους πρόνοιας και των πολιτικών
πλήρους απασχόλησης και η προώθηση του πανευρωπαϊκού καταμερισμού εργασίας
μέσα από τις διεθνείς οικονομικές πολιτικές των Η.Π.Α. και το σχέδιο Μάρσαλ,
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης του τουρισμού στην
Ελλάδα.
3.2

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέσα στο διεθνές περιβάλλον που περιγράψαμε παραπάνω, ξεδιπλώθηκε το νήμα της
εξέλιξης της ελληνικής τουριστικής οικονομίας. Σε αυτή τη διεθνή συγκυρία και μέσα
σε ένα κοινωνικό σχηματισμό που έφερνε μεταπολεμικά τις δικές του συνέχειες και
ασυνέχειες σε σχέση με τη δομή του μέχρι και τα μεσοπολεμικά χρόνια, αναπτύχθηκε
η τουριστική υποδομή της χώρας. Τέλος, εντός ενός κοινωνικού σχηματισμού που
έμελλε να φέρει το τραύμα των συνεπειών της Κατοχής, και του εμφυλίου πολέμου
που ακολούθησε, θα γίνονταν με δυσκολία οι πρώτες προσπάθειες άσκησης
συγκροτημένης τουριστικής πολιτικής. Αναπόφευκτα, λοιπόν, η εξέταση του
τουριστικού φαινομένου στην μεταπολεμική Ελλάδα οφείλει να συμπεριλάβει τις
δυσκολίες εξισορρόπησης του πολιτικού και κοινωνικού status quo της χώρας μετά
τον εμφύλιο και το διχασμό που αυτός επέφερε στον κοινωνικό ιστό.379
3.2.1 Μεσοπόλεμος
Η Ελλάδα μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν μία χώρα οικονομικά «έκκεντρη».
Η αναντιστοιχία ανάμεσα στο γεωγραφικά περιορισμένο ελληνικό κράτος και τις
κοινότητες των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς και ο συνεκτικός εθνικός μύθος της
«Μεγάλης Ιδέας», καθιστούσαν κέντρο της οικονομικής ζωής του ελληνισμού τις
εμπορικές κοινότητες που βρίσκονταν εκτός των ορίων του ελληνικού έθνουςκράτους.380 Σε αυτό το περιβάλλον κάθε προοπτική οικονομικής ανάπτυξης
λογιζόταν ως μία προσπάθεια προσέλκυσης του διεθνούς, στην πραγματικότητα,
ελληνικού κεφαλαίου, στη μικρή χώρα, στην άκρη της βαλκανικής χερσονήσου.381
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Οι παραπάνω συνθήκες δεν άλλαξε παρά μόνο μετά από τις πολεμικές επιτυχίες
και αποτυχίες που σημάδεψαν τη χώρα κατά τους πρώτους βαλκανικούς πολέμους,
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η κατάρρευση της
«Μεγάλης Ιδέας», η επέκταση των ελληνικών συνόρων σχεδόν στο διπλάσιο των
προηγούμενων ορίων του και η ανταλλαγή των πληθυσμών σηματοδοτούν την
απαρχή μίας περιόδου κατά την οποία το κέντρο βάρους της οικονομικής ζωής
μεταφέρεται από τις παροικίες του εξωτερικού στο ίδιο το ελληνικό κράτος.
Βασικός εκφραστής της νέας αυτής προσπάθειας του ελληνικού κράτους για
επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και μίας καλύτερης θέσης στο διεθνή καταμερισμό
εργασίας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο βενιζελισμός, ως χαλαρά οργανωμένη
πολιτική συμπαράταξη, μη-συνεκτική πολιτική ιδεολογία και πολιτικό πρόταγμα,
όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς:
«[…] στο μέτρο που εξέφραζε την κοινωνική δυναμική των επιχειρηματικών
μερίδων της αστικής τάξης, είχε την τάση να προβάλλει λύσεις που
κατέτειναν στην οργανωτική και λειτουργική εκλογίκευση του κράτους, τάση
που εκφραζόταν τόσο με την προσπάθεια μείωσης του κρατικοδίαιτου
προσωπικού,

όσο και

με την εκπεφρασμένη

πρόθεση

γενικότερης

παρέμβασης στην αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού, με γνώμονα τα
φιλελεύθερα δυτικό-ευρωπαϊκά πρότυπα.»382

Βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε ο βενιζελισμός ήταν η
προοπτική της οικονομικής ανάπτυξης και, ει δυνατόν, της εκβιομηχάνισης. Ο στόχος
αυτό εξυπηρετούνταν μέσα από την ύπαρξη φτηνού εργατικού δυναμικού, το οποίο
παρείχε η ανταλλαγή πληθυσμού και η περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών
μέσα από τον νόμο του Ιδιώνυμου,383 και μέσα από την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων. Η έμφαση στον εξωτερικό δανεισμό384 και στην ελευθερία του διεθνούς
εμπορίου και η απροθυμία ενίσχυσης του ρόλου του κράτους στην άσκηση
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οικονομικής πολιτικής έκαναν την φτηνή εργασία μοναδικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας.385
Παράλληλα, το εκσυγχρονιστικό και αναπτυξιακό πρότυπο που εξέφραζε ο
βενιζελισμός μετριαζόταν και από την πολιτική πραγματικότητα της εποχής. Για όλα
τα ευρωπαϊκά κράτη την επομένη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η προοπτική της
σύστασης ενός εργατικό-αγροτικού πολιτικού μετώπου κατά τα πρότυπα της
Οκτωβριανής Επανάστασης αποτελούσε βασικό πολιτικό κίνδυνο. Έτσι, τόσο η
κατανομή των αγροτικών γαιών στους μικρασιάτες πρόσφυγες όσο και η ρύθμιση του
αγροτικού ζητήματος386 συνέβαλαν στη καθιέρωση της μικρής ιδιοκτησίας γης.387
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μαρκ Μαζάουερ:
«Ο Βενιζέλος συνειδητοποιούσε πως η δημιουργία μίας πολυπληθούς τάξης
μικροϊδιοκτητών

χωρικών

μπορούσε

να

εκτονώσει

τον

αγροτικό

ριζοσπαστισμό, να εμποδίσει τη δημιουργία ενός εργατοαγροτικού μετώπου
και να συμβάλει κατά πολύ στην εξασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας
στην Ελληνική Δημοκρατία.»388

Ο θεσμός της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας συντηρήθηκε και από την
εξωτερική μετανάστευση του Μεσοπολέμου, η οποία απάλλασσε την ύπαιθρο από
την αυξανόμενη πίεση που ασκούσε σε αυτή το πλεονάζον εργατικό δυναμικό, και
ταυτόχρονα τη συντηρούσε μέσα από το πλήθος των εμβασμάτων που οι μετανάστες
έστελναν στις οικογένειές τους.389 Ο ίδιος θεσμός, η μικρή ιδιοκτησία, απέκτησε την
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Με την έννοια του «αγροτικού ζητήματος» αναφερόμαστε στην ένταση που εκδηλωνόταν στην

ελληνική κοινωνία το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα γύρω από το ζήτημα της μεγάλης γαιοκτησίας στις
νεοαποκτηθείσες περιοχές του νεοελληνικού κράτους και κυρίως στη Θεσσαλία. Κ. Βεργόπουλος, Ό.π.,
σ. 116-121.
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M. Mazower, Ό.π., σ. 107.
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Νεοελληνική οικονομική ιστορία (18ος-20ος αιώνας), Τυπωθήτω, Αθήνα, 2002, σ. 187.

Σελίδα | 121

ιδιόμορφη ικανότητα να μπορεί να μεταναστεύει και στην «πόλη», μέσα από την
καθιέρωση της οριζόντιας ιδιοκτησίας επί της γης που καθιερώνεται το 1927.390
Αποτέλεσμα της στήριξης που παρείχε ο Βενιζέλος προς τους αγροτικούς
πληθυσμούς και της απροθυμίας του για ενεργή κρατική παρέμβαση πέρα από τα
όρια του αγροτικού τομέα ήταν να αφεθεί η βιομηχανική παραγωγή στα χέρια του
ιδιωτικού τομέα. Έτσι, στο Μεσοπόλεμο η ελληνική βιομηχανία κατέληξε να
αποτελείται από πλήθος μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων με απαρχαιωμένο
μηχανολογικό εξοπλισμό και με μοναδικό πλεονέκτημα την άφθονη προσφορά
φθηνής εργατικής δύναμης.391
Το παραπάνω πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής άλλαζε μόνο μέσα από
τη μεταφορά της διεθνούς οικονομικής κρίσης, στις αρχές της δεκαετίας του ’30,
στην Ελλάδα, που, πρωτίστως, εκδηλώθηκε μέσα από την ανικανότητα της τότε
κυβέρνησης Βενιζέλου να συνάψει εξωτερικό δάνειο ώστε να καλύψει τις δανειακές
της υποχρεώσεις.392 Η ελληνική στάση πληρωμών τον Απρίλη του 1932 ήταν ένα
επεισόδιο της διεθνούς κρίσης και της κατάρρευσης του διεθνούς εμπορίου. Με
δεδομένα αφενός την ανικανότητα εφεξής των ελληνικών κυβερνήσεων να
αντλήσουν δάνεια από το εξωτερικό, αφετέρου τον περιορισμό του εξαγώγιμου
εμπορίου, η μελλοντική ανάπτυξη θα έπρεπε να στηρίζεται σε οικείους πόρους που
σταδιακά θα ευνοούσαν στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές
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Α. Καραδήμου-Γερόλυμπου, «Πόλεις και ύπαιθρος: μετασχηματισμοί και αναδιαρθρώσεις στο

πλαίσιο του εθνικού χώρου», στο Χ. Χατζηιωσήφ & Π. Παπαστρατής (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδος του
20ου αιώνα, τόμος Β’, μέρος 1ο, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2007. σ. 81-82.
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M. Mazower, ό.π., σ. 384-385.
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Η «μάχη της δραχμής», όπως έμεινε έκτοτε γνωστή, τελείωσε όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Βαρβαρέσος προχώρησε μέσα από νόμο στην εγκατάλειψη της μετατρεψιμότητας της δραχμής
και στην άρση της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, μεταξύ άλλων μέτρων, στις 27 Απριλίου του
1932. Η στάση πληρωμών, παρόλο που την εποχή εκείνη νοούνταν ως μεγάλη διπλωματική ήττα της
ελληνικής κυβέρνησης και σημάδεψε ουσιαστικά το τέλος της πολιτικής σταδιοδρομίας του Ελευθέριου
Βενιζέλου, στην πραγματικότητα παρουσίασε απροσδόκητες ωφέλειες για την ελληνική οικονομία. Η
αποδέσμευση πόρων της τάξεως του 10% από τον κρατικό προϋπολογισμό, και της τάξεως του 2% του
Α.Ε.Π., συνέβαλε αποφασιστικά στην ικανότητα άσκησης «εθνικής» οικονομικής πολιτικής και στην
επίτευξη αλματωδών ρυθμών ανάπτυξης. Χ. Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι
μεταβολές της ελληνικής οικονομίας», στο Χ. Χατζηιωσήφ & Π. Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία της
Ελλάδος του 20ου αιώνα, τόμος Β’, μέρος 1ο, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2007, σ. 49. M. Mazower, ό.π., σ. 267.
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χώρες, τάσεις προς την καθιέρωση ενός καθεστώτος οικονομικής αυτάρκειας.393 Με
την εγκατάλειψη του κανόνα του χρυσού, η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα από των
έλεγχο των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη ρύθμιση της παροχής χρήματος στην
οικονομία, εξελίχτηκε σε κεντρικό θεσμό της ελληνικής οικονομίας.394 Παράλληλα, ο
περιορισμός του εισαγωγικού εμπορίου δημιουργούσε συνθήκες μειωμένου
εσωτερικού ανταγωνισμού και ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής.395
Παρόλα αυτά, η οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε τη διεθνή οικονομική
κρίση έφερε και αρνητικές συνέπειες. Η γεωργία γινόταν λιγότερο εντατική, η
ποιότητα των βιομηχανικών προιόντων υποχωρούσε από την απουσία ανταγωνισμού
ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα συγκεντρώνονταν στην Αθηνα και τον Πειραιά
οδηγώντας στην παρακμή πολλά από τα εξαγωγικά λιμάνια της χώρας.396 Η τάση
προς την αυτάρκεια ενέτεινε τις περιφερειακές ανισότητες της χώρας και μάλιστα, σε
ορισμένες περιπτώσεις μέσα από την επιβολή εσωτερικών δασμών και τοπικών
φόρων, απειλούσε και την ενότητα της εσωτερικής αγοράς.
Βασική, όμως, μεταστροφή που σηματοδοτούσε το νέο καθεστώς ήταν η
ενίσχυση του ρόλου του κράτους. Σε ένα νέο καθεστώς όπου η κερδοφορία των
επιχειρήσεων και το ύψος του κόστους της εργασίας έπαυε να επηρεάζεται από τις
διακυμάνσεις των διεθνών αγορών και ρυθμίζονταν αποκλειστικά μέσα από
πολιτικού τύπου ρυθμίσεις, το κράτος δεν ασκούσε μόνο αρμοδιότητες κεντρικού
σχεδιασμού, αλλά καλούταν επιπλέον να τοποθετηθεί γύρω από το ζήτημα του ποια
κοινωνικά στρώματα θα επωφελούνταν από την οικονομική αυτή ανάπτυξη. Η
σταδιακή αυταρχικοποίηση του ελληνικού πολιτεύματος μέχρι την οριστική του
κατάλυση από τον Ιωάννη Μεταξά δεν ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής πίεσης που
δεχόταν το καθεστώς μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως της
αναγκαιότητας του κράτους να παρέμβει υπέρ των επιχειρηματικών ελίτ της
ελληνικής κοινωνίας, ώστε να καταστεί δυνατή η διατήρηση της κερδοφορίας των
393

Στο ίδιο, σ. 359-360.

394

Στο ίδιο, σ.131.

395

Η τάση προς την ενδυνάμωση της οικονομικής αυτάρκειας της χώρας που εντείνονταν και από τις

συμφωνίες εμπορικών συμψηφισμών που σύναπτε η ελληνική κυβέρνηση ώστε να διαθέτει το
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ελληνικών επιχειρήσεων παρά τον κοινωνικό αναβρασμό και την ένταση του
κοινωνικού ζητήματος.
Η οικονομική ανισότητα που εντεινόταν κατά τη διάρκεια της κρίσης και οι
τάσεις μετανάστευσης του αγροτικού πληθυσμού και εγκατάστασής του στις πόλεις,
αποτέλεσαν για το νέο καθεστώς βασικό πρόβλημα και για το λόγο αυτό θεσπίστηκαν
μέτρα για την ενίσχυση της υπαίθρου μεταξύ των οποίων και η προοπτική της
δημιουργίας τουριστικών εισοδημάτων.397 Παρόλα αυτά, η ιδεολογική έμφαση που
δινόταν στον αγροτικό κόσμο και στην ύπαιθρο δεν πρέπει να μας παραπλανεί από το
γεγονός ότι και το ίδιο το καθεστώς Μεταξά, μολονότι υιοθετούσε στοιχεία
κορπορατισμού, ήταν ουσιαστικά προσανατολισμένο, όπως και οι προκάτοχοι του,
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.398
Εν κατακλείδι, ο πόλεμος βρήκε την Ελλάδα με μία ακμάζουσα οικονομία που
αποτελούνταν, όμως, κατά βάση από μικρές επιχειρήσεις στους τομείς εντάσεως
εργασίας, με την οικονομική δραστηριότητά της συγκεντρωμένη στο αστικό κέντρο
τη Αθήνας και λιγότερο στη, στερημένη από τη φυσική της βαλκανική ενδοχώρα,
συμπρωτεύουσα. Την ίδια αυτή περίοδο η ελληνική ύπαιθρος υμνούταν ως
ιδεολογικός προστάτης του έθνους, πλην όμως βρισκόταν σε δεινή οικονομική θέση,
με τον πληθυσμό της διαρκώς να φυλλοροεί για να συντηρηθεί το καθεστώς της
μικροϊδιοκτησίας στη γη.
Οι συνθήκες τις οποίες περιγράψαμε άφησαν σημαντική παρακαταθήκη για τον
τρόπο με τον οποίο θα αναπτυσσόταν μεταπολεμικά ο ελληνικός τουρισμός. Από τη
μία, η ένταση των περιφερειακών ανισοτήτων δημιουργούσε ένα οικονομικό κενό
στην ελληνική ύπαιθρο που πρόσκαιρα μόνο καλυπτόταν από τη διαρκή
μετανάστευση, ζήτημα εξάλλου στο οποίο αποσκοπούσε να δώσει απαντήσεις και η
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περιορισμένη έστω ανάπτυξη του τουρισμού την περίοδο του καθεστώτος Μεταξά. Η
ανάπτυξη του τουρισμού μεταπολεμικά θα όφειλε, δυνητικά, να εξυπηρετήσει και μία
πολιτική λειτουργία: Να κατευνάσει τις κοινωνικές εντάσεις που δημιουργούσαν οι
περιφερειακές ανισότητες και η οικονομική παρακμή της ελληνική υπαίθρου.
Από την άλλη, η διατήρηση της μικρής ιδιοκτησίας της γης και η μεταφορά της
και στα αστικά κέντρα αποτελούσε πλέον μία σταθερά της ελληνικής οικονομίας. Ο
ιδιωτικός τομέας χαρακτηριζόταν από αυτή και άρα οι πολιτικές προσπάθειες
επέκτασης του τουριστικού κλάδο μέσα από ιδιωτικούς φορείς θα εμποδίζονταν ή θα
έπρεπε να λάβουν υπόψη την μικρή ιδιοκτησία ως ένα ορίζοντα του μεγέθους των
σχετικών επιχειρήσεων ή του μεγέθους της κρατικής στήριξης που θα έπρεπε να
λάβουν για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο.
3.2.2 Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση
Το τέλος της κατοχικής περιόδου βρήκε τη χώρα με την οικονομία της βαριά
τραυματισμένη, τις υποδομές της σε μεγάλο βαθμό καταστραμμένες και τις παλαιές
πολιτικές δυνάμεις του αστικού κόσμου να αμφισβητούνται από το βασικό
αντιστασιακό κίνημα της χώρας την εποχή της κατοχής, το Ε.Α.Μ.. Η επιτακτικότατα
και η αναγκαιότητα να βρεθούν άμεσες απαντήσεις στα προβλήματα της οικονομίας
για τις πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τη
σύγκρουση του Δεκεμβρίου του ’44, την περίοδο τρομοκρατίας που την ακολούθησε
και το επίσημο ξέσπασμα του εμφύλιου πολέμου το 1946, υπό την έννοια ότι τα
αστικά κόμματα και οι παλαιές πολιτικές ελίτ της χώρας είχαν ως πρώτη τους
μέριμνα την ανάκτηση του χαμένου πολιτικού εδάφους από το εαμιικό μπλοκ και την
επανάκτηση της τρωθείσας νομιμοποίησής τους την περίοδο του πολέμου. Τα
ερωτήματα σχετικά με τη μεταπολεμική συγκρότηση της οικονομίας δεν αφορούσαν
μόνο μία «καθαρή» οικονομική πολιτική, αλλά ως επί το πλείστον οι επιδόσεις στον
οικονομικό τομέα των εκάστοτε κυβερνήσεων αφορούσαν την αναγκαιότητα
εγκαθίδρυσης της ηγεμονίας των κυρίαρχων ελίτ της χώρας επί της ελληνικής
κοινωνίας.
Σχηματικά, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι επιτάξεις των κατοχικών
στρατευμάτων και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία της οικονομίας είχαν οδηγήσει
στη δημιουργία, εντός των αστικών κέντρων, εκτεταμένων, άτυπων, εμπορευματικών
δικτύων. Η «μαύρη αγορά» ήταν ουσιαστικά ο μηχανισμός που κάλυπτε τις ανάγκες
της πλειοψηφίας του αστικού πληθυσμού, όπου και όταν αυτές καλύπτονταν. Από
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την άλλη, στην ύπαιθρο η Κατοχή είχε ενεργοποιήσει πρακτικές αυτοκατανάλωσης
ως βασικό τρόπο συντήρησης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.399 Τέλος, η
παρουσία των ξένων στρατευμάτων και η δημιουργία ενός φιλικού προς τους
κατακτητές διοικητικού κρατικού μηχανισμού είχε δημιουργήσει και μία ολόκληρη
κατηγορία επιχειρηματιών κερδοσκόπων που ευνοούνταν κατά τη διάρκεια της
Κατοχής από τη σχέση τους με τον κατακτητή400 και είχαν κατ’ ουσία
αντικαταστήσει τα συμπιεσμένα από τις συνθήκες της κατοχής αστικά στρώματα του
Μεσοπολέμου.401 Οι συνθήκες πόλωσης και σύγκρουσης μεταξύ του εαμικού μπλοκ
από τη μία μεριά και των αστικών κομμάτων με τη στήριξη της Μ. Βρετανίας από
την άλλη δεν απομόνωσαν αυτά τα νέα κοινωνικά στρώματα που βρέθηκαν
ευνοημένα από την περίοδο της Κατοχής, αντίθετα, τα κατέστησαν βασικό στήριγμα
του αστικού πολιτικού κόσμου με τα οποία συνομιλούσαν πολιτικά πλέον οι
σύμμαχοι και οι υπηρεσίες τους που κατέφθαναν στη χώρα.
Πρώτη βασική ανάγκη της ελληνικής οικονομίας μετά την απελευθέρωση ήταν
η αποκατάσταση της κυκλοφορίας του χρήματος. Ο υπερπληθωρισμός της Κατοχής
και το γενικότερο κλίμα ανασφάλειας καθιστούσαν το πλήθος των κυκλοφορούντων
νομισμάτων ουσιαστικά άνευ οποιασδήποτε αξίας στην πραγματική οικονομία και
έτσι το Νοέμβριο του 1944 γίνεται η πρώτη προσπάθεια νομισματικής
σταθεροποίησης με τον ορισμό 50 δισεκατομμυρίων δραχμών έναντι μίας νέας. Η
ενέργεια αυτή είχε μεν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του
χρήματος, από την άλλη δε, έκανε μεγάλο όγκο από το διαθέσιμο χρήμα αλλά και
από τις αποταμιεύσεις που είχαν χρηματική μορφή να υποβαθμιστούν σε σχέση με
αποταμιεύσεις σε υλικές αξίες.402
Την ίδια περίοδο ορίζεται ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός
Εφοδιασμού, παραμένοντας παράλληλα και διοικητής της κεντρικής τράπεζας, ο
Κυριάκος Βαρβαρέσος. Στις 4 Ιουνίου του 1945 ο Βαρβαρέσος εξήγγειλε δέσμη
μέτρων τα οποία περιελάμβαναν την υποτίμηση της δραχμής και τον ορισμό της
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ισοτιμίας της σε 2.000 δρχ προς μία στερλίνα, τον καθορισμό ανώτατων μισθών και
πλαφόν σε δύο βασικά αγαθά, καθώς και την απαγόρευση των συναλλαγών σε χρυσό.
Επίσης, ασκήθηκε έλεγχος στις εισαγωγές ώστε να κατευθυνθούν μόνο στα
απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης και επιβλήθηκε φορολογία στους εμπόρους, τους
βιομηχάνους και πλήθος άλλων επαγγελματικών ομάδων.403
«Τα μέτρα αντιστρατεύονταν το μύθο ότι στη διάρκεια της Κατοχής όλοι οι
Έλληνες, εκτός από λίγους δοσίλογους και μαυραγορίτες, δυστυχούσαν και
υπονοούσαν ότι υπήρξαν ευρύτερες κατηγορίες του πληθυσμού που, […]
επωφελήθηκαν από την όποια συνέχιση της οικονομικής ζωής.»404

Η πολιτική Βαρβαρέσου πολεμήθηκε σκληρά από όσους αυτή φορολογούσε και
κυρίως από το οργανωμένο τμήμα των βιομηχάνων, οι οποίοι ανησυχούσαν για
πιθανές προσβολές ως προς το δικαίωμα της ιδιοκτησίας που θα μπορούσαν να
προσλάβουν τόσο έντονα παρεμβατικά μέτρα. Η πολεμική που δέχεται ο Βαρβαρέσος
έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του από την κυβέρνηση 3 μήνες μετά την
εξαγγελία των μέτρων.
Βασικό πρόβλημα το οποίο ο Βαρβαρέσος είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει
ήταν η έλλειψη βασικών αγαθών στην ελληνική αγορά και κοινωνία τα οποία στο
παρελθόν καλύπτονταν από τις εισαγωγές. Προπολεμικά η Ελλάδα, ακόμα και την
περίοδο μετά την κρίση, είχε ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο και μέσα από την
κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας στην Κατοχή προέκυπτε το πρόβλημα της
χρηματοδότησης των εισαγωγών για νευραλγικής σημασίας αγαθά.405 Η απροθυμία
των οικονομικών ελίτ να δεχτούν μία έντονα παρεμβατική πολιτική, όπως αυτή που
προέτασσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ωθούσε προς την αντίληψη ότι
μοναδικό μέσο για την αποκατάσταση αυτών των εισαγωγών ήταν η ξένη βοήθεια. Η
ξένη βοήθεια, όμως, θα ερχόταν μόνο στο βαθμό που η Ελλάδα θα ευθυγραμμιζόταν
και με τις απαιτήσεις από ένα πανευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας που περιγράψαμε
παραπάνω, και κατ’ επέκταση εκ των δασμολογικών, νομισματικών και
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δημοσιονομικών περιορισμών που αυτός θα περιελάμβανε. Έτσι, βοηθούντος του
Εμφυλίου που προδιαγραφόταν στον ορίζοντα, με την Ελληνοβρετανική συμφωνία
του 1946 εγκαθιδρύεται η Νομισματική Επιτροπή, αρχικά για την διαχείριση της
ξένης βοήθειας στη χώρα, αλλά, δεδομένου του νομικού κενού εν μέσω του οποίου
λειτουργούσε, με εκ των πραγμάτων γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες
για τις ελληνικές κυβερνήσεις σε όλους τους παραπάνω τομείς.406
Στη δεδομένη συγκυρία, οι αντιλήψεις του Βαρβαρέσου εξέφραζαν την
πεποίθηση ότι η νομισματική σταθεροποίηση όφειλε να συνοδεύεται από ένα
διευρυμένο κρατικό έλεγχο της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό π.χ. απέδωσε σημασία
στην επέκταση του συστήματος των δελτίων για τα βασικά αγαθά και στον ορισμό
της σχέσης της νέας δραχμής με την παλαιά μέσα από τον υπολογισμό των
πραγματικών αγαθών που κυκλοφορούσαν στην αγορά. Επίσης, θεωρούσε σημαντικό
τον αυστηρό έλεγχο των πιστώσεων προς τη βιομηχανία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι
σχετικοί πόροι δεν θα διασπαθιστούν.407
Από την άλλη μεριά, την αντίθετη άποψη στη δεδομένη στιγμή εξέφραζε ο
καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας, ο οποίος αποδεχόταν την υπάρχουσα κατάσταση
λειτουργίας της οικονομίας και της αγοράς πλησιάζοντας περισσότερο σε έναν
καθαρότερο «φιλελευθερισμό». Για το Ζολώτα, η εμπιστοσύνη στη νέα δραχμή θα
εξασφαλίζονταν μέσα από την ελεύθερη μετατρεψιμότητά της σε συνάλλαγμα. Στο
δημοσιονομικό τομέα επέμενε στην περικοπή των δαπανών του δημοσίου, μέσα από
την απόλυση των πλεοναζόντων δημοσίων υπαλλήλων, τον περιορισμό των
συσσιτίων που γίνονταν υπ’ ευθύνη του κράτους και τη μείωση και σταθεροποίηση
των μισθών.408
Οι δύο προεξέχοντες Έλληνες οικονομολόγοι, οι απόψεις των οποίων
αποκρυστάλλωναν τις εναλλακτικές επιλογές που ανοίγονταν για το μέλλον της
ελληνικής οικονομίας, παρά τις διαφορές τους, συμφωνούσαν στην αναγκαιότητα
ανασυγκρότησης των φοροεισπρακτικών μηχανισμών του κράτους και την
επιτακτικότατα της ξένης βοήθειας. Ο Βαρβαρέσος, όμως, ήταν επιφυλακτικός
σχετικά με την χρήση της και το ενδεχόμενο της άσκησης κερδοσκοπικής
δραστηριότητας σε σχέση με αυτή, για αυτό προέτασσε την ενεργή ανάμειξη του
406
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κράτους στη διαχείριση της, ενώ, ο Ζολώτας, μην αποσκοπώντας στην ενίσχυση του
ρόλου του κράτους, προσανατολιζόταν προς μέτρα δημοσιονομικής πειθάρχησης του
δημοσίου για την εξοικονόμηση πόρων.409
Οι σχετικές συζητήσεις αναζωπυρώθηκαν με αφορμή τη σύγκλιση της
διασυμμαχικής σύσκεψης στις Βρυξέλλες στις αρχές του 1946 με θέμα την κατανομή
των γερμανικών αποζημιώσεων. Έτσι, ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό, που
έμεινε γνωστό και ως το πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),
αρχικά αποτελούσε λιγότερο μια καταγραφή των αναγκών της ελληνικής οικονομίας
και περισσότερο μια διεκδίκηση προς την γερμανική πλευρά σχετικά με τις
υπάρχουσες υποδομές που εκείνη διέθετε.410 Τον Ιούνη του 1946 ιδρύεται ο
Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Ανάργυρο
Δημητρακόπουλο, ο οποίος από το 1938 είχε εισάγει τον όρο «ανασυγκρότηση»,411
επιφορτισμένος με την σύνταξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στη βάση των
ελληνικών αναγκών.
Το Νοέμβριο του 1948 η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε στον Οργανισμό
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (Ο.Ε.Ο.Σ.) ένα τετραετές «Προσωρινό
Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Οικονομικής Ανορθώσεως Της Ελλάδος» που είχε
συντάξει το Ανώτατο Συμβούλιο Ανασυγκροτήσεως (Α.Σ.Α.). Το πρόγραμμα, πέρα
από την ανασυγκρότηση των υποδομών, περιελάμβανε ζητήματα ανασυγκρότησης
της παραγωγικής βάσης της χώρας μέσα από ταχύρυθμη εκβιομηχάνιση. Βασικοί
τομείς στους οποίους έπρεπε να αναπτυχθούν βιομηχανίες ήταν το άζωτο, τα
φωσφορικά λιπάσματα, το θειικό οξύ, η καυστική και ανθρακική σόδα, η
μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα κ.α. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ήταν 1,2
δις δολάρια, εκ των οποίων το 36% αφορούσε την ενέργεια, τη βιομηχανία και τα
μεταλλεία, το 21% τις μεταφορές-επικοινωνίες και το 17% τη γεωργία.412 Το
τετραετές πρόγραμμα 1948-1952, όπως ονομάστηκε, αποσκοπούσε στην ουσιαστική
υποκατάσταση των εισαγωγών. Η επίτευξη του σχετικού στόχου προϋπέθετε την
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διακλαδική διασύνδεση των διαφορετικών τομέων της ελληνικής οικονομίας. Στο
επίπεδο της βιομηχανίας, δηλαδή, αναζητούνταν εκείνες οι μορφές μεταποίησης που
ήταν απαραίτητες στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.413
Η ελληνική πλευρά, λοιπόν, επεδίωκε μέσα από την ξένη βοήθεια όχι μόνο να
αποκαταστήσει τις καταστραμμένες υποδομές της χώρας αλλά και να ξεκινήσει ένα
πλήρες σχέδιο εκβιομηχάνισης της χώρας. Εντυπωσιακό σημείο εδώ αποτελούσε ότι
μεσούντος του Εμφυλίου το σχέδιο αυτό συναντούσε ουσιαστικά την αποδοχή όλου
του πολιτικού κόσμου της χώρας.414 Ήδη, από τον Οκτώβρη του 1945, το Κ.Κ.Ε. είχε
αναπτύξει, μέσα από τις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματος και πιο αναλυτικά
με το βιβλίο του Δημήτρη Μπάση Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο εκβιομηχάνισης που διέφερε από το σχέδιο ανασυγκρότησης
μόνο στο ζήτημα της ατομικής ιδιοκτησίας, το οποίο άφηνε ανοικτό χωρίς να
προσδιορίζει

με ποιο

τρόπο η ανακατανομή πόρων που προέβλεπε θα

πραγματοποιούταν.415
Η οικονομική κατεύθυνση, όμως, αυτή δεν έμελλε να αποκτήσει την έγκριση
του ξένου παράγοντα. Από το 1947 οι Αμερικανοί αντικαθιστούν την Μ. Βρετανία
στην προσπάθεια σταθεροποίησης και οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Η αλλαγή
αυτή συνοδεύτηκε και από μία κριτική στάση των υπηρεσιών των Η.Π.Α. έναντι των
εγχειρημάτων δημιουργίας «εθνικών καπιταλισμών» και στην κατεύθυνση επίτευξης
οικονομικής αυτάρκειας εκ μέρους της χώρας στην οποία συναινούσε ο πολιτικός της
κόσμος.416 Σύντομα η αποστολή Πόρτερ, που φτάνει στην Ελλάδα με αφορμή την
αναγγελία του δόγματος Τρούμαν τον Ιανουάριο του 1947, υποβάθμισε την σημασία
του Οργανισμού Ανασυγκρότησης. Ενδεικτικό της απόκλισης στις εκτιμήσεις για τις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των δύο θεσμών ήταν ότι, ενώ η ελληνική
υπηρεσία εκτιμούσε το αναγκαίο ύψος της ξένης βοήθειας στα 1.200 εκατ. δολάρια, η
αμερικάνικη αποστολή έκανε λόγο για ανάγκες της τάξεως των 335 εκατ.
δολαρίων.417 Επί της ουσίας, η αμερικάνικη αποστολή αποσκοπούσε στην
αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας στα προπολεμικά της επίπεδα.
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Ταυτόχρονα, η ανικανότητα των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων να
επικρατήσουν στρατιωτικά στο μέτωπο της εμφύλιας σύγκρουσης, σταδιακά όχι μόνο
προωθούσε πόρους που προορίζονταν για την οικονομική ανασυγκρότηση σε αμιγώς
στρατιωτικές δαπάνες αλλά άλλαζε και τη σκοποθεσία της αμερικανικής
παρέμβασης. Έτσι, η ανασυγκρότηση της υποδομής της χώρας περνάει σταδιακά σε
δεύτερη μοίρα έναντι της αναγκαιότητας στήριξης των πολιτικών και κοινωνικών
ελίτ της, της επικράτησης στην εμφύλια σύρραξη και της εξάλειψης του
κομμουνιστικού «κινδύνου», γεγονός που σηματοδοτείται και από την ουσιαστική
μεταφορά των αρμοδιοτήτων για την τελική ροή των πόρων από την American
Mission for Aid in Greece (A.M.A.G.) στην αμερικανική πρεσβεία.418
Από το 1949 και μετά οι υπεύθυνοι των αμερικανικών αποστολών θα κάνουν
ανοικτά λόγο για την σημασία της εγκατάλειψης της επιδίωξης για δραστική
εκβιομηχάνιση. Η χώρα, σύμφωνα με τις αμερικανικές υποδείξεις, θα έπρεπε να
βασιστεί στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διέθετε σε ένα ανοικτό οικονομικό
περιβάλλον και να στραφεί προς την περαιτέρω εκμετάλλευση του γεωργικού τομέα
και την ανάπτυξη του τουρισμού. Όπως χαρακτηριστικά δήλωνε ο πρεσβευτής
Χόφμαν, επικεφαλής της European Cooperation Administration (E.C.A.) στην
Ουάσινγκτον στις 20 Αυγούστου του 1949:
«[…] εκτός από τη γεωργία έχετε πολλές άλλες ουσιαστικές πηγές για να
βελτιώσετε τη χώρα. Ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα.
Η χώρα σας κυριολεκτικά “κραυγάζει” για τουρισμό. Έχετε τα πιο περίφημα
φυσικά τοπία, παραδοσιακή φιλοξενία, διεθνώς γνωστούς αρχαιολογικούς
χώρους και υπέροχο κλίμα. Πολλά φυσικά θα πρέπει να γίνουν, αλλά θα
επιτύχετε εάν θυμάστε ότι είσαστε Έλληνες.»419

Οι αυξημένες αρμοδιότητες της Νομισματικής Επιτροπής και η υπαγωγή της
χώρας στην General Agreement on Tariff and Trade (G.A.T.T.) θα εξασφάλιζαν την
επιβολή πολιτικής ήπιων δασμών και τον περιορισμό της δυνατότητας νομισματικών
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και δημοσιονομικών παρεμβάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης.420 Με αυτό τον τρόπο
θα εξυπηρετούνταν η οικονομική κατεύθυνση που περιέγραφαν οι αμερικανικές
αποστολές.
Ταυτόχρονα, το μέγεθος της ξένης βοήθειας και της ροής πόρων από τις
αμερικανικές αποστολές δημιουργούσε μία εκ των πραγμάτων εξάρτηση των
ελληνικών πολιτικών ελίτ από τον αμερικανικό παράγοντα. Οι έλληνες πολιτευτές
παραδοσιακά εξαρτούσαν την πολιτική τους επιβίωση στην ικανότητα τους να
παρέχουν προνομιακές κρατικές διευκολύνσεις σε μερίδες των υποστηρικτών τους.
Το κύμα της αμερικανικής βοήθειας αποτελούσε στο επίπεδο των πολιτικών
πρακτικών μία ευκαιρία για αναπαραγωγή τέτοιων σχέσεων, γεγονός που περιόριζε
και την προθυμία τους να αντιταχτούν στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Ενώ,
λοιπόν για τους Αμερικανούς η οικονομική βοήθεια θεωρητικά αποσκοπούσε στην
αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας που μεσοπρόθεσμα θα οδηγούσε και στην
δική τους οικονομική απεμπλοκή από τη χώρα,421 οι έλληνες πολιτικοί ανέπτυσσαν
μία σχέση εξάρτησης με τους ξένους πόρους και αδυνατούσαν να νοήσουν την δική
τους πολιτική επιβίωση χωρίς αυτούς.
Χαρακτηριστικό ως προς αυτό ήταν η αντίδραση των Ελλήνων πολιτικών στην
αμερικανική σύσταση μετά το τέλος του εμφυλίου για τη μείωση των στρατιωτικών
εξοπλισμών της χώρας που κάλυπταν το 49% του προϋπολογισμού. Η αντίδραση
αυτή προκλήθηκε όχι μόνο από την ανασφάλεια που τους διακατείχε ως αποτέλεσμα
του εμφυλίου αλλά και εξαιτίας της συγκρότησης ενός άκρως διευρυμένου
στρώματος στρατιωτικών που ευνοείτο από την ροή αυτή των πόρων.422
Εν κατακλείδι, το τετραετές πρόγραμμα 1948-1952, στο οποίο αποτυπώθηκαν
οι παραπάνω σχεδιασμοί, λειτούργησε περισσότερο ως προπαγανδιστικό εργαλείο
παρά ως πραγματικό σχέδιο τόσο για τις εγχώριες πολιτικές ελίτ όσο και για τους
Αμερικανούς. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο κομμάτι των πόρων που διατέθηκαν
την περίοδο ’48-’49 (90%) αφορούσε την κατασκευή κατοικιών, την πρόνοια για
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τους πρόσφυγες του Εμφυλίου και την κατασκευή δρόμων.423 Από τις προβλέψεις του
αρχικού σχεδίου αναφορικά με την εκβιομηχάνιση της χώρας διασώθηκε μόνο το
πρόγραμμα εξηλεκτρισμού και η επέκταση της τσιμεντοβιομηχανίας.424 Άρα, ως προς
το τελικό αποτέλεσμα το σχέδιο Μάρσαλ ελάχιστα βοήθησε την εκβιομηχάνιση της
χώρας.
Το ίδιο όμως συνέβη και με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, στο
βαθμό που η ξένη βοήθεια διατέθηκε κυρίως για την κάλυψη άμεσων αναγκών
υποδομής, στέγασης και στρατιωτικών δαπανών. Άρα, στο περιθώριο έμπαιναν και
σχεδιασμοί όπως αυτοί για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας που τόσο ένθερμα
υποστήριζαν οι αμερικανικές υπηρεσίες. Π.χ. στο επενδυτικό πρόγραμμα του ’51-’52
προβλεπόταν η διάθεση 250.000 δολ., σε σύνολο 84.500.000 δολ. του όλου
προγράμματος, για τουριστικά έργα. Στην αναθεώρηση, όμως, του σχετικού
προγράμματος οι επενδύσεις αυτές κόπηκαν στο σύνολο τους.425
Παρόλα αυτά, η αντίφαση παρέμενε υπαρκτή. Για όλο το φάσμα των πολιτικών
δυνάμεων και των επιστημονικών φορέων της εποχής, ο επιδιωκόμενος οικονομικός
στόχος της χώρας ήταν η εκβιομηχάνιση. Στην ηγεμόνευση των σχετικών ιδεών
συνέβαλε τόσο η εμπειρία μετά την οικονομική κρίση του πολέμου και αυτή της
Κατοχής, όσο και το παράδειγμα της Ε.Σ.Σ.Δ., που σε διεθνές επίπεδο αλλά και
εκατέρωθεν του πολιτικού φάσματος, δημιουργούσε ελπίδες για τις ικανότητες μίας
βιομηχανικά

υπανάπτυκτης

εκβιομηχάνισης.

χώρας

να

ακολουθήσει

ένα

αυτόνομο

δρόμο

426

Μοναδική, ουσιαστικά, φωνή που υποστήριζε μία διαφορετική οικονομική
κατεύθυνση για την ελληνική κοινωνία εκείνη την περίοδο ήταν αυτή του Κυριάκου
Βαρβαρέσου. Η «έκθεση Βαρβαρέσου» δίδεται στη δημοσιότητα κατά παραγγελία
της κεντρώας κυβέρνησης το Φεβρουάριο του 1951. Η συλλογιστική του
423

Γ. Σταθάκης, Ό.π., σ. 289-291.
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Η τσιμεντοβιομηχανία ήταν ουσιαστικά και ο μόνος κλάδος ο οποίος σε ένα βαθμό αναπτύχθηκε

σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς του τετραετούς προγράμματος, μέσα από χρηματοδότηση σε
ύψος 80% των προβλεπόμενων ποσών χάρη σε δανειοδότηση 4,5 εκατ. δολαρίων των βασικών
επιχειρήσεων του κλάδου, της Γενικής Εταιρίας Τσιμέντων (μετέπειτα Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής) και του
Τιτάνα. Σ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία,
Καστανιώτη, Αθήνα, 2008, σ. 121.
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Γ. Σταθάκης, Ό.π. σ. 379.
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Βαρβαρέσου εκκινούσε από το σημείο ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε επ’ άπειρο να
εξαρτά την οικονομική της βιωσιμότητα από την ξένη βοήθεια. Η απουσία, συνεπώς,
πόρων για την εκβιομηχάνιση σε συνδυασμό με την εξαιρετικά μικρή εσωτερική
αγορά και την έλλειψη τεχνογνωσίας καθιστούσαν για τον συντάκτη της έκθεσης την
εκβιομηχάνιση ανέφικτη. Επιπλέον, η ταχεία εκβιομηχάνιση θα ήταν και
ανεπιθύμητη καθώς θα στερούσε από την οικονομία της πολλούς από τους
περιορισμένους πολύτιμους πόρους της χώρας. Τέλος, η εκβιομηχάνιση θα οδηγούσε
σύντομα στην ανάπτυξη μονοπωλίων και στην παραγωγή «ακριβών», μη
ανταγωνιστικών προϊόντων. Η έκθεση, λοιπόν, δεν αναζητούσε τρόπους για την
υποκατάσταση των εισαγωγών αλλά για την αύξηση των εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων. Βασικοί τομείς στους οποίους θεωρούσε ότι έπρεπε να στραφεί η
ελληνική οικονομία ήταν η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων, η ναυτιλία και ο τουρισμός. Φορέας αυτών των αλλαγών θα ήταν τα
μικρομεσαία στρώματα που θα μπορούσαν, όπως προφητικά προέβλεπε, να
πυροδοτήσουν μία έκρηξη της οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη του
κατασκευαστικού τομέα. Τέλος, επεσήμανε την αναποτελεσματικότητα της δημόσιας
διοίκησης και την αναγκαιότητα εξεύρεσης πόρων μέσα από τη φορολόγηση των
ανώτερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Το σκεπτικό του Βαρβαρέσου
βασιζόταν στην αντίληψη ότι η οικονομία της χώρας θα έπρεπε να στηριχτεί στο
άφθονο, φτηνό εργατικό δυναμικό που διέθετε και να προσανατολιστεί προς κλάδους
εντάσεως εργασίας.427 Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι ιδέες αυτές ουδέποτε
απέκτησαν την αποδοχή του πολιτικού κόσμου της χώρας ο οποίος έμεινε, έστω και
ρητορικά, προσανατολισμένος στο όραμα της εκβιομηχάνισης.
Μέσα, λοιπόν, από την εμπειρία της Κατοχής, του Εμφυλίου και με την
επίδραση της ξένης οικονομικής βοήθειας, τοποθετούνται τα θεμέλια της οικονομίας
και της κοινωνικής συγκρότησης της Ελλάδας την εποχή που μελετάμε. Η ελληνική
κοινωνία, φέροντας το τραύμα του εμφύλιου διχασμού, κατέληγε να συνέχεται από
τον βίαιο καταναγκασμό, την περιορισμένη και για μερικά μόνο τμήματα του
πληθυσμού λειτουργία των αστικοδημοκρατικών θεσμών και από την ύπαρξη
κέντρων εξουσίας, όπως ο στρατός, το παλάτι και ο ξένος παράγοντας που δεν

427
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υπάγονταν στον έλεγχο των κοινοβουλευτικών θεσμών.428 Η νέα οικονομική ελίτ της
χώρας προέκυπτε μέσα από το σύστημα χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων που
συνυφαίνεται γύρω από το κράτος και τους διάφορους θεσμούς ανασυγκρότησης και
ταύτίζε την διαιώνιση της με την συνέχεια της κατάστασης «εκτάκτου ανάγκης» που
ο εμφύλιος διχασμός είχε επιβάλει.429 Το κράτος επέβλεπε και συνεπικουρούσε όλες
τις δραστηριότητες του μεγάλου κεφαλαίου την ίδια στιγμή που η μερίδα του λέοντος
του τραπεζικού δανεισμού (95%)430 βρισκόταν στα χέρια τριών τραπεζών, η
πιστοδοτική πολιτική των οποίων επιβλεπόταν από τη νομισματική επιτροπή.
Από την άλλη μεριά, το φορολογικό σύστημα ήταν σταθερά προσανατολισμένο
προς την έμμεση φορολογία, γεγονός που δεν ευνοούσε τα λαϊκά στρώματα και
ιδιαίτερα τους μισθωτούς υπαλλήλους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποκλεισμένες
από τον τραπεζικό δανεισμό, βρίσκονταν υπό ένα καθεστώς κρατικής ανοχής και
ενίοτε παράτυπης φορολογικής ασυλίας. Το πλήθος των μικρομεσαίων στρωμάτων
των πόλεων, που είχαν στηρίξει την περίοδο της Κατοχής την εαμική αντίσταση,
βρισκόταν αποκλεισμένο από το δημόσιο τομέα και συνάμα από την πρόσβαση στους
δημόσιους πόρους, και έτσι προσανατολιζόταν προς τη μικρή επιχειρηματικότητα
εξαγοράζοντας την «ανοχή» του κράτους431 για τη δική του κοινωνική αναπαραγωγή.
Τέλος, στην ύπαιθρο συνέχιζε να επικρατεί η μικρή κατακερματισμένη ιδιοκτησία με
τις μισές από τις 990.000 αγροτικές ιδιοκτησίες να μην ξεπερνούν τα 17
στρέμματα.432
Οι εξελίξεις των πρώτων χρόνων μετά από την απελευθέρωση επηρεάσουν την
προσπάθεια δημιουργίας της ελληνικής τουριστικής αγοράς με τρεις τρόπους.
Πρώτον, διαμορφωνόταν η ιδιαίτερη δομή του ιδιωτικού τομέα ο οποίος
λειτουργούσε

ουσιαστικά

σε

δύο

διαφορετικές

ταχύτητες

Από

τη

μία

σχηματοποιούταν ένας ιδιωτικός τομέας πλήρως ταυτισμένος με τους σχεδιασμούς
του κράτους, με πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και δυνατότητα προσέλκυσης
ξένων κεφαλαίων. Από την άλλη κρυσταλλωνόταν ένας διαφορετικός ιδιωτικός
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Δ. Χαραλάμπης, Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισμός: η εξωθεσμική συναίνεση στο ελληνικό πολιτικό
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τομέας, αυτός της μικρής ιδιοκτησίας, αποκλεισμένος από όλες τις δραστηριότητες
του κράτους, που συγκρατούσε όμως μεγάλο μέρος της ανεργίας της χώρας και ο
οποίος σταδιακά επεκτείνονταν και στην επαρχία. Η διάκριση αυτή θα μεταφερόταν,
όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο 4, και στον τουριστικό τομέα δημιουργώντας δύο
διαφορετικής

τάξεως

τουριστικές

επιχειρήσεις

με

διαφορετικά

και

ενίοτε

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα.
Δεύτερον, η εξάρτηση από τις αμερικανικές αποστολές εμβάθυνε την δομή των
πελατειακών σχέσεων και δικτύων στη χώρα. Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια, όπως
οι προσπάθειες επέκτασης της τουριστικής οικονομίας σε διαφορετικές επαρχίες της
χώρας, θα ήταν διαμεσολαβημένα από αυτά τα δίκτυα τα οποία δυνητικά θα
προωθούσαν σχετικά οικονομικά πλάνα, όχι μόνο στη βάση ενός ορθολογικού
σχεδιασμού αλλά και ως προσπάθεια εξυπηρέτησης των ιδιοτελών πολιτικών
στοχεύσεων του εκάστοτε πολιτευτή.
Τρίτον, οι ίδιες οι εξελίξεις την περιόδου της ανασυγκρότησης απομακρύνουν
οποιοδήποτε ενδεχόμενο εκτεταμένης βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας και
αποκλείουν την πιθανότητα στο νέο διεθνικό καταμερισμό εργασίας η Ελλάδα να
κατέχει τη θέση της παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων. Κατά συνέπεια, στην
περίπτωση της Ελλάδας, το σχέδιο Μάρσαλ λειτουργούσε ως μηχανισμός υπαγωγής
της χώρας στη δομή του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος για το οποίο έκανε λόγο η
Ζαν-Μαρί Λανφάντ, και στο οποίο αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο 2. Στο μέλλον,
ακόμα και αν η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας δεν καταλάμβανε την πρώτη
θέση στην ατζέντα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, το διεθνές οικονομικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο η Ελλάδα θα λειτουργούσε θα συνέτεινε προς την
κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης η οποία συχνά θα παρουσιαζόταν ως
τελευταία ελπίδα για περιοχές της χώρας υποβαθμισμένες από όλες τις παραπάνω
εξελίξεις.
3.2.3 Μετεμφυλιακή Ελλάδα
Μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του ’50 είχαν πλέον μπει τα θεμέλια της ελληνικής
οικονομίας. Οι εκλογές του 1952 και η έλευση του Ελληνικού Συναγερμού στην
εξουσία θα σηματοδοτούσαν μία περίοδο υπερδεκαετούς κατοχής της εξουσίας εκ
μέρους δεξιών κομματικών σχηματισμών κατά τη διάρκεια των οποίων, καθώς και
για όλη τη δεκαετία του ’60, η ελληνική οικονομία θα επιτύχει εξαιρετικά υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης. Όπως ήταν φυσικό, οι κυβερνήσεις και οι ιθύνοντες της εποχής
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απέδιδαν αυτή την αλματώδη άνοδο του Α.Ε.Π. στις οικονομικές πολιτικές των
δεξιών κυβερνήσεων, οι βάσεις των οποίων τέθηκαν, επί κυβερνήσεως Παπάγου, από
τον τότε υπουργό συντονισμού Σπύρο Μαρκεζίνη. Βασικοί πυλώνες αυτής της
πολιτικής ήταν η νομισματική μεταρρύθμιση και ο νόμος περί ξένων επενδύσεων του
1953.
Στις 9 Απριλίου του 1953 πραγματοποιήθηκε η νομισματική μεταρρύθμιση με
την οποία υποτιμούνταν η δραχμή από 15.000 δρχ. έναντι ενός δολαρίου σε 30.000
δρχ. έναντι ενός δολαρίου.433 Η πολιτική αυτή υποστηριζόταν από τον τότε υπουργό
στη βάση της τόνωσης των εξαγωγών και του τουρισμού της χώρας, ενώ επικρινόταν
από την αντιπολίτευση για την αρνητική επίδραση που θα είχε επί του πληθωρισμού
και για την εύνοια που παρείχε στους κατόχους αποταμιεύσεων σε χρυσές λίρες από
την περίοδο της Κατοχής.434 Σημαντικότερη όμως επίδραση της πολιτικής αυτής ήταν
η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του αγοραστικού κοινού στο νόμισμα και κατά
συνέπεια η σταδιακή αύξηση της εθνικής αποταμίευσης η οποία από το 5% του
Α.Ε.Π. που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του ’50 έφτασε στο 20% στις αρχές της
δεκαετίας του ’60.435 Το σκεπτικό της όλης κίνησης βασιζόταν σε δύο παραδοχές: ότι
η Ελλάδα ενεργούσε σε ένα σχετικά ανοικτό οικονομικό περιβάλλον με
περιορισμένες δυνατότητες νομισματικής ή δασμολογικής πολιτικής και συνεπώς το
ισοζύγιο πληρωμών ήταν καθοριστικό για την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας
να ανακάμψει.436 Δεύτερον, ως λογική συνέπεια του πρώτου, ότι το πλαίσιο ένταξης
της Ελλάδας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας που προέβλεπε το σχέδιο Μάρσαλ
θεωρούνταν δεδομένο. Εξάλλου, η πολιτική της νομισματικής σταθεροποίησης παρά
τη σχετική φιλολογία της εποχής, λίγα χρωστούσε στον ίδιο τον Μαρκεζίνη και
περισσότερα στις αμερικανικές υποδείξεις.437
Τον δεύτερο πυλώνα της πολιτικής Μαρκεζίνη αποτελούσε ο νόμος 2687/1953
για την ενθάρρυνση των ξένων ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα. Ο νόμος, ο οποίος
απέκτησε και συνταγματική νομιμοποίηση, εξασφάλιζε στους ξένους επενδυτές ότι
δεν θα άλλαζαν οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιούνταν μία σύμβαση, ότι θα
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προστατεύονταν οι ξένες επενδύσεις από διαδικασίες υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης
και ότι ο επενδυτής θα είχε το δικαίωμα να πάρει πίσω τα επενδυμένα κεφάλαια μαζί
με ένα εύλογο κέρδος.438 Ο αναπτυξιακός νόμος του ’53, πρότυπο του οποίου υπήρξε,
καθ’ υπόδειξη των αμερικάνικων υπηρεσιών, ο αντίστοιχος νόμος του Μεξικού,
επικρίθηκε

σφοδρά

από

την

αντιπολίτευση

στη

βάση

του

ότι

παρείχε

αποικιοκρατικού τύπου ευνοϊκές ρυθμίσεις για το ξένο κεφάλαιο. Ο Σύλλογος
Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β.) επέκρινε, δε, τον νόμο για την ανικανότητα του να
συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών, για την άτυπη
νομιμοποίηση που παρείχε στο παράνομα εξαγόμενο συνάλλαγμα και πάνω από όλα
για το γεγονός του ότι δημιουργούσε μία οικονομία δύο ταχυτήτων με διαφορετικό
καθεστώς λειτουργίας για τις ξένες και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.439
Στις 5 Οκτωβρίου του 1955 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανήλθε στον
πρωθυπουργικό θώκο κατόπιν προηγούμενων υποδείξεων, πριν από το θάνατο του,
του στρατηγού Παπάγου και την εύνοια του στέμματος. Ο Καραμανλής προερχόταν
από μία νέα γενιά πολιτικών χωρίς τριβή ούτε με την εμπειρία του μεγάλου
Διχασμού, ούτε και με αυτή του Εμφυλίου και αντιπροσώπευε τόσο το όραμα της
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, όσο και την πρόσδεσή της στη σφαίρα της
πολιτικής επιρροής των Η.Π.Α.440 Στον οικονομικό τομέα, η πολιτική του
Καραμανλή έδινε έμφαση στη νομισματική σταθεροποίηση, στην πραγματοποίηση
μεγάλων δημόσιων έργων και στη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα,
γεγονός που ευνοούσε τόσο τις ιδιωτικές επενδύσεις όσο και την αποταμίευση.441
Ταυτόχρονα, η περίοδος Καραμανλή συνδέονταν και με την πραγματοποίηση
του οράματος της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας που επιτυγχανόταν μέσα από
την επίτευξη ολιγοπωλιακής θέσης πλήθους ελληνικών επιχειρήσεων ταυτισμένων με
τα τραπεζικά συγκροτήματα της χώρας και με προνομιακές σχέσεις με το κράτος.
Όπως αναφέρει ο Γιώργος Σταθάκης:
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«Η χρηματοδοτική πρακτική των τραπεζών, δημόσιων και ιδιωτικών, ήταν να
προστατεύσουν

τις εταιρείες τις

οποίες δάνειζαν (ή συμμετείχαν),

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία ολιγοπωλιακών δομών και
την αποφυγή του ανταγωνισμού. Οι ιδιαίτερες αυτές σχέσεις ανάμεσα στις
μεγάλες επιχειρήσεις και το κρατικά ελεγχόμενο τραπεζικό σύστημα
δημιούργησαν το πλαίσιο των πολιτικών διασυνδέσεων ανάμεσα στις
επιχειρηματικές οικογένειες και τις κυρίαρχες πολιτικές ομάδες.»442

Παράδειγμα

τέτοιας

ταύτισης

ιδιωτικών

και

δημόσιων

οικονομικών

προτεραιοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενδεχόμενη τουριστική ανάπτυξη
της χώρας αποτελούσε η περίπτωση της Ολυμπιακής. Η εταιρεία ιδρύεται το 1957
από τον Αριστοτέλη Ωνάση μέσα από την συγχώνευση της κρατικής Τεχνικαί
Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις (Τ.Α.Ε.) και μικρότερων αερομεταφορέων που
δραστηριοποιούνται στη χώρα. Μέχρι την τελική της κρατικοποίηση το 1975 θα έχει
κάνει τρείς αναθεωρήσεις (1958, 1964, 1967) της αρχικής σύμβασης η οποία από την
αρχή διασφάλιζε μονοπωλιακού τύπου προνόμια για την πρόσβαση στην ελληνική
αγορά και κατά συνέπεια και για την αναδυόμενη, όπως θα δούμε σε επόμενο
κεφάλαιο, τουριστική αγορά της χώρας.443
Ωστόσο, ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας και των θεσμών
πιστοδοσίας προς την απόλυτη πριμοδότηση της προοπτικής εκβιομηχάνισης της
χώρας συνοδευόταν και από αρνητικές συνέπειες. Πρώτα από όλα, η ροή πόρων προς
την βιομηχανία στερούσε πόρους από την ύπαιθρο και, επομένως, η πρώτη
μεταπολεμική 15ετία είναι μία περίοδος έντονης εξωτερικής και εσωτερικής
μετανάστευσης. Η μετανάστευση αυτή όχι μόνο κρατούσε χαμηλά τους δείκτες της
ανεργίας αλλά ταυτόχρονα συντηρούσε και το επίπεδο διαβίωσης για κομμάτια του
πληθυσμού που, είτε εξαιτίας του πολιτικού τους αποκλεισμού, είτε εξαιτίας της
οικονομικής στασιμότητας της περιοχής που κατοικούσαν, συμπιέζονταν οι συνθήκες
ζωής τους.444
Η δυνητική εκβιομηχάνιση της χώρας εκείνη την περίοδο ήταν ταυτισμένη με
τον διεθνή προσανατολισμό της οικονομίας και την προσδοκία πρόσβασης των
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ελληνικών προϊόντων σε διευρυνόμενες αγορές. Η προοπτική συγκρότηση της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς έδινε στο όραμα της εκβιομηχάνισης μία άλλη διάσταση,
καθώς η χώρα φάνταζε να προετοιμάζεται να εισαχθεί στον κύκλο των αναπτυγμένων
δυτικών καπιταλιστικών χωρών κατά τους ιθύνοντες πολιτικούς της εποχής. Το
όραμα αυτό επικρινόταν από την Αριστερά, καθώς έβλεπε σε αυτή την εξέλιξη την
ανικανότητα της χώρας να χαράξει μία ανεξάρτητη οικονομική πολιτική και την
προοπτική της εκμετάλλευσης από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες μίας γεωργικά
υπανάπτυκτης χώρας.445
Η σχέση εξάρτησης από την ξένη βοήθεια, η εξαιρετικά ευνοϊκή μεταχείριση
του ξένου κεφαλαίου στη χώρα και η λειτουργία μεγάλων σφαιρών της οικονομίας
από

μικρές,

οικογενειακές

και

ελάχιστα

εκσυγχρονισμένες

επιχειρήσεις

δημιουργούσαν την εικόνα μίας χώρας που, παρά τους αλματώδεις ρυθμούς
ανάπτυξης, παραμένει οικονομικά εξαρτημένη από το ξένο κεφάλαιο και οικονομικά
«καθυστερημένη». Η σχετική αντίληψη μπόλιασε και τις κλασσικές κοινωνιολογικές
θεωρήσεις για την ελληνική κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρουμε την θεωρία του Νίκου
Μουζέλη σχετικά με την ελληνική «υπανάπτυξη». Κατά το Μουζέλη, το ελληνικό
κεφάλαιο στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ήταν προσανατολισμένο προς τομείς
υψηλής και άμεσης κερδοφορίας, όπως το εμπόριο και ο τουρισμός, έτσι, η
εκβιομηχάνιση της χώρας δεν ήταν εφικτή παρά μόνο μέσα από την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων.446 Κατά την άποψη του έλληνα κοινωνιολόγου, η βιομηχανική
ανάπτυξη της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου δεν παρουσιαζόταν να συνδέεται
οργανικά με την υπόλοιπη ελληνική οικονομία, να ευνοεί τον αγροτικό τομέα και τη
μικρή εμπορευματική παραγωγή και τα οφέλη και κέρδη που προέκυπταν από αυτή
μεταφέρονταν στο εξωτερικό.447 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά και η μονόπλευρη
μεταφορά πόρων από την μικρή εμπορευματική παραγωγή στο μεγάλο και
εξαρτημένο βιομηχανικό τομέα, συνιστούσαν, κατά το Μουζέλη, τους λόγους για
τους οποίους η ελληνική κοινωνία, παρά τους αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης,
παρέμεινε «υπανάπτυκτη».448
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Η παραπάνω αντίληψη όμως είτε στον πολιτικό λόγο της εποχής είτε στην
ύστερη επιστημονική της αποτύπωση, υποτιμούσε την δυναμική της ελληνικής
οικονομίας και πάνω από όλα αντιλαμβανόταν το πιο δυναμικό της κομμάτι, τη
μικρομεσαία

επιχειρηματικότητα,

ως

σημάδι

οικονομικής

και

κοινωνικής

«καθυστέρησης». Την εποχή που συζητάμε βασική αλλαγή που συντελείται στην
ελληνική κοινωνία είναι η ακραία και απότομη αστικοποίηση που πραγματοποιείται
στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο γύρω από την Αθήνα. Την περίοδο από το 1961 έως
και το 1973 ο κατασκευαστικός τομέας απορρόφησε πάνω από τα δύο τρίτα των
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου της χώρας.449 Η απότομη εισροή ανθρώπων και μικροαποταμιεύσεων στην Αττική, σε συνδυασμό με το οξύ οικιστικό πρόβλημα που αυτή
δημιουργούσε, προκάλεσε μία οικονομική έκρηξη στην ευρύτερη περιοχή της
πρωτεύουσας. Ο κατασκευαστικός κλάδος δεν είναι προνομιακό πεδίο για το μεγάλο
οργανωμένο κατασκευαστικό κεφάλαιο, που εκείνη την περίοδο καταπιάνεται με τα
μεγάλα δημόσια έργα, αλλά για πλήθος μικρο-εργολάβων.450
Η έκρηξη αυτή που περιγράφουμε συντελέστηκε παρόλο που οι κατασκευές και
το μικρεμπόριο ήταν αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό. Και αυτό γιατί ως
επί το πλείστον ο τομέας αυτός στηριζόταν περισσότερο στο ιδιωτικά παραγόμενο
χρήμα και λιγότερο στο δημόσιο. Η επέκταση της ιδιωτικής πίστωσης στις
συναλλαγές και ο ιδιωτικός δανεισμός συντελούσαν στην παράκαμψη του τραπεζικού
τομέα, ο οποίος την ίδια περίοδο ευνοείται από την απροσδόκητη αυτή οικονομική
ανάκαμψη μέσα από την απότομη εισροή αποταμιεύσεων. Πάνω από όλα, όμως, η
διευρυμένη λειτουργία του θεσμού της αντιπαροχής που παρέκαμπτε εν μέρει και το
ίδιο το χρηματικό κύκλωμα μέσα από την ανταλλαγή γης με διαμερίσματα451
συντελούσε σε αυτό το δυναμισμό. Το κράτος, παρά την ελλιπή στήριξη προς αυτούς
τους κλάδους, συνεπικουρούσε την κερδοφορία τους μέσα από τους διάτρητους
φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς και ταυτόχρονα μέσα από την ελλιπή ρύθμιση του
αστικού χώρου. Η απουσία αυστηρών ρυθμίσεων για τους όρους δόμησης μείωνε το
κόστος των κατασκευών και μαζί με τη διευρυμένη μικροαστικοποίση που ο
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εξαστισμός προκαλούσε σε αυτά τα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού, εξασφάλιζε
την απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση στο μεταπολεμικό πολιτικό σύστημα.452
Τέλος, οι μικρές επιχειρήσεις είχαν πολλούς τρόπους για να εξισορροπούν την
διακινδύνευση που ενείχε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η
οικογένεια μπορούσε να μειώνει με ακραίο τρόπο την κατανάλωση της ή και να
στηρίζεται σε μορφές αυτοκατανάλωσης453 που της επέτρεπε η πρόσφατη άφιξή της
από τον αγροτικό χώρο έως ότου να μπορέσει να εξασφαλίσει την οικονομική της
βιωσιμότητα. Πάνω από όλα, όμως, η μικρή μεταπολεμική επιχείρηση μπορούσε να
στηρίζεται στο σημαντικότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα: στην ακραία
εντατικοποίηση της ατομικής και οικογενειακής εργασίας που καμία μορφή μισθωτής
εργασίας δεν θα μπορούσε να ανεχτεί.454
Όπως ήταν φυσικό, η ροή μικροκεφαλαίων και ανθρώπων από την περιφέρεια
της χώρας στην Αττική προκάλεσε μία σχετική οικονομική στασιμότητα στην
ύπαιθρο. Η τάση αυτή αφορούσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60 τόσο τα αστικά
κέντρα της περιφέρειας όσο και τον αγροτικό κόσμο.455 Ειδικότερα στον αγροτικό
χώρο η δυσαρέσκεια σταδιακά εντεινόταν. Τον Ιούλιο του 1962 η κυβέρνηση
Καραμανλή πραγματοποιεί τον πολυαναμενόμενο θεσμό των αγροτικών συντάξεων
με εξαιρετικά χαμηλές απολαβές για όσους υπάγονταν σε αυτόν. Παράλληλα,
δημιουργείται έντονη δυσαρέσκεια στον αγροτικό κόσμο της χώρας με αποκορύφωμα
τα μαχητικά συλλαλητήρια των σταφιδοπαραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης.456
Τέλος, η έντονη γεωγραφική κινητικότητα φέρνει τους δύο κόσμους, τον αστικό και
τον αγροτικό, εγγύτερα από ποτέ άλλοτε, με αποτέλεσμα οι καταναλωτικές
προσδοκίες του αγροτικού πληθυσμού της χώρας να τείνουν να ευθυγραμμιστούν με
αυτές της πόλης.457
Όλες οι παραπάνω οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις οδηγούν σταδιακά σε
κρίση την μεταπολεμική συναίνεση που απολάμβανε το πολιτικό σύστημα εξουσίας
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και οι κυβερνήσεις της δεξιάς στη χώρα. Η περίοδος διακυβέρνησης Καραμανλή
έδινε ελάχιστα περιθώρια στην έκφραση λαϊκών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων
να εκφραστούν στο πλαίσιο της καταστολής και των περιορισμένων δημοκρατικών
ελευθεριών υπό το οποίο λειτουργούσε.458 Οι κοινωνικές εντάσεις της περιόδου που η
άνιση γεωγραφική ανάπτυξη προκαλούσε, οι οποίες για τους περισσότερους
μελετητές της περιόδου θα μπορούσαν να εκφραστούν εντός ενός πλαισίου
αστικοδημοκρατικών θεσμών με μία κοινωνία των πολιτών που θα λειτουργούσε
χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, δημιούργησαν ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολιτικής
αστάθειας.459 Εξάλλου, η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (Ε.Ρ.Ε.) ως πολιτικό
μόρφωμα ελάχιστη σχέση είχε με ένα μαζικό κόμμα με δημοκρατικές δομές εντός του
οποίου να μπορούν να εκφράζονται οι κοινωνικές διεκδικήσεις. Αντιθέτως, ήταν
πλήρως ταυτισμένη με το κράτος και τις δομές του και άρα τα μέλη της δεν
μπορούσαν να νοήσουν την πολιτική τους επιβίωση από τη στιγμή που θα
απομακρύνονταν από την εξουσία.460
Έτσι, η ανάδειξη ήδη από το 1958 της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς
(Ε.Δ.Α.) σε αξιωματική αντιπολίτευση ενεργοποίησε τις πιο κατασταλτικές πτυχές
του ελληνικού κράτους και προσπάθησε να περιορίσει την λαϊκή έκφραση, όπως
αυτή αποτυπώνονταν στις εκλογικές διαδικασίες, με αποκορύφωμα τις εκλογές του
1961. Οι εκλογές της «βίας και της νοθείας», όπως έμειναν στην ιστορία, εξαιτίας
τόσο της ενεργοποίησης των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους για την
αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος όσο και για την επεξεργασία ενός εκλογικού
νόμου που μονόπλευρα ευνοούσε την κυβερνώσα παράταξη, επιτάχυναν τις εξελίξεις
και απομάκρυναν το πολιτικό σύστημα της χώρας από τη μετεμφυλιακή του τομή που
διαχώριζε τις πολιτικές δυνάμεις αυστηρά ανάμεσα σε «εθνικόφρονες και μη
εθνικόφρονες».
Το σχέδιο καταστολής που εφαρμόστηκε σε εκείνες τις εκλογές, το σχέδιο
«Περικλής», όπως έμεινε γνωστό, κατέληξε να πλήττει όχι μόνο την Ε.Δ.Α. αλλά και
τις δυνάμεις του πολιτικού κέντρου, στο βαθμό που οι εκλογικές δεξαμενές των δύο
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χώρων επικοινωνούσαν.461 Οι πολιτικές εξελίξεις και ο «ανένδοτος» αγώνας του
αρχηγού της Ένωσης Κέντρου Γεωργίου Παπανδρέου που, έστω και με θολό τρόπο,
απέβλεπε στην αποκατάσταση μίας διαταραγμένης δημοκρατικής νομιμότητας στη
χώρα (για την οποία βεβαία οι δυνάμεις του πολιτικού κέντρου ήταν συνυπεύθυνες
όσο και αυτές της δεξιάς)462 οδήγησαν στην εκλογική επικράτηση της Ένωσης
Κέντρου στην εξουσία στις εκλογές του 1963.
Η εκλογική επικράτηση της Ένωσης Κέντρου στις 3 Νοεμβρίου του 1963
στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο της εκλογικής της επιρροής στην επαρχία.
Κατά τον Ηλία Νικολακόπουλο, η αύξηση των εκλογικών της ποσοστών είχε κυρίως
στηριχθεί σε αγροτικές περιοχές οι οποίες βρίσκονταν σε διαδικασία ανάπτυξης και
εκσυγχρονισμού, περιοχές, δηλαδή, όπου διέθεταν τα προϊόντα τους σε ένα
διευρυμένο εμπορικό δίκτυο και ως εκ τούτου ήταν ανοικτές σε περισσότερα
εξωτερικά ερεθίσματα από κοινωνικής άποψης.463
Συνολικά, η οικονομική πολιτική της Ένωσης Κέντρου κατά το σύντομο
διάστημα της διακυβέρνησής της ήταν προσανατολισμένη προς την χαλάρωση της
νομισματικής σταθερότητας, την άρση των γεωγραφικών ανισοτήτων της χώρας και
την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των κατώτερων στρωμάτων.464 Η
αναδιανεμητική πολιτική την οποία ακολουθούσε δεν υπάκουε, βέβαια, σε κάποιο
προκαθορισμένο σχέδιο αλλά κυρίως στις απαιτήσεις τις οποίες έθετε η αναγκαιότητα
προκήρυξης νέων εκλογών στις 16 Φεβρουαρίου του 1964 που επιβάλλονταν από την
περιορισμένη κοινοβουλευτική στήριξη της Ένωσης Κέντρου,465 μολονότι έδινε ένα
συγκεκριμένο κοινωνικό στίγμα.
Άλλα

δείγματα

εκδημοκρατισμού

και

φιλολαϊκής

πολιτικής

που

ακολουθήθηκαν επί πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου αποτελούσαν η αύξηση των
δαπανών για την παιδεία και η συνακόλουθη καθιέρωση θεσμών, όπως η επέκταση
της τεχνικής επαγγελματικής παιδείας, η αύξηση της υποχρεωτικής παιδείας στα
εννέα χρόνια, η καθιέρωση της δημοτικής, η ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών
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και των σχολικών βιβλίων και η ίδρυση του πανεπιστημίου Πατρών.466 Επιπλέον,
έγιναν βήματα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των συνδικαλιστικών
ελευθεριών,

με

κυριότερο

την

παρέμβαση

αντιπροσωπευτικότερη λειτουργία της Γ.Σ.Ε.Ε.,

467

της

κυβέρνησης

για

την

και την απελευθέρωση πλήθους,

αλλά όχι όλων, των πολιτικών κρατούμενων από την εποχή του Εμφυλίου.
Η Ελλάδα, λοιπόν, της περιόδου 1950-1967, είναι μία χώρα έντονης
γεωγραφικής και κοινωνικής κινητικότητας, γεωγραφικής κινητικότητας που τόσο
από τις αγροτικές περιοχές και την επαρχία προς την Αθήνα όσο και από τις ίδιες
αυτές περιοχές προς το εξωτερικό. Η κινητικότητα αυτή, όμως, λειτουργούσε και ως
μία έμμεση μορφή επανένταξης στον κοινωνικό ιστό στο βαθμό που η συσσώρευση
χρήματος στο εξωτερικό επέτρεπε στις ελληνικές οικογένειες, των οποίων μέλη
μετανάστευαν, να δημιουργήσουν τις μικρο-αποταμιεύσεις που ήταν απαραίτητες για
τη μικροαστικοποίησή τους.468 Κατά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, η γεωγραφική
κινητικότητα ήταν ταυτόχρονα και έκφραση κοινωνικής κινητικότητας στο βαθμό
που:
« […] επιτεύχθηκε μία διχοτόμηση των κυρίαρχων τομών κοινωνικής
κινητικότητας. Από τη μία μεριά, τα “κατώτερα” κοινωνικά στρώματα,
κυρίως στην ύπαιθρο, απειλούμενα από άμεση προλεταριοποίηση ή από
ανεργία, εξαναγκάστηκαν να εκπατριστούν, στο πλαίσιο της νέας διάρθρωσης
του παγκόσμιου συστήματος του καταμερισμού εργασίας. Από την άλλη, ένα
μεγάλο μέρος από τα απειλούμενα “ανώτερα” στρώματα απορροφήθηκε από
τον κρατικό μηχανισμό.»469

Για να αποτιμηθεί, όμως, η σημασία της έντονης κοινωνικής κινητικότητας
πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτή η μικροαστικοποίηση για την οποία έκαναν λόγο
κοινωνιολόγοι όπως ο Κ. Τσουκαλάς ή πολιτικοί επιστήμονες όπως ο Δ.
Χαραλάμπης, είχε πολλαπλάσια επίδραση επί των βιογραφικών σχεδίων και των
οικογενειακών προγραμματισμών στις ελληνικές οικογένειες τις γενιές που
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ακολούθησαν. Έτσι, σε αντίθεση με τις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες την
περίοδο που μελετάμε, στην μεταπολεμική Ελλάδα η πλειονότητα του πληθυσμού
προσανατόλιζε τη δράση της προς την κοινωνική της κινητικότητα παρότι μία μερίδα
μόνο το πέτυχε.470 Αυτή η τάση που αποκτά μεταπολιτευτικά το χαρακτήρα μίας
κοινωνικά ηγεμονικής ιδεολογίας στην χώρα, έχει τις ρίζες της στις ραγδαίες
κοινωνικές αλλαγές αυτής της περιόδου.
Οι αλλαγές αυτές όμως δεν σχετίζονταν μόνο με την ταξική στρωμάτωση ή την
κοινωνική

γεωγραφία

της

μεταπολιτευτικής

Ελλάδας.

Αφορούσαν

ακόμη

περισσότερο τον υλικό πολιτισμό της. Την περίοδο 1950 έως 1967 η εγχώριος
ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 2,5 φόρες περίπου.471 Αυτή η
αύξηση δεν σήμαινε αύξηση της κατανάλωσης των ήδη υπαρχόντων καταναλωτικών
προϊόντων. Σχετίζεται κυρίαρχα με την αλλαγή των ίδιων των υλικών αντικειμένων
που καταναλώνονταν. Οι αλλαγές αυτές ήταν σε εξέλιξη στις περισσότερες
καπιταλιστικές χώρες από τις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά στην Ελλάδα αυτές
πραγματοποιούνταν, για την πλειονότητα των πολιτών και όχι μόνο για τις
κοινωνικές ελίτ, εκείνη την περίοδο. Αρχής γενομένης από τη μορφή του χώρου
κατοικίας, στην ιλιγγιώδη επέκταση της χρήσης μηχανών εσωτερικής καύσης
(αυτοκίνητα, μηχανές και μοτοποδήλατα) για την μετακίνηση του πληθυσμού από και
προς τον χώρο εργασίας του, την επιθετική επέκτασης των νεωτερισμών στον τομέα
της ένδυσης και της υπόδησης, ο υλικός πολιτισμός στη νεοελληνική κοινωνία
άλλαζε με ταχύτατους ρυθμούς. Μόνο για την μορφή του χώρου αξίζει να
αναφέρουμε ότι, παρότι η αντιπαροχή και η πολυκατοικία ήταν ο κυρίαρχος τρόπος
οικιστικής δόμησης για την Αττική από το Μεσοπόλεμο, η συγκεκριμένη της μορφή
αποκρυσταλλώνεται την περίοδο που μελετάμε.472 Η πολυκατοικία ενσωματώνει στο
εσωτερικό της διαφορετικές λειτουργίες, με υπηρεσίες, εμπορικές δραστηριότητες,
χαμηλής έντασης μεταποιητικές δραστηριότητες και διαμονής στο ίδιο κάθετο
οικοδόμημα. Ταυτόχρονα, ενσωματώνοντας τις ταξικές διαφοροποιήσεις σε
διαφορετικούς ορόφους, προστάτευε από την ακραία ταξική διαφοροποίηση τον
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αστικό ιστό της πρωτεύουσας και μέσα από τους λίγους περιορισμούς στους όρους
δόμησης έδωσε στον ελληνικό αστικό χώρο την χαρακτηριστική ακαλαισθησία του.
Άρα, δεν έχουμε να κάνουμε εδώ ακριβώς με μία αύξηση της κατανάλωσης, όσο με
ένα εντελώς νέο αστικό υλικό πολιτισμό που σταδιακά τείνει να γίνει κοινωνικά
ηγεμονικός αγκαλιάζοντας όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού εντός του προτύπου
του, παρακάμπτοντας ή καλύτερα συσκοτίζοντας τις ταξικές διαφοροποιήσεις στο
εσωτερικό του.
Τέλος, την περίοδο που μελετάμε διευρυνόταν ο τριτογενής τομέας της
οικονομίας της χώρας.473 Η αλλαγή αυτή έτεινε να ευθυγραμμίσει την ελληνική
κοινωνία με τις αντίστοιχες μεταστροφές στις υπόλοιπες χώρες της δυτικής Ευρώπης.
Εντός του πλαισίου αυτής της ανάπτυξης του τριτογενή τομέα εγγράφεται και η
πολιτική ιστορία και θεσμική συγκρότηση των δομών της τουριστικής οικονομίας με
της οποίες θα ασχοληθούμε στο επόμενο κεφάλαιο.
Ανακεφαλαιώνοντας, η ανάπτυξη και η επίδραση του τουριστικού φαινομένου
στην Ελλάδα μεταπολιτευτικά θα επηρεαστεί από τις οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτικές εξελίξεις της χώρας την περίοδο μέχρι την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής
δικτατορίας με τρεις διαφορετικούς τρόπους: Την μετανάστευση και την ροή
μικροκεφαλαίων προς την Αττική, την συνακόλουθη ελλειπή ρύθμιση του δημόσιου
χώρου και την διευρυνόμενη μικροαστικοποίηση στρωμάτων του ελληνικού
πληθυσμού η οποία συνοδευόταν και από το μετασχηματισμό του υλικού τους
πολιτισμού.
Πρώτον, η δυναμική που περιγράψαμε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
αφορούσε αρχικά την Αττική και ενέτεινε το αναπτυξιακό κενό στην ελληνική
ύπαιθρο, κενό που σταδιακά ο τουρισμός δυνητικά θα μπορούσε να καλύψει. Η
σταδιακή όμως επέκταση του τουρισμού θα μετέφερε μαζί της αυτή την
επιχειρηματική δομή και θα σημάδευε, όπως θα δούμε εκτεταμένα στο κεφάλαιο 4,
την ελληνική τουριστική οικονομία.
Δεύτερον, η ελλιπής ρύθμιση του χώρου ήταν μία συνθήκη που αφορούσε
πρωτίστως τις κατασκευές στον οικιστικό τομέα, αλλά ως πρακτική που μείωνε το
κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτεινε να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους
της οικονομίας. Οι όποιες εντάσεις σχετικά με τη μορφή και τη χωροθέτηση της νέας
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οικονομικής δραστηριότητας θα διεξάγονταν γύρω από ένα θέμα, την χωροταξία, στο
οποίο η πραγματικότητα της ακραίας αστικοποίησης είχε κάνει το κράτος εξαιρετικά
ελαστικό, αν όχι εξόφθαλμα μη παρεμβατικό.
Τέλος, ο μετασχηματισμός του υλικού πολιτισμού και η διάδοση των
μικροαστικών ηθών στην ελληνική κοινωνία συντελούταν μέσα από πολλές και
διαφορετικές ετερόκλητες επιρροές, από τον κινηματογράφο μέχρι την εξωτερική
μετανάστευση και τους φοιτητές στο εξωτερικό. Οι τουρίστες που σταδιακά
κατέφθαναν στη χώρα ήταν ένας μόνο από τους δίαυλους που μετάφεραν νέα
πρότυπα στην ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα όμως την περίοδο που μελετάμε δεν
ήταν ένας τόπος με σταθερές πολιτισμικές αναφορές. Ήταν μία κοινωνία που,
ακριβώς εξαιτίας της ραγδαίας της αστικοποίησης, διερρήγνυε τη σχέση της με
προνεωτερικές μορφές κοινωνικής αναπαραγωγής. Η επίδραση λοιπόν του τουρισμού
στον καθημερινό πολιτισμό της εποχής δεν πρέπει να νοείται, όπως οι πρώτοι
ανθρωπολόγοι του τουρισμού υποδείκνυαν, ως εάν να επηρέαζε μια κοινωνία
σταθερή και σχετικά πολιτισμικά αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο. Αντίθετα οι τουρίστες
κατέφθασαν σε μία στιγμή κατά την οποία η ίδια η ελληνική κοινωνία άλλαζε
οικονομικά και δημογραφικά και αναζητούσε τους τρόπους με τους οποίους να
υποδεχτεί πολιτισμικά τους μετασχηματισμούς αυτούς. Και η επιρροή των τουριστών
σε αυτό το σημείο, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 5, ήταν καθοριστική.
3.2.4 Στρατιωτική δικτατορία
Τα γεγονότα που οδήγησαν στην επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας την 21η
Απριλίου του 1967 στην Ελλάδα δεν είναι απαραιτήτως δηλωτικά ούτε των
βαθύτερων πολιτικών αιτιών που την προκάλεσαν ούτε και των οικονομικών και
κοινωνικών εκείνων δυνάμεων που διέγνωσαν στο νέο καθεστώς μία ευκαιρία για την
υπεράσπιση των δικών τους συμφερόντων. Πολιτικές ερμηνείες της κρίσης που
έβλεπαν στη στρατιωτική δικτατορία μία κρίση των ίδιων των περιορισμένων θεσμών
της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα ή την ευθυγράμμιση της
Ελλάδας μέσα από την επιβολή της δικτατορίας με την θέση που προέβλεπε για την
χώρα ο διεθνής καπιταλιστικός καταμερισμός εργασίας, αποτυγχάνουν να
κατανοήσουν την κοινωνική πραγματικότητα και την κατασκευή της άτυπης και
σιωπηλής συναίνεσης που απολάμβανε το καθεστώς για τα επόμενα επτά χρόνια.
Κατ’ αρχήν, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η ελληνική στρατιωτική
δικτατορία δεν αποτελούσε ένα φασιστικό καθεστώς στο βαθμό που δεν διέθετε,
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όπως εξάλλου και η μεσοπολεμική εκδοχή του ελληνικού αντικοινοβουλευτικού
αυταρχισμού, το καθεστώς Μεταξά, μαζική λαϊκή βάση.474 Πέρα όμως από αυτό, η
δικτατορία της 21ης Απριλίου ήταν από πολλές απόψεις ετεροχρονισμένη. Πρώτον,
μολονότι είχε στοιχεία που παρέπεμπαν στα μεσοπολεμικά φασιστικά κινήματα και
αντιδημοκρατικά καθεστώτα, ιδιαίτερα σε επίπεδο ρητορικής και αντικομουνιστικής
πολεμικής, δεν διατηρούσε και την κριτική στάση απέναντι στον οικονομικό
φιλελευθερισμό που είχαν εκείνα τα κινήματα, ούτε και αναφερόταν σε κάποια
μορφή οικονομικού κορπορατισμού ή δασμολογικού προστατευτισμού. Αντ’ αυτού,
το καθεστώς ευνοούσε εξαρχής την φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, την ενίσχυση
των εξωτερικών επενδύσεων και το άνοιγμα διαφόρων «κλειστών» επαγγελμάτων
στον ανταγωνισμό, κάνοντας σχολιαστές να χαρακτηρίσουν την ελληνική δικτατορία
μαζί με άλλα όμορα αντιδημοκρατικά καθεστώτα στο μεσογειακό νότο ως «αγοραίο
φασισμό» (market fascism).475
Πέρα από αυτό, όμως, το στρατιωτικό καθεστώς της 21ης Απριλίου ήταν
ετεροχρονισμένο και για ένα επιπλέον λόγο. Την εποχή που επιβάλλεται, με τη
δραματική εμπειρία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου νωπή στην μνήμη των ευρωπαϊκών
λαών και κυβερνήσεων, η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι ιδεολογικά ηγεμονική σε
όλες τις χώρες της δυτικής Ευρώπης.476 Συνεπώς, ήταν εξαιρετικά δύσκολο για το
καθεστώς να βρει, δημόσια τουλάχιστον, υποστηρικτές και φίλους μεταξύ των
δυτικών χωρών ακόμα και αν η πολιτική του εξυπηρετούσε με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο τα συμφέροντα τους.
Σήμερα έχουμε κληρονομήσει δύο διαφορετικών κατευθύνσεων ερμηνείες για
την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Η μία, σχηματοποιώντας,
εκκινούσε από το έργο του Νίκου Πουλαντζα, και έβλεπε στην επιβολή της
στρατιωτικής δικτατορίας την οικονομική εξάρτηση της χώρας από τις ηγεμονικές
καπιταλιστικές δυνάμεις οι οποίες, στη λογική της εξάρτησης, δεν απαιτούσαν απλώς
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την υπεξαίρεση πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων από τις χώρες της
περιφέρειας, αλλά στη νέα αυτή φάση απαιτούσαν και τη δημιουργία μίας
εξαρτημένης δομής βιομηχανίας με τα εξής χαρακτηριστικά: εγκλωβισμός των
χωρών σε κατώτερες μορφές τεχνολογίας, χρήση ανειδίκευτων μορφών εργασίας και
«εκπατρισμός» μεγάλου ποσοστού του κέρδους που οι εν λόγω διαδικασίες
συσσώρευσης επιτύγχαναν.477 Οι μεταβολές των πολιτικών καθεστώτων στις χώρες
του ευρωπαϊκού νότου δεν μπορούσαν για τον Πουλαντζά να εξετάζονται διακριτά
από τις φάσεις της καπιταλιστικής συσσώρευσης και ανάπτυξης σε παγκόσμια
κλίμακα, και συνεπώς, θεωρούσε τις αντιλήψεις που αναζητούσαν την ερμηνεία για
την επιβολή των εν λόγω δικτατοριών λανθασμένες. Το νέο αυτό στάδιο
καπιταλιστικής ανάπτυξης οδηγούσε, κατά τον ελληνικής καταγωγής στοχαστή, και
στη δημιουργία ρηγμάτων εντός των κυρίαρχων ελίτ της κάθε «εξαρτημένης» χώρας.
Από τη μία, διαμορφωνόταν η «ενδογενής αστική τάξη» που στηρίζονταν στη
εκβιομηχάνιση μίας χώρας για ίδιον όφελος και συνέδεε τα συμφέροντα της με την
αυτόνομη ανάπτυξη της κάθε οικονομίας. Από την άλλη σχηματοποιούταν η
«μεταπρατική αστική τάξη» «εξαρτημένη» από τα συμφέροντα των κυρίαρχων
καπιταλιστικών χωρών στον εκάστοτε κοινωνικό σχηματισμό.478 Η επιβολή της
δικτατορίας σχετιζόταν και εξυπηρετούσε, για τον Πουλαντζά, την μεταπρατική
αστική τάξη στο βαθμό που εξυπηρετούσε την διείσδυση των ξένων μονοπωλίων στη
χώρα και αυτό οδηγούσε στην σταδιακή απομάκρυνση τμημάτων της ενδογενούς
αστικής τάξης στην άρση της στήριξης ή, έστω στην περίπτωση της Ελλάδος, στην
άρση της ανοχής τους προς το καθεστώς.479 Ενδιαφέρον για την περίπτωση μας
παρουσιάζει το γεγονός ότι η ανάπτυξη του τουρισμού στο σχήμα του Πουλαντζά
ταυτιζόταν με τις ενδογενείς αστικές τάξεις του μεσογειακού εξαρτημένου νότου480
και άρα δεν νοούταν ως παράδειγμα αποικιοκρατικής πολιτικής και οικονομικού
ιμπεριαλισμού.
Στην αντίπερα όχθη της ερμηνείας του Πουλαντζά βρίσκουμε αντιλήψεις όπως
αυτές του Δημήτρη Χαραλάμπη481 ή του Νίκου Μουζέλη στο κλασσικό του βιβλίο
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για τον κοινοβουλευτισμό και την εκβιομηχάνιση στις χώρες τις ημι-περιφέρειας. Οι
συγγραφείς αυτοί εντοπίζουν τα αίτια της επιβολής της στρατιωτικής δικτατορίας
στις ίδιες τις δυσλειτουργίες των αστικοδημοκρατικών θεσμών στις χώρες αυτές και
στην υπερβάλλουσα ισχύ στην εσωτερική κατανομή εξουσίας που κατείχαν στα
καθεστώτα αυτά οι δυνάμεις του στρατού. Για τον Μουζέλη, στις χώρες της
«ημιπεριφέρειας» η διεύρυνση του στρατού κατά τον 20ο αιώνα είχε ως αποτέλεσμα
την αυτονόμηση του στρατού εντός τους ως ξεχωριστής ομάδας συμφερόντων.482
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ισχύς αυτή ήταν εντονότερη εξαιτίας της εμπειρίας
του εμφυλίου πολέμου. Την δεκαετία του ’60 η οικονομική ανάπτυξη και η
αστικοποίηση αμφισβητούσαν την μορφή που λάμβανε η πολιτική διαμεσολάβηση
δια μέσου των πελατειακών σχέσεων στο ελληνικό κράτος και δεν επαρκούσε πλέον
για την έκφραση των διεκδικήσεων των διαφορετικών τμημάτων της κοινωνίας. Η
κρίση αυτή εκπροσώπησης θα μπορούσε να επιλυθεί στα πλαίσια ενός τυπικού
αστικοδημοκρατικού πλαισίου αλλά προϋπέθετε την ελάττωση της δύναμης των
ομάδων συμφερόντων που η δύναμή τους δεν εδράζονταν στους δημοκρατικούς
θεσμούς και κυρίως του στρατού. Έτσι, η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας έγινε
επιτακτική ακριβώς τη στιγμή που αυτή η ισχύς απειλήθηκε.483 Η ίδια η δικτατορία
επομένως δεν χρωστάει τίποτα στην ύπαρξη ή στη διατήρηση των δομών της
ελληνικής οικονομίας. Οι ραγδαίες, όμως, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που
συντελέστηκαν στην περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας, βασικό τμήμα των
οποίων αποτελούσε και η τουριστική ανάπτυξη της χώρας, θα μπορούσαν να μας
προϊδεάζουν και διαφορετικά.
Με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, η νομισματική πολιτική της
χώρας άλλαξε. Ενισχύθηκε η ρευστότητα των τραπεζών, επεκτάθηκαν τα στεγαστικά
δάνεια και επιτράπηκε στις τράπεζες να παρέχουν μεσοπρόθεσμα δάνεια σε
κατασκευαστικές επιχειρήσεις και μακροπρόθεσμα σε τουριστικές.484 Ειδικότερα, το
νέο καθεστώς έδινε ιδιαίτερη έμφαση στις κατασκευές και στον τουρισμό. Το ’68 και
το ’69 οι πιστώσεις στους κλάδους αυτούς αυξήθηκαν κατά 62% και 44% στις
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κατοικίες και κατά 39% και 33% στον τουρισμό την ώρα που στο σύνολο του
ιδιωτικού τομέα η αύξηση ήταν 12% και 21,5% αντίστοιχα.485 Συνολικά την περίοδο
της στρατιωτικής δικτατορίας οι επενδύσεις για τον τουρισμό εξαπλασιάζονται.486
Ταυτόχρονα, εξαιρετική έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση ξένου κεφαλαίου και στην
παροχή διευκολύνσεων και φοροαπαλλαγών στο ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο
ώστε να συγκεντρώσει τις δραστηριότητες του στον Πειραιά και να κατευθύνει τα
συσσωρευμένα κέρδη του και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.487
Η επιθυμία αυτή για την ενίσχυση του ξένου και εγχώριου κεφαλαίου
ενισχυόταν και από τη διασφάλιση του ότι το κόστος εργασίας, ελέω δρακόντειων
μηχανισμών καταστολής του καθεστώτος, θα παρέμενε χαμηλό. Η Χούντα μάλιστα
αποδείχτηκε εξαιρετικά επιθετική ακόμα και με τα τμήματα εκείνα του
συνδικαλιστικού κινήματος που κατά το παρελθόν ήταν γνωστά για τις ακροδεξιές
τους θέσεις, για την προθυμία τους να συνδιαλέγονται με το καθεστώς και για το
αντικομουνιστικό τους μένος, με χαρακτηριστικότερη την παύση της ηγεσίας της
Γ.Σ.Ε.Ε. το Μάιο του 1969 με το Διάταγμα 185/1969.488 Έτσι, όχι μόνο εγγυούταν ότι
το κόστος της εργασίας δεν θα ανέβαινε με αναπάντεχο τρόπο, αλλά και ότι οι
επιχειρήσεις θα προφυλάσσονταν από τυχόν διαφυγόντα κέρδη που πιθανές εργατικές
κινητοποιήσεις θα προκαλούσαν.
Παρά, όμως, την έμφαση που δίνονταν στις εξωτερικές επενδύσεις, οι σχετικές
προσπάθειες για την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου δεν καρποφόρησαν στον
αναμενόμενο βαθμό. Με το νόμο 147/1967 και 148/1967 και την απόφαση της
νομισματικής επιτροπής 1574/1969 ενισχύονταν οι ξένες επενδύσεις με αποτέλεσμα
την περίοδο 1968-1973 τα εισαγόμενα κεφάλαια επενδύσεων σχεδόν να
διπλασιαστούν σε σχέση με το 1966.489 Από την εποχή της δικτατορίας ήδη ο
Ιωάννης Πεσμαζόγλου παρατηρούσε ότι, ενώ οι εγκρίσεις για εισροή ξένων
κεφαλαίων πλησίαζαν τα 700 εκατ. δολάρια, η πραγματική ροή μέχρι το 1972 δεν
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ξεπερνούσε τα 298 εκατ. δολάρια.490 Το ενδιαφέρον των ξένων επιχειρήσεων δεν
ανταποκρίνονταν δηλαδή σε πραγματικές επενδύσεις στη χώρα.
Αντιστοίχως, η στρατιωτική δικτατορία εξαρχής χρησιμοποιούσε τις ξένες
επενδύσεις ως ένα επικοινωνιακό άλλοθι για τη δική της νομιμοποίηση και τις
μεγαλύτερες από τις συμφωνίες, ως τεκμήριο της ικανότητας να διαχειρίζεται τα
οικονομικά του κράτους με ορθολογικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο από της
«φαυλοκρατικές» κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Εκτός από την περίπτωση της
Λίττον, με την οποία θα ασχοληθούμε εκτεταμένα στο επόμενο κεφάλαιο, τέτοια
παραδείγματα αποτελούσαν και οι συμφωνίες του 1971 με τον Αριστοτέλη Ωνάση
για επενδύσεις της τάξεως των 600 εκατ. δολαρίων και αυτή με την αμερικανική
εταιρεία MacDonald για την κατασκευή, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους για την
εταιρεία, αυτοκινητόδρομου στη βόρεια Ελλάδα. Και οι δύο είχαν καταρρεύσει μέχρι
το τέλος του 1971.491
Ενώ, λοιπόν, το καθεστώς ήταν προσανατολισμένο προς την ενίσχυση ειδικών
κλάδων του ιδιωτικού τομέα, έστω και ανεπιτυχώς, το οξύτατο έλλειμμα
νομιμοποίησής του δημιουργούσε την ανάγκη να ληφθούν γρήγορα φιλολαϊκά μέτρα
τα οποία να προβάλλονται ως τεκμήρια της νομιμότητας του καθεστώτος, το οποίο
στην καλύτερη περίπτωση γινόταν ανεκτό από τους υπηκόους του. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται η παροχή εργατικής στέγης με χαμηλό κόστος για τους εργάτες
και η παροχή δωρεάν βιβλίων για τους φοιτητές.492
Κοινωνικά στρώματα, ωστόσο, στα οποία οι συνταγματάρχες προσπαθούσαν να
αποκτήσουν ισχυρό λαϊκό έρεισμα ήταν τα αγροτικά στρώματα της επαρχίας. Σε αυτό
σίγουρα θα συνέβαλε και η ταξική καταγωγή των περισσότερων από τους
υπευθύνους του καθεστώτος, είναι όμως εγγεγραμμένο και στην μετεμφυλιακή
παράδοση της χώρας κατά την οποία, μετά την ήττα στον εμφύλιο πόλεμο, η
Αριστερά βρισκόταν σχετικά εκλογικά αποκλεισμένη από τις περισσότερες επαρχίες
της χώρας στις οποίες η ένταση της καταστολής και η δυνατότητα ελεύθερης
έκφρασης των πρώην μελών και συμπαθούντων του Ε.Α.Μ. μειώνονταν
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δραματικά.493 Έτσι, από τις πρώτες ενέργειες με συμβολική σημασία του νέου
καθεστώτος ήταν η διαγραφή των αγροτικών χρεών. Εδώ δεν πρέπει να
υπερεκτιμούμε την πραγματική ευνοϊκή διάσταση του μέτρου αυτού για την
πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου καθώς, ούτως ή άλλως, μόνο οι μεγάλοι ως προς
το μέγεθος της καλλιέργειας αγρότες και τα μέλη των ισχυρών αγροτικών
συνεταιρισμών μπορούσαν να παγώσουν τα χρέη τους προς την Αγροτική Τράπεζα
στο παρελθόν και άρα να ευνοηθούν από τις νέες αυτές ρυθμίσεις.494 Η σημασία της
ενέργειας αυτής ήταν πρωτίστως επικοινωνιακή και υποδείκνυε την αναγκαιότητα για
την Χούντα να θεμελιώσει ένα ευνοϊκό προφίλ στους κατοίκους των αγροτικών
περιοχών. Ούτε, αντιστοίχως, θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι κατά την υπόλοιπη
διάρκεια της δικτατορίας το αγροτικό εισόδημα αναβαθμίστηκε. Μάλιστα σε
ορισμένες περιπτώσεις συνέβη το ακριβώς αντίθετο ως αποτέλεσμα ρυθμίσεων οι
οποίες αναβάθμιζαν τον ρόλο των μεσαζόντων των αγροτικών προϊόντων, όπως η
περίπτωση του Ελληνο-αμερικανού Τζον Πάππας, ο οποίος είχε πάρει από το
καθεστώς μονοπωλιακά προνόμια για τη διακίνηση της παραγωγής ντομάτας από όλη
τη δυτική Ελλάδα.495
Η συντονισμένη ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας στην περιφέρεια της
χώρας μέσα από την πριμοδότηση του μικρού τοπικού κεφαλαίου ή κεφαλαίων
παλιννοστούντων μεταναστών που επέστρεφαν στη χώρα καθώς οι ευκαιρίες
απασχόλησης στις κλασσικές δυτικές βιομηχανικές χώρες μειώνονταν, αποτελεί ένα
από τα βασικά σημεία στα οποία θα εστιάσει η ανάλυση μας στα επόμενα κεφάλαια.
Για την ώρα, θα περιοριστούμε στην εξής παρατήρηση: ότι ο τουρισμός ήταν
εγγεγραμμένος εντός του σχεδίου του καθεστώτος να δημιουργήσει ερείσματα στην
περιφέρεια και στις αγροτικές περιοχές της χώρας και αυτή η τάση παρουσιαζόταν
μέσα από την πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών μικρής ή μεγάλης κλίμακας για αυτές
τις περιοχές. Η διαδικασία αυτή, αν και ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
επενδύσεων και την κοινωνική τους επίδραση διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα,
ήταν κοινή την περίοδο που μελετάμε σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού μεσογειακού
νότου.496
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Η φιλολαϊκή πολιτική της Χούντας, παρόλα αυτά, δεν αποτελούσε
αποκλειστικά κενό γράμμα. Σκοπός του στρατιωτικού καθεστώτος ήταν συνειδητά η
διατήρηση της αυξανόμενης ζήτησης, μέχρι και την περίοδο που η διεθνής
πετρελαϊκή κρίση έπληξε τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας. Εξάλλου, όπως
αναφέρει ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Ριζάς: «Στους κύκλους των […]
[στρατιωτικών] […] ήταν διάχυτη η αντίληψη ότι ο καταναλωτισμός μπορούσε να
σημαίνει ένα είδος ανταλλαγής των πολιτικών ελευθεριών για τα οικονομικά
οφέλη.»497 Έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του
’70, μία δεδομένη καταναλωτική κουλτούρα που η μεσοπολεμική αστικοποίηση είχε
γεννήσει για ορισμένα στρώματα του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή της
πρωτεύουσας, διαχέεται σε ολόκληρη την χώρα και αποκτά τα χαρακτηριστηκά
αυτού που ο κοινωνιολογικός λόγος θα όριζε ως καταναλωτική κοινωνία, μία
διευρυμένη, δηλαδή, κουλτούρα που τείνει δια της κατανάλωσης να ομογενοποιεί
πολιτισμικά τα διαφορετικά στρώματα της κοινωνίας, και να τα προσανατολίζει προς
βιογραφίες και τροχιές περισσότερο ατομοκεντρικές. Η τάση αυτή, έκδηλη την
περίοδο που μελετάμε, συσκοτίζεται στο λόγο των κοινωνικών επιστημών σήμερα
καθώς η περίοδος επισκιάζεται από την μετέπειτα μεταπολιτευτική, στην οποία η
πολιτικοποίηση και οι συλλογικότητες τείνουν να νοούνται ως κυρίαρχος τρόπος
εγκοινωνισμού και αυτοαναγνώρισης του ατόμου στην ελληνική κοινωνία. Παρόλα
αυτά είναι αυτή ακριβώς την περίοδο, που ταυτίζεται και με την γιγάντωση του
τουριστικού ρεύματος στη χώρα κατά την οποία τέτοια φαινόμενα έχουν τις ρίζες
τους στην ελληνική κοινωνία.498
Η τάση αυτή υπερδιόγκωσης της κατανάλωσης που μόλις περιγράψαμε είχε το
φυσικό της αποτύπωμα στο δημόσιο προϋπολογισμό και στις δημόσιες δαπάνες.
Κατά την διάρκεια της περιόδου 1967-1970 ο ετήσιος μέσος ρυθμός αυξήσεως των
δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης ήταν αποτυπώσιμος σε πλήθος τομέων. Στην
Εθνική Άμυνα με 21%, στον Αθλητισμό με άνω του 50%, στις επενδύσεις στα μικρά
τοπικά έργα με πάνω από 50%, αν και ήταν αισθητά μικρότερος (10% ή λιγότερο) για
τομείς όπως η παιδεία, η υγεία ή άλλοι τομείς του κοινωνικού κράτους.499 Η αύξηση
αυτή ως επί το πλείστον χρηματοδοτούταν από τον δανεισμό από εσωτερικές
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τράπεζες.500 Η ύπαρξη του καθεστώτος, λοιπόν, και οι κοινωνικές διεργασίες που
τέθηκαν σε κίνηση την περίοδο της 7ετίας, στηριζόταν και στη σχετική επέκταση του
δημοσίου χρέους.
Η συνθήκη όμως αυτή κατά την οποία το καθεστώς στηριζόταν τόσο για την
στήριξη της εσωτερικής ζήτησης, όσο και για την τόνωση διαφορετικών κλάδων της
οικονομίας όπως ο τουρισμός, στον δανεισμό και τη διόγκωση του δημόσιου
ελλείμματος και χρέους, έφτασε στα όρια της με την εκδήλωση της πετρελαϊκής
κρίσης το 1972. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανέβηκε από 3% το 1971, στο 4,3% το
1972, στο 15,5% το και στο 26,9% το 1974.501 Οι κυβερνήσεις της Χούντας
επιχείρησαν να ελέγξουν τον πληθωρισμό με κατασταλτικά διοικητικά μέτρα, με
επιφανέστερο παράδειγμα την είσοδο του Παττακού στην κεντρική λαχαναγορά της
Αθήνας με τη συνοδεία αστυνομικών για να περιορίσουν, κατά τα λεγόμενα του
συνταγματάρχη, την κερδοσκοπία των εμπόρων, με περιορισμούς στην πιστωτική
πολιτική, με αύξηση των επιτοκίων, με φορολόγηση της δόμησης ανά τετραγωνικό,
με μέτρα ανάσχεσης των εισαγωγών.502 Αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών ήταν η
ύφεση της ελληνικής αγοράς και η μεταφορά της οικονομικής κρίσης εντός τη χώρας
στο βαθμό που το διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο κατανάλωσης δεν μπορούσε να
διατηρηθεί.
Αναφερθήκαμε παραπάνω στο γεγονός ότι η ελληνική στρατιωτική δικτατορία
εκδηλώθηκε σε μία εποχή όπου στην δυτική Ευρώπη η ηγεμονία των
αστικοφιλελεύθερων δημοκρατικών θεσμών ήταν αδιαμφισβήτητη. Ως εκ τούτου, το
νέο καθεστώς δεν μπορούσε να αντλήσει εύκολα νομιμοποίηση εκτός και αν μιλούσε
στο όνομα της δημοκρατίας και αν δεν παρουσιαζόταν, έστω και επικοινωνιακά, ως
υπερασπιστής της. Αυτό εξάλλου αποδεικνύουν και οι προσπάθειες συνταγματικής
θεμελίωσης της νομιμότητάς του ήδη από το 1968.503 Οι δρακόντειοι κατασταλτικοί
μηχανισμοί που τέθηκαν σε λειτουργία, τα βασανιστήρια και οι εξορίες καθώς και η
ανάμνηση των αγώνων του φοιτητικού κυρίως κινήματος στην περίοδο της
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μεταπολίτευσης και ύστερα μας κάνουν σήμερα συχνά να αγνοούμε το τεράστιο
πρόβλημα νομιμοποίησης της Χούντας. Η οικονομική του πολιτική γίνεται
κατανοητή, όμως, μόνο εντός αυτού του πλαισίου. Η ανοχή που διαφορετικά
στρώματα του πληθυσμού επεδείκνυαν απέναντι στο καθεστώς, γεγονός που
αποδεικνύεται και από το ότι και το κίνημα εκδημοκρατισμού παρέμεινε μέχρι και το
τέλος κυρίως νεολαιίστικο, σταδιακά αίρεται όταν το μοντέλο κατασκευής της
οικονομικής και κοινωνικής συναίνεσης αμφισβητείται από την οικονομική κρίση.
Εξάλλου, το φοιτητικό κίνημα της εποχής δεν θα μπορούσε να έχει εκδηλωθεί αν δεν
ετίθεντο με τόσο επιτακτικό τρόπο οι ανάγκες «δημοκρατικών» παραχωρήσεων τις
οποίες η περίοδος της πρωθυπουργίας Μαρκεζίνη είχε εγκαινιάσει από το 1972 και
έπειτα.504 Υπό τις νέες αυτές συνθήκες οι αντιθέσεις εντός των κυρίαρχων
οικονομικών ομάδων και οι αντικρουόμενοι πολιτικοί προσανατολισμοί τους, υπό τη
σκιά της διεθνούς κρίσης, υπονόμευσαν την ικανότητα αναπαραγωγής του
καθεστώτος.505 Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η απαράμιλλη
ανικανότητα του καθεστώτος των συνταγματαρχών να ανταποκριθεί σε αυτές τις
«στρατιωτικές», κατά τα άλλα, υποχρεώσεις αποτέλεσε βεβαίως την αφορμή της
κατάρρευσης. Οι κοινωνικές της προϋποθέσεις όμως είχαν ήδη δρομολογηθεί.
Αντιστοίχως, για τον κοινωνικό ερευνητή της μεταπολιτευτικής περιόδου είναι
δύσκολο να γίνει κατανοητή η ταχύτητα της αφομοίωσης των μεσαίων στρωμάτων
στο πολιτικό σύμπαν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80’ αν δεν εστιάσει στις
τεράστιες κοινωνικές διεργασίες που ενεργοποιήθηκαν την περίοδο της στρατιωτικής
δικτατορίας. Η πολιτικοποίηση που ακολούθησε και η άνθηση πλήθους συλλογικών
θεσμών στην ελληνική κοινωνία, από τα κόμματα και τα συνδικάτα μέχρι τους
πολιτιστικούς και φοιτητικούς συλλόγους, καθιστά από τη σημερινή οπτική δυσνόητη
την εγκατάλειψη τέτοιων θεσμών από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, αν δεν έχουμε
κατά νου το γεγονός ότι ακριβώς την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας σταδιακά
δημιουργούταν οι κοινωνικές προϋποθέσεις μίας κοινωνίας καταναλωτισμού και
έντονων φαινομένων εξατομίκευσης.
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Ανακεφαλαιώνοντας, η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας την περίοδο 19671974 θα σημαδευτεί από τέσσερις καθοριστικούς παράγοντες. Πρώτον την ανάγκη
του καθεστώτος των συνταγματαρχών να παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης και αυξημένες επενδύσεις, τόσο για την εσωτερική όσο και την εξωτερική
του νομιμοποίηση. Αρχικά, η τάση αυτή εκφραζόταν μέσα από την επιθυμία
άντλησης ξένων επενδύσεων, στη συνέχεια όμως η προσπάθεια αυτή επικεντρώθηκε
στην τόνωση του εγχώριου κεφαλαίου.
Κατά δεύτερον, η τουριστική πολιτική της περιόδου σημαδεύεται από την
επιθυμία του καθεστώτος να αποκτήσει κοινωνικά ερείσματα. Η δημιουργία
ευκαιριών για τα μεσαία κοινωνικά στρώματα να δραστηριοποιηθούν στις
κατασκευές και στον τουρισμό ήταν τμήμα της προσπάθειας προσεταιρισμού αυτών
των στρωμάτων από την στρατιωτική δικτατορία. Οι σχετικές κινήσεις εκδηλώνονταν
με ιδιαίτερη ένταση στην περιφέρεια, μέσα από τα μεγάλα δημόσια έργα, όπου ο
πληθυσμός ήταν περισσότερο δεκτικός στην επιρροή από το καθεστώς, αποτέλεσμα
τέτοιων παρεμβάσεων.
Τρίτον, ο τουρισμός επηρεάζεται από την εκτεταμένη δημιουργία μίας
καταναλωτικής αγοράς σε ευρύτατα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η
δημιουργία της ικανότητας κατανάλωσης μέσα από ανάλογες πολιτικές δεν
συνεπαγόταν αυτομάτως και τη δημιουργία των ανάλογων καταναλωτικών έξεων.
Επομένως ο τουρισμός την περίοδο της δικτατορίας λειτουργούσε δυνητικά και ως
πομπός μετάδοσης καταναλωτικών προτύπων.
Τέλος, η τουριστική ανάπτυξη επηρεάστηκε από την πετρελαϊκή κρίση του
1972. Η κρίση και η αμφισβήτηση που έθετε στο μοντέλο μεταπολεμικής κοινωνικής
συναίνεσης στις χώρες τις δυτικής Ευρώπης, με την έμφαση στον φορντικό πρότυπο
παραγωγής και στις κεϋνσιανές πολιτικές,506 παρέσυρε μαζί της και τις άτυπες
μορφές συναίνεσης που είχε συγκροτήσει το καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας.
Η δε πτώση του οφείλεται εν μέρει και στην διάλυση των δεσμών που είχε δομήσει
με τμήματα του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό είχαν
σφυρηλατηθεί και μέσα από την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
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3.3

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε αυτό το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αναπτύχθηκε ο τουρισμός
στην Ελλάδα και από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες επηρεάστηκε και διαμόρφωσε τις
ιδιαιτερότητές του, απέκτησε τη θέση του στην πολιτική και κοινωνική ζωή της
χώρας και διαφοροποιήθηκε από αντίστοιχα φαινόμενα στις υπόλοιπες χώρες του
ευρωπαϊκού νότου και της λεκάνης της Μεσογείου που ανέπτυσσαν την ίδια εποχή
ανάλογες οικονομικές δραστηριότητες. Βασικό, όμως, στοιχείο που πρέπει να
συνυπολογίζουμε στην συνέχεια της ενασχόλησης μας με τον τουρισμό στην Ελλάδα
την περίοδο 1945-1974 είναι ότι η επίδραση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δεν
μπορούν να ερμηνευτούν αποκομμένα από την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία της
περιόδου, ούτε και μόνο εντός της εσωτερικής τους δυναμικής ή της «ομοιόμορφης»
κατεύθυνσης που έδινε ένα διεθνές, όπως προείπαμε, φαινόμενο σε όλες τις χώρες με
παρόμοιες οικονομίες. Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα μπορεί να ήταν
τμήμα της ενσωμάτωσης της χώρας στο διεθνές τουριστικό κύκλωμα για τα οποίο
έκανε λόγο η Μαρί-Φρανσουά Λανφάντ, οι συνθήκες όμως υπό τις οποίες αυτή η
ενσωμάτωση επιτυγχάνεται καθώς και οι θεσμικές της αποκρυσταλλώσεις
σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης.
Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε μία εικόνα σε αδρές γραμμές
του φαινομένου την εποχή που το μελετάμε μέσα από μία σύντομη αναφορά σε
ορισμένους ποσοτικούς δείκτες. Η καταγραφή αυτών των ποσοτικών δεδομένων σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο, μπορεί, όμως, να μας
δώσει μία πρώτη εικόνα της έκτασής του, ποσοτικά και γεωγραφικά. Επιπλέον, μέσα
από συνέχειες και ασυνέχειες εντός αυτών των δεικτών, μπορούμε να
σκιαγραφήσουμε έναν οδικό χάρτη που θα μας προϊδεάζει για εκείνες τις τομές και τα
ρήγματα που σηματοδοτούν τις αλλαγές στο υπό μελέτη φαινόμενο.
Ο τουρισμός ούτε στην Ελλάδα ούτε και οπουδήποτε αλλού δεν αναπτύχθηκε
εντός ενός οικονομικού κενού. Ο πίνακας 1 του παραρτήματος περιγράφει την
εξέλιξη του Α.Ε.Π. την περίοδο που 1952-1973 καθώς και τις ετήσιες μεταβολές
αυτού για την ίδια περίοδο. Η αύξηση του Α.Ε.Π. ήταν εξαιρετικά υψηλή ακόμα και
για τα διεθνή δεδομένα της εποχής, όταν οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες
παρουσίαζαν ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης. Μόνο για την περίοδο 1960-1969 ο
μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν 7,6%, δεύτερος μεταξύ των 22
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χωρών του ΟΟΣΑ μετά την Ιαπωνία (11,1%).507 Μία τέτοια ιλιγγιώδης ανάπτυξη,
βέβαια, δεν ήταν χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Αντίστοιχες υψηλές επιδόσεις είχε να
παρουσιάσει η Ελλάδα και κατά την τελευταία προπολεμική περίοδο μετά την
εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στη συνέχεια θα σχολιάσουμε το κατά
πόσο αυτή η ανάπτυξη από ποσοτική άποψη μπορεί ή όχι να συσχετιστεί και με την
άνοδο της τουριστικής κίνησης της χώρας.
Παρά την υψηλή ανεργία την ίδια περίοδο που μελετάμε και την αφαίμαξη
ανθρώπινου δυναμικού που προκαλούσε η εκβιομηχάνιση από την εσωτερική και
εξωτερική μετανάστευση, η άνοδος αυτή του Α.Ε.Π. συνοδευόταν και από αύξηση
της κατανάλωσης στη χώρα. Άρα, παρά τις έντονες οικονομικές ανισότητες της
εποχής η αύξηση του Α.Ε.Π. αντανακλούσε και πραγματική αύξηση του βιοτικού
επιπέδου. Στον Πίνακα 2 του παραρτήματος μπορούμε να παρατηρήσουμε την
αύξηση της κατά κεφαλήν ιδιωτικής κατανάλωσης την περίοδο 1961-1977 για τις
περισσότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.. Η αύξηση αυτή ήταν της τάξεως του 142% την
ώρα που για χώρες όπως η Ιταλία ήταν 89%, για τη Γερμανία ήταν 79% και για τη
Μεγάλη Βρετανία ήταν 34%. Η αύξηση του Α.Ε.Π. αντανακλούσε σε πραγματική
αύξηση στο επίπεδο διαβίωσης στη χώρα σε βαθμό μεγαλύτερο μάλιστα από όλες τις
χώρες τις δυτικής Ευρώπης. Η κατανάλωση αυτή δεν ήταν ένα οικονομικό δεδομένο
άνευ σημασίας καθώς προϋπέθετε όχι μόνο τους χρηματικούς πόρους για να
δημιουργηθεί, αλλά και τους κοινωνικούς μηχανισμούς που θα ήταν απαραίτητοι για
την δημιουργία των αντίστοιχων έξεων.
Ποιο μέρος αυτής της αύξησης της κατανάλωσης θα μπορούσε να αποδοθεί
στην αύξηση της εισροής ξένων επισκεπτών στη χώρα; Ο πίνακας 3 του
παραρτήματος παρουσιάζει την εξέλιξη της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης σε
σχέση με την κατανάλωση αλλοδαπών στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τον πίνακα
3, ο λόγος ανάμεσα στα δύο μεγέθη το 1950 πλησίαζε το 1 προς 500, το 1953
ξεπερνούσε το 1 προς 53 και το 1970 ξεπερνούσε το 1 προς 27. Τα παραπάνω μεγέθη
αλλά κυρίως η εκθετική τους αλλαγή στη διάρκεια λιγότερο από 25 χρόνων μας
παρέχουν μία εικόνα του μεριδίου που κατείχε ο τουρισμός στο σύνολο των
ασκούμενων δραστηριοτήτων εντός του ελλαδικού χώρου. Επιπλέον, μας
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διαφωτίζουν και σε σχέση με την αναλογία που είχαν οι τελικές οικονομικές
δοσοληψίες ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους την περίοδο που μας απασχολεί.
3.3.1 Γεωγραφική κινητικότητα τουριστών
Ποιο όμως ήταν το μέγεθος του τουριστικού φαινομένου κατά την περίοδο 19461974 σύμφωνα με τους επίσημους τρόπους καταγραφής και ταξινόμησης που
χρησιμοποιούσαν οι στατιστικές υπηρεσίες της εποχής; Στον Πίνακα 4 του
παραρτήματος παρατίθενται τα βασικά μεγέθη με τα οποία αποτιμάται το μέγεθος του
φαινομένου ακόμα και σήμερα, οι αφίξεις και το εισερχόμενο συνάλλαγμα σε
εκατομμύρια δολάρια, καθώς και οι ποσοστιαίες μεταβολές αυτών.
Τα στοιχεία του πίνακα μας επιρέπουν να προβούμε σε μία πρώτη
περιοδολόγηση του φαινομένου μας σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Κριτήριο για
αυτήν την κατάταξη δεν είναι η αύξηση ή η μείωση των εισερχομένων επισκεπτών,
κάτι που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει όλες τις χρονιές εκτός από τα έτη 1966,1967 και
1974, αλλά το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής της. Στη λογική αυτή θα μπορούσαμε
να κατανείμουμε το υλικό μας στις εξής τρεις υποπεριόδους: α) από την αρχή της
περιόδου μέχρι και το 1958. Να σημειωθεί εδώ ότι η κάμψη του ποσοστού αύξησης
στη χώρα την εποχή που μελετάμε το 1958 σχετίζεται και με την αλλαγή του τρόπου
μέτρησης των εισερχομένων επισκεπτών στη χώρα καθώς από αυτή την χρονιά και
μετά οι στατιστικές υπηρεσίες ξεκίνησαν να διακρίνουν μεταξύ Ελλήνων και ξένων
υπηκόων στις καταγραφές της μετακίνησης.508 Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι
δόκιμο να θέσουμε την τομή του 1958 καθώς η κάμψη του ρυθμού αύξησης της
ταξιδιωτικής κίνησης συνοδεύεται και από μείωση σχεδόν ανάλογη του εισερχόμενου
συναλλάγματος καθώς και από το γεγονός ότι η καθοδική πορεία ήταν ήδη αισθητή
από το 1957. δ) Δεύτερη υποπερίοδο μπορούμε να ορίσουμε αυτήν από το 1959 έως
το 1967. Το 1966, 1967 και 1968 είναι χρονιές που η μείωση της τουριστικής κίνησης
είναι αισθητή και οφείλεται ως επί το πλείστον σε πολιτικές εξελίξεις που
ξεπερνούσαν σε ένα βαθμό την ίδια την τουριστική αγορά. Μπορούμε, δηλαδή, να
υποθέσουμε ότι η κάμψη αυτή οφειλόταν σε ένα βαθμό στην πολιτική αστάθεια στην
Ελλάδα που οδήγησε και στην εγκαθίδρυση στρατιωτικής δικτατορίας αλλά και στην
τεταμένη γεωστρατηγική συνθήκη για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου την
περίοδο μέχρι την έκρηξη του πολέμου των έξι ημερών μεταξύ Συρίας, Αιγύπτου και
508
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Ισραήλ. Παρόλα αυτά, η υποπερίοδος αυτή, όπως θα δούμε εκτενώς και στο επόμενο
κεφάλαιο, σηματοδοτεί και ένα κύκλο αναφορικά με τις ασκούμενες πολιτικές στον
τουρισμό. Ως εκ τούτου, θεωρούμε το 1967 ως το κατώτατο όριο της καμπύλης που
αναπαριστά το ποσοστό αύξησης των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα. γ)
Τελευταία υποπερίοδο αποτελεί το διάστημα 1968-1974, περίοδος που, βεβαίως,
συμπίπτει με την άνοδο και την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος στη χώρα.
Πέρα όμως από την πολιτική συγκυρία, το διάστημα αυτό σηματοδοτεί και ένα νέο
κύκλο ανόδου και πτώσης του ποσοστού αύξησης των εισερχομένων επισκεπτών,
που ανεξαρτήτως των πολιτικών γεγονότων της εποχής θεωρούμε ότι μας νομιμοποιεί
να θέσουμε την χρονιά 1974 ως όριο αυτής.
Οι εξελίξεις σε αυτή την περίοδο δεν μπορούν να αναπαρασταθούν απλώς μέσα
από την παράθεση των σχετικών μεγεθών. Είναι όμως ενδεικτικές μίας συνολικά νέας
διάρθρωσης του ίδιου του κοινωνικού ιστού. Το 1973, οπότε η χώρα σημειώνει το
μεγαλύτερο αριθμό εισερχομένων επισκεπτών στην ιστορία της, ο αριθμός τους
πλέον υπερβαίνει το 1/3 του πληθυσμού της χώρας εκείνη τη περίοδο ενώ 10 χρόνια
πριν δεν υπερέβαινε το 1/10 και 20 χρόνια πριν πλησίαζε το 1/100. Οι αναλογίες
αυτές μας δίνουν μία αίσθηση του βαθμού στον οποίο η εξάπλωση του τουριστικού
φαινομένου συμβάλει στη διάδοση μίας διαρκούς αίσθησης κινητικότητας σε ένα
κοινωνικό σχηματισμό. Το εμμενές χαρακτηριστικό κάθε τουριστικής γεωγραφικής
χωροχρονικής ενότητας να βρίσκεται σε μία διαρκή κίνηση και μία αέναη
αναδημιουργία και καταστροφή των διαπροσωπικών επαφών, που έχει χαρακτηριστεί
από μελετητές το φαινομένου ως μία «λανθάνουσα κοινότητα» μεταξύ ντόπιων και
ξένων,509 μας δίνει μία πρώτη αίσθηση και της έκτασης του δυνητικού κοινωνικού
μετασχηματισμού που η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα προκαλεί.
Στον πίνακα 5 του παραρτήματος παρατίθενται τα μέσα μεταφοράς που
χρησιμοποιούσαν οι επισκέπτες της χώρας την περίοδο 1946-1973. Να σημειωθεί
εδώ ότι στα νούμερα αυτά φυσικά συνυπολογίζονται και οι Έλληνες που ταξιδεύουν
ή οι παλιννοστούντες μετανάστες, καθώς και όσοι, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια
καταγραφής του τουρισμού,510 μετακινούμενοι δεν καταλογίζονται ως τουρίστες.

509
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συλλογή στατιστικών δεδομένων για την διεθνή τουριστική κίνηση, διεθνής επισκέπτης είναι «[…] όποιο
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Με βάση αυτά τα δεδομένα και την διαίρεση σε διακριτές υποπεριόδους της
εποχής, όπως είπαμε παραπάνω, έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: Καθ’ όλη
την περίοδο 1950-1958 τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς είναι πρώτα αναφορικά με τον
αριθμό των εισερχόμενων επισκεπτών της χώρας. Η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό
των αεροπορικώς και θαλάσσια εισερχομένων επισκεπτών της χώρας μειώνεται
αισθητά από το 1957 και ανατρέπεται από το 1960 και μετά. Την ίδια αυτή περίοδο
το νούμερο των σιδηροδρομικώς μετακινούμενων βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό των
θαλάσσια και αεροπορικώς, ενώ των οδικώς είναι αισθητά μικρότερο.
Από την άλλη, την περίοδο 1958-1967 το αεροπλάνο έχει πλέον κυριαρχήσει
ως μέσο μεταφοράς. Την περίοδο αυτή όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν ανοδική πορεία
αλλά, ενώ χονδρικά οι αυξήσεις των εισερχομένων με αεροπλάνο πλησιάζουν και
ξεπερνάνε τα αντίστοιχα ποσοστά της αύξησης των εισερχομένων τουριστών στο
σύνολο τους ανεξαρτήτως μέσου μεταφοράς όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 4, οι
θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές υπολείπονται αισθητά. Μοναδικό μέσο
που ακολουθεί ή και ξεπερνά μερικές φορές τα ποσοστά αύξησης των
αερομεταφορών είναι οι οδικές μετακινήσεις που αυτή την περίοδο κατ’ ουσία
καθιερώνονται ως ένας δίαυλος δια του οποίου η χώρα δέχεται επισκέπτες.
Τέλος, την περίοδο 1968-1974 η αναλογία μεταξύ του συνόλου των αφίξεων
στη χώρα και των αφίξεων που συντελούνται αεροπορικώς πλησιάζει το ένα προς
δύο, αναλογία μάλιστα που ανατρέπεται από το 1971 και μετά προς όφελος των
εναέριων αφίξεων. Από το παραπάνω προκύπτει ότι από το 1968 τα αεροδρόμια της
χώρας κατοχυρώνονται ως την κατεξοχήν πύλη εισόδου προς την Ελλάδα για τους
υποψήφιους επισκέπτες της. Ταυτόχρονα ήδη από το 1967 ουσιαστικά οι
σιδηροδρομικές συγκοινωνίες παρουσιάζουν στασιμότητα, αν όχι μείωση. Τα άλλα
δύο μέσα μεταφοράς συνεχίζουν να ακολουθούν την πορεία της λοιπής τουριστικής
κίνησης της χώρας με διαφορετικούς, όμως, ρυθμούς καλύπτοντας το καθένα ένα
ποσοστό που πλησίαζε το 20% σε όλη την περίοδο 1967-1974. Έτσι, το 1973 είναι η

άτομο επισκέπτεται μία χώρα διαφορετική από το συνηθισμένο τόπο κατοικίας του, αλλά έξω από το
συνηθισμένο περιβάλλον, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες και του οποίου ο βασικό λόγος
επίσκεψης δεν περιλαμβάνει δραστηριότητα η οποία να αμείβεται στη χώρα επίσκεψης. Στους διεθνείς
επισκέπτες συμπεριλαμβάνονται οι ‘τουρίστες’ (διανυκτερεύοντες επισκέπτες) οι οποίοι μένουν
τουλάχιστον ένα βράδυ σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυμα στη χώρα επίσκεψης και ‘αυθημερόν’
επισκέπτες.» Μετάφραση δική μας. J. Jafari, Encyclopedia of Tourism, Routledge, London, 2000, σ. 590.
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πρώτη χρονιά που οι εισερχόμενοι δια οδικών μέσων θα ξεπεράσουν αυτούς που
χρησιμοποιούσαν θαλάσσια μέσα.
Συμπερασματικά οι τρείς υποπερίοδοι που σημαδέψαμε στο χρονικό ορίζοντα
της μελέτης μας χαρακτηρίζονται και από διαφορετικό «μοίγμα» ως προς την χρήση
των μέσων μεταφοράς. Η συνθήκη αυτή λογικά επηρέαζε και επηρεαζόταν από τις
πολιτικές στη κατασκευή μεταφορικών υποδομών. Η τάση, όμως, όλης της περιόδου
1950-1974 υποδείκνυε προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτή της επικράτησης
του αεροπλάνου που, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, σταδιακά εγκαθιδρίοταν
ως το κυρίαρχο μεταφορικό μέσο μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων σε ένα διαρκώς
πιο «ευκίνητο» κόσμο.
Ο πίνακας 6 του παραρτήματος παρουσιάζει τις πύλες εισόδου αυτού του
εναερίως μετακινούμενου κύματος επισκεπτών της χώρας από το 1958, χρονιά για
την οποία πρώτη φορά διαθέτουμε σχετικά δεδομένα. Μία προσεκτική παρατήρηση
θα μας αποκαλύψει ότι τα ποσοστά αυτά δεν ήταν παντού ομοιόμορφα. Αντίθετα, το
νέο αυτό κύμα σχετιζόταν και με την είσοδο επισκεπτών και μέσα από διαφορετικές
εναέριες πύλες στη χώρα.
Αν υπολογίσουμε ότι η σχέση ανάμεσα στο σύνολο των αεροπορικώς
εισερχομένων στη χώρα το 1958 και το 1967 πλησιάζει το ένα προς τριάμισι
(1.405.899/402.089≈3,496…), το 1958 και το 1973 προσεγγίζει το ένα προς δέκα
(4.164.590/402.089≈10,357…), τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάθε ένα από τα
αεροδρόμια για τα οποία διαθέτουμε στατιστικά δεδομένα εμπλέκεται σε αυτή την
κίνηση που πλησιάζει ή υπερβαίνει αυτήν την αναλογία στην διαδικασία υποδοχής
των ξένων επισκεπτών. Έτσι, παρατηρούμε ότι π.χ. για την περίοδο 1958-1967 τον
εθνικό μέσο όρο τον ακολουθούν τα αεροδρόμια της Αθήνας, και το ίδιο συμβαίνει
με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Κέρκυρας ενώ τον εθνικό μέσο όρο τον υπερβαίνει
το αεροδρόμιο Ρόδου. Την περίοδο 1958-1974 τον εθνικό μέσο όρο ακολουθούν τα
αεροδρόμια Αθήνας, Ηρακλείου, τον προσεγγίζουν τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης,
Χανιών και Μυτιλήνης και τον υπερβαίνουν κατά πολύ τα αεροδρόμια Κέρκυρας και
Ρόδου.
Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι την περίοδο που μελετάμε έχουμε και την
δημιουργία νέων αερολιμένων σε πολλά, ως επί το πλείστον νησιωτικά, μέρη της
χώρας, Στα νέα αυτά αεροδρόμια η κίνηση δεν σταθεροποιείται από την εποχή της
δημιουργίας τους, προσαρμοζόμενα στις ανάγκες ενός σχετικά σταθερού πληθυσμού,
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αλλά διαφοροποιείται ακολουθώντας το ρυθμό αύξησης του εθνικού μέσου. Τέτοια
είναι τα αεροδρόμια των Κω, Λήμνου, Μυκόνου, Σάμου και Χίου.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις μόνο ενδεικτικές μπορεί να είναι, καθώς τα μεγέθη
αυτά ανταποκρίνονται στο σύνολο της κίνησης και μεταβάλλονται, όπως είναι
φυσικό, από την κατάσταση των λοιπών μέσων συγκοινωνιών μίας περιοχής, ή το
ρυθμό της παλιννόστησης στην περιοχή αυτή από Έλληνες μετανάστες. Μας δίνει
όμως μία πρώτη εικόνα των περιοχών γύρω από τις οποίες ήταν πιθανά
συγκεντρωμένο το κύριο βάρος της τουριστικής κίνησης την εποχή που μελετάμε.
Επίσης, ο παραπάνω πίνακας υποδεικνύει και μία άλλη διάσταση του τουριστικού
φαινομένου που στο επόμενο κεφάλαιο ελπίζουμε να καταστεί σαφής: ότι, δηλαδή, η
εξάπλωση του τουρισμού στην Ελλάδα περιελάμβανε ταυτόχρονα τη γεωγραφική του
διασπορά και την επέκτασή του από μία δραστηριότητα που αφορούσε
συγκεκριμένες περιοχές σε μία που αφορούσε το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής
επικράτειας.
Ο πίνακας 7 του παραρτήματος παρουσιάζει το σύνολο των εισερχομένων
επισκεπτών σε σχέση με ενδεικτικές χώρες προέλευσης. Μία προσεκτική
παρατήρηση μας προϊδεάζει και για τις διαφοροποιήσεις στις τρεις προαναφερθείσες
περιόδους στην χώρα προέλευσης των επισκεπτών της χώρας. Ο πίνακας
αποκαλύπτει μία σταδιακή μεταβολή της συνθήκης κατά την οποία η βασική χώρα
προέλευση των εισερχομένων τουριστών ήταν οι Η.Π.Α., που σταδιακά
αντικαθίστανται από τουρίστες που προέρχονται από την Ευρώπη. Έτσι, ενώ η
αναλογία του συνόλου των εισερχομένων τουριστών με αυτούς που προέρχονται από
το της Η.Π.Α το 1950 πλησιάζει το ένα προς τρία το 1973, η σχέση αυτή αντιστοιχεί
σε κάτι λιγότερο από ένα προς πέντε.
3.3.2 Υποδομές και χρηματοδότηση
Η προσπάθεια να απεικονίσουμε στατιστικά τον τουρισμό την περίοδο 1946-1974
μόνο μέσα από τη φυσική μετακίνηση είναι περιορισμένη στον βαθμό που αυτός
περιλαμβάνει και την διαμονή σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, πράγμα που
προϋποθέτει και την ύπαρξη ανάλογων υποδομών. Ως εκ τούτου, η αποτύπωσή του
περιλαμβάνει και την ικανότητα φιλοξενίας μέσα από τις οργανωμένες ξενοδοχειακές
ή άλλες υποδομές, που υποδεικνύουν και την προετοιμασία που έχει γίνει στη χώρα
υποδοχής καθώς και τα φυσικά όρια που μπορεί να λάβει το φαινόμενο σε ένα
δεδομένο ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο.
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Στον πίνακα 8 του παραρτήματος παρατίθεται το σύνολο των ξενοδοχείων της
χώρας από το 1960 έως το 1973, καθώς και η εξέλιξη της κάθε κατηγορίας
ξενοδοχείων σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης.511 Από τον πίνακα 8
παρατηρούμε ότι ο αριθμός αύξησης των ξενοδοχείων της χώρας υπολείπεται του
ρυθμού αύξησης των εισερχομένων τουριστών. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι
κατηγορίες Β’ και Γ’ αυξάνουν τον αριθμό των ξενοδοχείων τους με γρηγορότερο
ρυθμό από ότι ο εθνικός μέσος όρος, ενώ τα ξενοδοχεία Ε’ κατηγορίας όχι μόνο δεν
αυξάνονται αλλά και μειώνονται.
Πριν προβούμε σε βιαστικά συμπεράσματα αναφορικά με τα παραπάνω
στοιχεία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο περιορισμούς για τα δεδομένα που έχουν
προηγηθεί. Πρώτον, ότι στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται ο αριθμός των
κλινών για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και δεύτερον ότι η ύπαρξη αστικών ξενοδοχείων,
όπως αυτά αποτυπώνονται στις σχετικές στατιστικές, δεν σχετίζεται άμεσα με την
άνοδο ή πτώση της τουριστικής κίνησης μίας χώρας, γιατί αυτά εξυπηρετούσαν πάγια
τις ανάγκες επαγγελματικής μετακίνησης εντός της χώρας. Αντιθέτως, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι μέρος αυτής της υποδομής μετασχηματίζεται για να μπορέσει να
υποδεχτεί το νέο κύμα ξένων επισκεπτών και ως εκ τούτου η μείωση των
ξενοδοχείων Ε’ κατηγορίας να ανταποκρίνεται σε αναβάθμιση της υπάρχουσας
υποδομής αστικών και όχι στη δημιουργία μόνο νέων παραθεριστικών ξενοδοχείων.
Πάνω από όλα όμως, η αναντιστοιχία ανάμεσα στην αύξηση των ξενοδοχειακών
καταστημάτων και στην αύξηση της κίνησης θα πρέπει να υποδεικνύει την παραμονή
τμήματος των νέων επισκεπτών της χώρας σε καταλύματα που δεν καταγράφονται
στο παραπάνω σύστημα, όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ.
Στον πίνακα 9 του παραρτήματος παρατίθενται το σύνολο των ξενοδοχειακών
καταστημάτων της χώρας περιλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων δωματίων
καθώς και το σύνολο των κλινών για την περίοδο αυτή μαζί με τον ετήσιο ρυθμό
αύξησης τους την περίοδο 1960-1973. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, ο ρυθμός
αύξησης των κλινών κυμαίνεται από διπλάσιος μέχρι υπερτριπλάσιος του αντίστοιχου
των κλινών ιδιαίτερα κατά την περίοδο μετά το 1969. Χωρίς να μπορούμε να
αντλήσουμε με βεβαιότητα συμπεράσματα για την αιτία αυτής της απόκλισης, θα
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μπορούσε να υποδεικνύει ότι την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας
δημιουργήθηκες πληθώρα μεγάλων σε αριθμό κλινών ξενοδοχειακών μονάδων.
Στον πίνακα 10 του παραρτήματος παρατίθεται το μέγεθος της χρηματοδότησης
του τουριστικού κλάδου μαζί το μέγεθος της ετήσιας μεταβολής της. Από τον πίνακα
10 μπορούμε να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Ο ρυθμός αύξησης των κρατικών
επιχορηγήσεων παρουσιάζει δύο υψηλές τιμές, μία το 1958, και μία το 1970.
Συνολικότερα όλη η περίοδος μπορεί να διαχωριστεί σαφώς μεταξύ των τριών
υποπεριόδων που υποδείξαμε και αναφορικά με την κίνηση των διερχομένων
τουριστών, δηλαδή προ του 1958, μεταξύ 1958 και 1967 και μεταξύ 1967 και 1974.
Τέλος, δεδομένης της τομής που παρουσιάζει εξαιτίας της κρατικής
χρηματοδότησης από και πριν το 1967, στον πίνακα 11 του παραρτήματος
παρατίθεται αθροιστικά για την περίοδο 1962 και 1968-1972 το σύνολο του
επενδυμένου παγίου κεφαλαίου στη χώρα στο σύνολο της και στον κλάδο του
τουρισμού, καθώς και διαχωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πρώτο
συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι την
περίοδο 1968-1972 αλλάζει η σχετική θέση και το βάρος που έχει ο τουριστικός
τομέας στο σύνολο των επενδύσεων που γίνονται στη χώρα αυτό το διάστημα.
Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι μαζί με την αύξηση του βάρους και της ειδικής θέσης
του τουριστικού τομέα στην ελληνική οικονομία έχουμε και μία αλλαγή της σχέσης
μεταξύ των επενδύσεων στον δημόσιο έναντι του ιδιωτικού τομέα στον τουριστικό
κλάδο. Συγκεκριμένα, η διόγκωση των επενδύσεων στον τουριστικό τομέα την
περίοδο 1968-1972 συνοδεύεται και από μία διόγκωση των ιδιωτικών κυρίως
επενδύσεων στον κλάδο αυτό.
Κλείνοντας, μπορούμε να προβούμε σε ορισμένες πρώτες παρατηρήσεις
σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κάθε υποπεριόδου του τουριστικού φαινομένου
στο διάστημα που μας απασχολεί. Όπως είναι φυσικό, την περίοδο του εμφυλίου
πολέμου η τουριστική κίνηση της χώρας ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη, ως εκ τούτου,
η περιοδολόγηση μας ξεκινάει από το 1950, χρονιά κατά την οποία για πρώτη φορά
μετά τον Μεσοπόλεμο διαθέτουμε και συγκεκριμένες πληροφορίες για την
τουριστική κίνηση της χώρας.
Στην διάρκεια της υποπεριόδου 1950-1958 οι επισκέπτες της χώρας ήταν ως επί
το πλείστον Αμερικάνοι και η κίνηση προς τη χώρα συντελούνταν σε ίση περίπου
αναλογία με αεροπορικά, θαλάσσια και σιδηροδρομικά μέσα. Οι κρατικές
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επιχορηγήσεις στον κλάδο ήταν περιορισμένες, όμως, αυτό δεν απέκλειε και την
απευθείας παρέμβαση του ίδιου του κράτους ως επενδυτή.
Κατά την υποπερίοδο 1958-1967 η ελληνική αγορά στρέφονταν σταδιακά προς
ευρωπαίους κυρίως τουρίστες και οι επισκέπτες της στρέφονταν περισσότερο προς τις
αεροπορικές και οδικές συγκοινωνίες. Η ξενοδοχειακή υποδομή της χώρας
επεκτείνονταν μέσα από την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής, αστικών
ξενοδοχειακών καταστημάτων. Η χρηματοδότηση του κλάδου συνέχιζε να είναι
περιορισμένη ενώ ίση συμμετοχή με τον ιδιωτικό στις επενδύσεις φαινόταν να έχει
και το ίδιο το κράτος. Οι προορισμοί που μοιάζουν να είναι κυρίαρχοι στη χώρα είναι
σαφώς αυτοί της Αθήνας, της Ρόδου και της Κέρκυρας, ενώ σταδιακά
αναπτύσσονταν και μικρότεροι, νησιωτικοί προορισμοί ως τόποι υποδοχής
επισκεπτών.
Τέλος, την υποπερίοδο 1967-1974 το τουριστικό ρεύμα προς την χώρα
γιγαντωνόταν. Η τάση προς την επικράτηση ευρωπαϊκού αγοραστικού κοινού
συνεχίζονταν με αργά, όμως, βήματα. Το αεροπλάνο γίνονταν το μέσο που
πλειοψηφικά πλέον οι επισκέπτες της χώρας θα χρησιμοποιούσαν, υποσκελίζοντας
όλα τα υπόλοιπα. Το κράτος, σε αυτή την νέα φάση, σταματούσε να έχει άμεση
οικονομική παρέμβαση και να είναι το ίδιο επενδυτής στον τομέα αυτό και αντ’
αυτού προέβηκε σε μία τεράστια αύξηση των χορηγήσεων στον τουριστικό κλάδο για
να πριμοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα. Η τομή αυτή δυνητικά συμβάδιζε και με αύξηση
του μεγέθους των ελληνικών ξενοδοχείων, ή έστω με την αύξηση του αριθμού των
πολύ μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Τέλος, το φαινόμενο έμοιαζε σταδιακά να
εξαπλώνεται στις περισσότερες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας με έμφαση πλέον
στους νησιωτικούς προορισμούς και εμφανίζεται μαζικά και σε περιοχές όπως οι
παραθαλάσσιες ζώνες κοντά στη συμπρωτεύουσα αλλά και στην Κρήτη.
3.4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε την άνοδο του
τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα την περίοδο 1946-1974 ως τμήμα αλλαγών και
διεργασιών που αφορούσαν το σύνολο των δυτικών καπιταλιστικών οικονομιών την
πρώτη μεταπολεμική περίοδο που επηρέασε ταυτόχρονα τις οικονομίες του
μεσογειακού ευρωπαϊκού νότου.
Προσδιορίσαμε ως βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του
τουρισμού στη χώρα την άνοδο τον κεϋνσιανών πολιτικών πλήρους απασχόλησης και
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τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις που έτειναν, στην περίπτωση της Ελλάδας μέσα από
το σχέδιο Μάρσαλ, στον περιορισμό της ικανότητας της, στα πλαίσια του διεθνούς
καταμερισμού εργασίας, να έχει παραγωγικό ιστό προσανατολισμένο κυρίως προς
την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων.
Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να εισάγουμε τον αναγνώστη σε μία σύντομη
εισαγωγή στην οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας την περίοδο 19461974 καθώς και της περιόδου που αμέσως προηγήθηκε αυτής, ώστε να γίνουν σαφείς
οι πολιτικές εξελίξεις, οι οικονομικές πραγματικότητες και οι όψεις αυτού του
κοινωνικού σχηματισμού, που έμελλε να επηρεάσει την ιδιαίτερη εξέλιξη του
τουρισμού στη ελληνική κοινωνία.
Στα πλαίσια αυτά υποδείξαμε το ότι η μεσοπολεμική περίοδος κληροδοτεί την
ελληνική κοινωνία με έντονη περιφερειακή ανισότητα και με ένα εξαιρετικά
διευρυμένο τόξο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούσαν το μεγαλύτερο τμήμα
του παραγωγικού ιστού της χώρας στους περισσότερους κλάδους. Η περίοδος της
ανασυγκρότησης παγίωσε το χάσμα μεταξύ του μικρού και με του μεγάλου ιδιωτικού
τομέα, με διαφορετικές σχέσεις με το κράτος και διαφορετικό καθεστώς
χρηματοδότησης, και βάθυνε τη δομή των πελατειακών δικτύων γύρω από τον
κρατικό μηχανισμό, υπονομεύοντας τις και εγγράφοντας σε αυτές κάθε μορφή
οικονομικής δραστηριότητας που δυνητικά θα προσπαθούσε να αναπτυχθεί εκείνη
την περίοδο. Κατά την μεταπολεμική περίοδο η οικονομική ανάπτυξη στηρίχτηκε στη
δυναμική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η περίοδος αυτή επίσης θα
κληροδοτήσει την μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της χώρας με ένα εξαιρετικά
χαλαρό πλαίσιο ρύθμισης του δημοσίου χώρου. Η έλευση της στρατιωτικής
δικτατορίας θα επηρεάσει την τουριστική ανάπτυξη τόσο μέσα από την προσπάθεια
του καθεστώτος να αντλήσει εσωτερική και εξωτερική νομιμοποίηση όσο και μέσα
από την προσπάθεια του να δημιουργήσει κοινωνικά ερείσματα στην περιφέρεια,
κυρίως, της χώρας. Τέλος, όλη τη δεκαετία του ’60 και ακόμα περισσότερο τα
τελευταία χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε
μία διαδικασία ραγδαίας αστικοποίησης και μετασχηματισμού του υλικού πολιτισμού
της, εντός της οποίας θα εγγραφούν οι όποιοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί η
ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου έμελλε να επιφέρει.
Στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου προσπαθήσαμε να χωρίσουμε το
φαινόμενο που μελετάμε μας σε τρείς επιμέρους υποπεριόδους με βάση την
Σελίδα | 169

παράθεση ορισμένων βασικών στατιστικών δεδομένων, και κυρίως μέσα από τις
μεταβολές των εισερχομένων τουριστών, του μέσου που χρησιμοποιούσαν για να
εισέλθουν στη χώρα, και το μέγεθος και την ποιότητα των χρηματοδοτήσεων στον
κλάδο. Έτσι, προσδιορίσαμε τρεις διακριτές υποπεριόδους του τουρισμού την
περίοδο που μας απασχολεί, από την λήξη του Εμφυλίου έως το 1958, από το 1959
έως το 1967, και από το 1968 έως το 1974.
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4

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε τις κρατικές πολιτικές
περί τουρισμού και τις συνακόλουθες οικονομικές εξελίξεις που αυτές προκάλεσαν
κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Παράλληλα θα
επιδιώξουμε να αποτυπώσουμε το δημόσιο λόγο σχετικά με τον τουρισμό, όπως
αυτός αναπτυσσόταν από διαφορετικούς κοινωνικούς, πολιτικούς και επιστημονικούς
φορείς και να διερευνήσουμε το πώς οι σχετικές δημόσιες συζητήσεις και
αντιπαραθέσεις επηρέασαν τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.
Τέλος θα επιχειρήσουμε να δείξουμε πως η δημιουργία της τουριστικής αγοράς της
χώρας συνεπαγόταν την ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός πλήθους κανονιστικών λόγων και
θεσμών που θα προσάρμοζαν τη γη και τους ανθρώπους στις ανάγκες της τουριστικής
βιομηχανίας.
Το υλικό το οποίο μελετήσαμε περιλαμβάνει όλο το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο, τις συζητήσεις στη Βουλή, τους λόγους σημαινόντων πολιτικών της εποχής
καθώς και πλήθος προπαγανδιστικού υλικού για τη διάρκεια της στρατιωτικής
δικτατορίας. Παράλληλα, ανατρέξαμε σειρά κρατικών σχεδίων και μελετών φορέων
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που αποτύπωναν σχεδιασμούς, προοπτικές και
προσπάθειες για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα. Επιπλέον, μελετήσαμε τον
οικονομικό τύπο της εποχής, τα πρώτα ελληνικά αρχιτεκτονικά περιοδικά καθώς και
σειρά εντύπων και κειμένων της περιόδου 1945-1974 τα οποία σταδιακά
διαμόρφωναν μία εξειδικευμένη γνώση γύρω από τον τουρισμό.
Η παρουσίαση του προαναφερθέντος υλικού θα χωριστεί σε τρία μέρη. Στο
πρώτο θα περιγράψουμε την ανάπτυξη του τουρισμού στη Ελλάδα μέσα από μία
λογική ιστορικής αφήγησης. Στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος θα εστιάσουμε σε
συγκεκριμένες λειτουργίες των ασκούμενων πολιτικών, σε θεσμούς, καθώς και σε
επιστημονικούς και τεχνοκρατικούς λόγους που σχετίζονταν με τη διαχείριση του
χώρου και των πολιτών αντιστοίχως για να εξυπηρετήσουν τη νέα, τότε, οικονομική
δραστηριότητα.
Πριν ξεκινήσουμε την παράθεση του υλικού θεωρούμε σκόπιμο να προβούμε
σε τρείς κρίσιμες παρατηρήσεις. Η προσπάθεια να αποκρυσταλλώσουμε την
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ασκούμενη πολιτική γύρω από τον τουρισμό δεν υπονοεί ότι αυτή διεπόταν σε κάθε
χρονική περίοδο από ένα συγκεκριμένο και συγκροτημένο σκεπτικό. Όπως έχουν
παρατηρήσει πολλοί μελετητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, η ανάπτυξη του
μεταπολεμικού ελληνικού τουρισμού ήταν, εν πολλοίς, μία «συμπτωματική»
διαδικασία και όχι προϊόν συνειδητού πολιτικού σχεδιασμού. Οι ασκούμενες
πολιτικές συχνά χαρακτηρίζονταν από «εμπειρισμό»,512 και προσπαθούσαν
περισσότερο να θεραπεύσουν υπάρχοντα προβλήματα παρά να δημιουργήσουν τις
υποδομές για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου. Ως εκ τούτου, μέρος του
κεφαλαίου αυτού επιδιώκει, εκτός των άλλων, να αναδείξει τη διάσταση ανάμεσα
στην ασκούμενη πολιτική και στις ανάγκες ή τις διαφαινόμενες προοπτικές του
κλάδου. Αντιστοίχως δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για θέσεις των πολιτικών
φορέων γύρω από το ζήτημα του τουρισμού.513 Ο τουρισμός εξάλλου είναι ένα
δευτερεύον οικονομικό ζήτημα στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου και μόνο
συμπτωματικά απασχολούσε τους οικονομικούς και πολιτικούς ιθύνοντες της εποχής.
Περισσότερο έχουμε να κάνουμε με λογικές που υιοθετούνται από διαφορετικούς
πολιτικούς σε διαφορετικές περιόδους, που συχνά τέμνουν εγκάρσια τις
διαφοροποιήσεις, όπως αυτές εμφανίζονταν μέσα από τους εκάστοτε κομματικούς και
πολιτικούς σχηματισμούς, καθώς και τα κομμάτια εκείνα της διανόησης του τόπου
που καταπιάστηκαν με το θέμα. Τέλος, παρόλο που θα εστιάσουμε στην ενασχόληση
διαφορετικών επιστημονικών ή επιστημονικοφανών λόγων με τον τουρισμό, σε καμία
περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με ολοκληρωμένες επιστημονικές πειθαρχίες γύρω
από την οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά κρίνουμε πως
είναι δυνατόν να συμπυκνώσουμε αυτές τις αντιλήψεις, αν όχι με αμιγώς πολιτικά και
ιδεολογικά κριτήρια, τουλάχιστον στη βάση των διαφορετικών οικονομικών
συμφερόντων που αυτές οι αντιλήψεις προσπαθούν να εκφράσουν.

512

Ενδεικτικά βλέπε: Γ. Ζαχαράτος, «Φύση, λειτουργία και προβλήματα πολιτικής του ελληνικού

τουρισμού», Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 55, Απρ.-Ιουν. 1995, σ. 75.
513

Κατά την περίοδο από την λήξη της Κατοχής έως και την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας

(1967) κανένα από τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου, πλην της Ε.Δ.Α., δεν είχε συγκροτημένα
όργανα που να είναι επιφορτισμένα με τη σύνταξη και την ψήφιση οικονομικού προγράμματος. βλ. J.
Meynaud, Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Α’ τόμος: 1946-1965, ό.π., σ. 230-232.
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4.1

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

4.1.1 Νομοθετικό πλαίσιο την περίοδο του μεσοπολέμου
4.1.1.1 Βενιζελικές κυβερνήσεις
Η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία νομικού πλαισίου και κρατικής θεσμικής
υποδομής γύρω από το ζήτημα του τουρισμού ξεκίνησε από τις πρώτες βενιζελικές
κυβερνήσεις, μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, με τη σύσταση του
«Γραφείου Ξένων και Εκθέσεων»514 το 1919. Το γραφείο σύντομα αναβαθμίστηκε σε
υπηρεσία υπαγόμενη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, διατηρώντας υπηρεσιακές
σχέσεις με τα υπουργεία Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Παιδείας. Σύμφωνα με το
αντίστοιχο νομοθέτημα, σκοπός της υπηρεσίας ήταν «Α) Η προσέλκυσις, η διαμονή
και η παράτασις της διαμονής ξένων εν Ελλάδι. Β) Η προς ανάπτυξιν και διαφήμισιν
παντός κλάδου της εθνικής παραγωγής, διοργάνωσις εκθέσεων εν Ελλάδι και η
συμμετοχή εις διεθνείς και παγκόσμιους τοιαύτας.»515
Αρμοδιότητες της νεοσύστατης υπηρεσίας ήταν: α) η μέριμνα για τα μέσα
συγκοινωνίας που θα έφερναν επισκέπτες στη χώρα, β) η εποπτεία των ξενοδοχείων,
γ) η φροντίδα για τον εξωραϊσμό πόλεων, αρχαιολογικών τόπων και αξιοθέατων, δ) η
ευθύνη για τη λειτουργία των λουτροπόλεων, ε) η οργάνωση και η εποπτεία εορτών
και παραστάσεων, στ) η συγκέντρωση του πληροφοριακού υλικού που ήταν
απαραίτητη για την περιήγηση στη χώρα, ζ) η εποπτεία των ταξιδιωτικών γραφείων
και των διάφορων εκδρομικών και φυσιολατρικών σωματείων, η) η τήρηση
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους εισερχόμενους ξένους, θ) η διαφήμιση της
χώρας στο εξωτερικό516 και τέλος ι) η ίδρυση γραφείων πληροφοριών.
Με αίτηση δημοτικών ή κοινοτικών αρχόντων προβλεπόταν η σύσταση
γραφείων της υπηρεσίας στην επαρχία. Τέλος, με την συνοδεία γιατρού και
αστυνόμου, οι επιθεωρητές της υπηρεσίας όφειλαν σε τακτά χρονικά διαστήματα να

514

Ν. Λέκκας, Ο περιηγητισμός εν Ελλάδι, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1925.

515

Φ.Ε.Κ. 11, 18 Ιανουαρίου 1919, Ν. 1698, «Περί οργανώσεως της λειτουργίας του κατά τον Ν. 241

αυτοτελούς Γραφείου ξένου και εκθέσεων», σ. 135.
516

Όχι μόνο για τις τουριστικές της υπηρεσίες αλλά και για όλα τα προϊόντα που ήταν δυνάμει

αντικείμενο εξαγωγών. Επίσης η διαφήμιση περιελάμβανε και την διεξαγωγή εκθέσεων και περιπτέρων
σε διεθνείς εκθέσεις που θα προήγαγαν την προώθηση των ελληνικών προϊόντων.
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διενεργούν ελέγχους σε όλα τα σχετικά καταστήματα για την διασφάλιση «[...] της
τηρήσεως των όρων υγιεινής και παροχής ανέσεως και ευμαρείας […]».517
Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο
εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών. Με το νόμο 2188/1920 οριζόταν ότι η
εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών ανήκει στον κάτοχο του εδάφους εκ του οποίου
αναβλύζουν. Η εκμετάλλευση μιας πηγής, ήταν δυνατή με σχετική άδεια από το
υπουργό Εθνικής Οικονομίας.518 Κατόπιν εισήγησης του ίδιου υπουργού με βασιλικό
διατάγμα, επιτρεπόταν να κηρυχτεί απαλλοτριωτέα οποιαδήποτε ιαματική πηγή για
λόγους δημόσια ωφελείας. Το πρώιμο αυτό ενδιαφέρον για τις ιαματικές πηγές, ήταν
ενδεικτικό του φυσιολατρικού περιεχομένου που αποδιδόταν στις τουριστικές
δραστηριότητες στην μεσοπολεμική περίοδο, καθώς και των αντιλήψεων σχετικά με
το σώμα και τις ιαματικές ιδιότητες της επαφής με την φύση.519
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τουρισμό αποτυπώθηκε σύντομα και στην
αναβάθμιση του «Γραφείου Ξένων και Εκθέσεων» σε αυτόνομο οργανισμό. Με το
νόμο 4377/1929 ιδρύθηκε ο «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού»520 ως νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Σκοπός του οργανισμού ήταν η ενίσχυση του τουρισμού,
εσωτερικού και εξωτερικού, μέσα από το συντονισμό όλων των συσχετιζόμενων
φορέων, αρχών και ιδιωτών. Ως αρμοδιότητες του οργανισμού αναγνωρίζονταν: α) η
διευκόλυνση και προστασία των περιηγητών στη χώρα, β) η άρση των νομοθετικών
φραγμών για την διεξαγωγή ταξιδιών στη χώρα και η εκτύπωση χαρτών, γ) η
ενίσχυση των ξενοδοχείων μέσα από την παροχή επαρκών πιστώσεων και την
εκπαίδευση κατάλληλου εργατικού δυναμικού, δ) η παρακολούθηση του διεθνούς
τύπου σχετικά με την εικόνα σε αυτόν της Ελλάδας, ε) η διαφήμιση της χώρας στο
εξωτερικό και τέλος στ) η διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων εντός της χώρας.521
Το διοικητικό του συμβούλιο του οργανισμού περιείχε εκπροσώπους των
περισσοτέρων επαγγελματικών οργανώσεων συναφών με τον κλάδο, καθώς και
517

Στο ίδιο, σ. 137.

518

Φ.Ε.Κ. 132, 17 Ιουνίου 1920, Ν. 2188, «περί Ιαματικών Πηγών», σ. 1169-1171.

519

Για την καταγωγή της πολιτισμικής πρακτικής του μπάνιου από τις αντιλήψεις περί των ιαματικών

ιδιοτήτων της επαφής με το υγρό στοιχείο βλέπε: Ζ. Ν Ουρμπαίν, Ό.π., σ. 122-124 · O. Lofgreen, Ό.π., σ.
213-253. L.Turner &J. Ash, Ό.π., σ. 60-92. Επίσης βλέπε κεφάλαιο 2.1.
520

Από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Ε.Ο.Τ.

521

Φ.Ε.Κ. 285, 16 Αυγούστου 1929, Ν. 4377, «Περί κυρώσεως του από 28 Μαρτίου 1929 Ν.Δ. ‘περί

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού’», σ. 2419.
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πλήθος κρατικών λειτουργών που σχετίζονταν με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις
μεταφορές και τα συσχετιζόμενα υπουργεία. Επίσης, μετείχαν και εκπρόσωποι του
«Οδοιπορικού Συνδέσμου» και της «Περιηγητικής Λέσχης», καθώς και μέλη των
ενώσεων συντακτών και διευθυντών εφημερίδων, γνωμοδοτώντας σχετικά με την
εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.522
Τέλος, δύο χρόνια αργότερα δημιουργείται και η νομοθεσία που θα ρυθμίσει τα
ζητήματα που αφορούσαν τον κλάδο των ξεναγών.523 Ξεναγοί μπορούσαν να γίνουν
όσοι είχαν λευκό ποινικό μητρώο και κατοικούσαν πάνω από πέντε χρόνια στη χώρα.
Η δε σχετική άδεια δίνονταν με εξετάσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
4.1.1.2 Το καθεστώς Μεταξά (1936-1941)
Οι πρώτες αυτές προσπάθειες συγκρότησης του νομικού πλαισίου και θεσμικής
υποδομής δημιουργήθηκαν κατά το πρότυπο του αντίστοιχου νομικού πλαισίου της
Ελβετίας, που ήδη εκείνη την εποχή είχε μία πλήρως αναπτυγμένη και εν λειτουργία
τουριστική βιομηχανία.524 Η οικονομική κρίση όμως, και η κατάρρευση των διεθνών
συναλλαγών που επακολούθησε, είχε ως παράπλευρη απώλεια της και την πτώση του
522

Στο νομοσχέδιο σχετικά με την ίδρυση του Ε.Ο.Τ. προέβλεπε ότι το ανώτατο όργανο του οργανισμού

αποτελείτο από: 1) τον διευθυντή των Δημοσίων Έργων, 2) τον διευθυντή των Σιδηροδρόμων, 3) τον
διευθυντή των Τ.Τ.Τ., 4) ένα διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, 5) ένα διευθυντή του Υπουργείου
Εσωτερικών, 6) τον διευθυντή αρχαιολογικού του Υπουργείου Παιδείας, 7) τον διευθυντή του Τελωνείου
Πειραιά, 8) τον γενικό διευθυντή του Δημόσιου Λογιστικού, 9) τον διευθυντή υγιεινής του Υπουργείου
Πρόνοιας, 10) τον διευθυντή Εμπορικής Ναυτιλίας, 11) ενός αντιπροσώπου της ένωσης δήμων, 12-13)
τους δημάρχους Αθηνών και Πειραιώς, 14) τον γενικό διευθυντή των Κρατικών Σιδηροδρόμων, 15) τον
γενικό διευθυντή των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου, 16) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών, 17)
έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Διευθυντών εφημερίδων, 18) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ακτοπλοϊκής
Ένωσης, 19) έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης Πειραιά, 20) τον γενικό διευθυντή των
Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, 21) έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, 22) έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών, 23) τον νομικό
σύμβουλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 24-25) δύο εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης
Ξενοδόχων, 26) έναν εκπρόσωπο του Οδοιπορικού Συνδέσμου, 27-28) δύο αντιπροσώπους των
ταξιδιωτικών γραφείων, 29-30) δύο εκπροσώπους της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου Και
Περιηγήσεως, και 31-35) πέντε ειδικούς σε θέματα τουρισμού διορισμένους από το υπουργείο εθνικής
οικονομίας. Στο ίδιο, σ. 2421.
523

Φ.Ε.Κ. 225, 23 Ιουλίου 1931, Ν. 5161, «Περί ξεναγών», σ. 1649-1650.

524

Μ. Δρίτσα, «Πρόλογος: Η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Τομείς και συνέχειες», στο Ε. Β.

Μαρμαράς, Το ξενοδοχείο Mont Parnes: μία αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία, Κέρκυρα, Αθήνα, 2007, σ. 17.
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αριθμού των επισκεπτών της Ελλάδας. Το καθεστώς Μεταξά εισήγαγε νέα μέτρα
ώστε να αναπροσαρμοστεί η τουριστική υποδομή της χώρας στην λογική της
οικονομικής αυτάρκειας και στο φιλοφασιστικό ιδεώδες της επαφής με τη φύση και
τις παραδόσεις του έθνους.
Ήδη από το 1935 με τροποποίηση του καταστατικού του Ε.Ο.Τ. δημιουργείται
το Ανώτατο Συμβούλιο Τουρισμού (Α.Σ.Τ.) επιφορτισμένο με την χάραξη
τουριστικής πολιτικής. Στο νέο αυτό φορέα είναι χαρακτηριστικό ότι η εκπροσώπηση
εκδρομικών σωματείων είναι ενισχυμένη σε σχέση με το διοικητικό συμβούλιο του
Ε.Ο.Τ.525 Με την αναθεώρηση αυτή οριζόταν για πρώτη φορά οι «ζώνες εμφανίσεως»
ως μια μορφή οριοθέτησης του χώρου που προβλέπονταν για τουριστική χρήση.526
Με τον ίδιο νόμο ο Ε.Ο.Τ. διατηρούσε το δικαίωμα να εκχωρεί, κατόπιν αίτησης, το
χαρακτηρισμό «τουριστική» σε μία επιχείρηση, γεγονός που θα της επέτρεπε να
εφαρμόζει και διαφορετική πολιτική τιμών. Σε αντάλλαγμα αυτού του δικαιώματος,
οι επιχειρήσεις όφειλαν να διατηρούν ειδικούς χώρους μέσα στο κατάστημα για
διαφημίσεις και αφίσες του Ε.Ο.Τ.527 Με προεδρικό διάταγμα της 25 Μαΐου του 1935
ιδρύθηκε η Τουριστική Αστυνομία528 και με νόμο του 1937 ιδρύοταν η Σχολή

525

Μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου Τουρισμού προβλέπονταν να είναι: 1-2) οι δήμαρχοι Αθηνών και

Πειραιώς, 3) ο διοικητής της Τράπεζας Της Ελλάδος, 4) ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, 5-6) δύο
εκπρόσωποι της Λέσχης Περιηγήσεως Και Αυτοκινήτου,7) ένας εκπρόσωπος της Αερολέσχης, 8) ένας
αντιπρόσωπος τον Σιδηροδρόμων, 9) ένας αντιπρόσωπος της Ατμοπλοϊκής Ενώσεως, 10) ένας
αντιπρόσωπος της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως, 11) ενός αντιπροσώπου από κάθε εκδρομικό σωματείο
που έχει κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας, και ένας αντιπρόσωπος από τον Ορειβατικό Σύλλογο, 12) ένας
αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων,13) ο πρόεδρος της Ενώσεως
Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων, 14) ένας αντιπρόσωπος από τον Σύλλογο Ταξιδιωτικών
Πρακτορείων, 15) ο γενικός διευθυντής του Δημόσιου Λογιστικού, 16) ο διευθυντής του γραφείου ξένων
και εκθέσεων του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και 17) πέντε πολίτες με πείρα σε ζητήματα
τουρισμού, δύο οριζόμενοι από το ίδιο το Α.Σ.Τ. και οι άλλοι τρείς από το υπουργικό συμβούλιο. Φ.Ε.Κ.
14, 13 Ιανουαρίου 1935, Ν. 6450, «Περί τροποποιήσεως του Ν. 4377 ‘περί Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού’», σ. 89-90.
526

Σχετικά με τις ζώνες εμφανίσεως βλέπε παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο

527

Στο ίδιο, σ. 92-93.

528

Φ.Ε.Κ. 214, 25 Μαΐου 1935, Π.Δ. «περί Τουριστικής Αστυνομίας αρμοδιότητας και λειτουργίας

αυτής», σ. 941-942.
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Τουριστικών Επαγγελμάτων.529 Την μεταξική περίοδο, τέλος, ολοκληρώθηκε, σε
κορπορατιστικά πρότυπα, το θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε και την εκπροσώπηση
των ταξιδιωτικών γραφείων και των εκδρομικών σωματείων530.
Κατά την ίδια περίοδο δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας δέκα
διαφορετικά ταξιδιωτικά πρακτορεία, τέσσερα εκ των οποίων δεν έχουν ιδιοκτήτες
Έλληνες επιχειρηματίες, γεγονός που παραπέμπει στην απροθυμία του ελληνικού
ιδιωτικού τομέα να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στον κλάδο.531
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι θεσμοί που θα συνεχίσουν να παίζουν
καθοριστική σημασία μέχρι και σήμερα για τη λειτουργία του εμπορευματικού
κυκλώματος γύρω από τον τουρισμό δημιουργούνται την ύστερη περίοδο του
μεσοπολέμου.
4.1.2 Μετά τον πόλεμο: Εμφύλιος και ανασυγκρότηση
4.1.2.1 Απελευθέρωση και Εμφύλιος
Η λήξη των συγκρούσεων βρήκε την ξενοδοχειακή υποδομή της χώρας
κατεστραμμένη. Πολλά ξενοδοχεία υπέστησαν φθορές ή ισοπεδώθηκαν από τις
συγκρούσεις του πολέμου και του Εμφυλίου, και άλλα χρησιμοποιούνταν ως
διοικητικά και στρατιωτικά κτίρια ή νοσοκομεία για τις ανάγκες του πολέμου.532
Σε προπαγανδιστικό έντυπο της εποχής που διαφήμιζε τα επιτεύγματα τις
αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα βρίσκουμε τα ακόλουθα:
«Έως την αρχή του 1952, όταν η αμερικάνικη βοήθεια προς την τουριστική
“βιομηχανία” της Ελλάδος […] έφτασε στο τέλος της, είχαν δαπανηθή […]

529

Φ.Ε.Κ. 119, 1 Απριλίου 1937, Α.Ν. 567, «Περί μετατροπής της Επαγγελματικής Ξενοδοχειακής

Σχολής εις Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων», σ. 762-763. Σχετικά με την πολιτική εκπαίδευσης στο
τομέα του τουρισμού βλέπε παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο.
530

Φ.Ε.Κ. 377, 27 Σεπτεμβρίου 1937, Α.Ν. 864, «Περί συστάσεως και λειτουργίας τουριστικών ή

ταξιδιωτικών γραφείων και περί τουριστικών εκδρομικών σωματείων.» σ. 2443
531

Χ. Μπονάρου, Η τουριστική διαχείριση της ιστορικής μνήμης: Αναπαραστάσεις της Ελλάδας στις

σύγχρονες τουριστικές καρτ ποστάλ, Διδ. Διατρ., Πάντειο, Αθήνα, 2009, σ. 259.
532

Με χαρακτηριστικότερο όλων το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» που χρησιμοποιούνταν ως

διοικητήριο διαδοχικά του ελληνικού στρατού, των Γερμανών κατακτητών και της παράταξης των
«εθνικοφρόνων» στα Δεκεμβριανά και στον Εμφύλιο. Βλέπε A. Vlachos, The Hotel Grande Bretagne in
Athens, Κέρκυρα, Αθήνα, 2003, σ. 122-134.
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6.600.00 δολ. Το μεγαλύτερο μέρος τους είχε τη μορφή δανείων για την
αποκατάστασι των ξενοδοχείων που υπήρχαν και για το χτίσιμο νέων,
ιδιαίτερα στας Αθήνας και στα περίφημα τουριστικά λιμάνια της Ρόδου και
της Κέρκυρας. Αλλά την επισκευή μουσείων στα οποία ζημιές που έγιναν από
μάχες η από έλλειψι φροντίδας στα χρόνια του πολέμου, έβαζαν σε κίνδυνο
πολύτιμες αρχαιότητες. Και μερικά άλλα ποσά ξοδεύτηκαν για δρόμους και
για ιαματικές πηγές.»533

Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια συντελέστηκαν πολλές διαδοχικές προσπάθειες
ώστε να βρεθεί εκείνο το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που θα εξυπηρετούσε καλύτερα
τις ανάγκες της γρήγορης ανασυγκρότησης και της επαναφοράς της τουριστικής
κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι το
μεγαλύτερο μέρος των νομοθετημάτων που οριοθετούσε τις νομικές κατηγορίες και
το θεσμικό πλαίσιο που θα διαδραμάτιζαν στη συνέχεια αδιάλειπτα ένα ρόλο στην
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, τόσο στη Μεταξική περίοδο, όσο και στα
χρόνια του Εμφυλίου, ουδέποτε αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου και
πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα περισσότερα νομοθετήματα, συμπεριλαμβανομένου και
του ίδιου του νόμου επανίδρυσης του Ε.Ο.Τ. του 1950, είναι αναγκαστικοί νόμοι οι
οποίοι δεν τέθηκαν ποτέ και σε κανένα σώμα προς ψήφιση και διαβούλευση.534 Είναι
λογικό να υποθέσουμε ότι η κύρωση των σχετικών νόμων κατά τη διάρκεια του
Εμφυλίου ήταν τμήμα της αμερικανικής παρέμβασης στα πλαίσια της προσπάθειας
της να ευθυγραμμίσει τη χώρα στον πανευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας που
προβλεπόταν μέσα από το σχέδιο Μάρσαλ.
Με την απελευθέρωση όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονταν με τον τουρισμό
και τις εκθέσεις μεταβιβάζονται στο Υπουργείο της Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Την διαχείριση όλων των σχετικών με τον τουρισμό θεμάτων την αναλαμβάνει η
νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, ενώ ανασυγκροτείται και το Ανώτατο

533

Το Σχέδιον Μάρσαλλ στην Ελλάδα. Ο πλήρης απολογισμός της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλλ προς

την Ελλάδα (Ιούλιος 1948 - Ιανουάριος 1952), Ειδική Οικονομική Αποστολή του Οργανισμού Κοινής
Ασφαλείας, σ. 88.
534

Σχετικά με το καθεστώς των αναγκαστικών νόμων, βλέπε Ν. Αλιβιζάτος, Ό.π., σ. 78-86.
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Συμβούλιο Τουρισμού επιφορτισμένο με την χάραξη της τουριστικής πολιτικής της
χώρας.535
Με νόμο του 1946 οριζόταν πως περιοχές με εξαιρετικό ενδιαφέρον για
περιηγητές μπορούσαν να ανακηρυχτούν σε τουριστικούς τόπους ύστερα από
βασιλικό διάταγμα. Στους τουριστικούς τόπους διορίζονταν άμισθοι αντιπρόσωποι
της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή συγκροτούνταν, ανάλογα της σημασίας της
περιοχής, τοπικές επιτροπές τουρισμού.536 Με κατοπινό νομοθέτημα προσδιορίζοταν,
μάλιστα, ότι στις περιοχές που ήταν χαρακτηρισμένες ως τουριστικοί τόποι, η Γενική
Γραμματεία Τουρισμού μπορούσε να αναλάβει τη διαχείριση οποιουδήποτε ακινήτου
άνηκε στο δημόσιο ή σε κάποιο δημόσιο οργανισμό.537
Το κομμάτι της εύρεσης και της διοχέτευσης των απαραίτητων κεφαλαίων για
την ανασυγκρότηση της ξενοδοχειακής υποδομής της χώρας το αναλάμβανε ο
νεοσυσταθείς Οργανισμός Ξενοδοχειακής Πίστης.538 Η οικονομική αστάθεια της
εποχής όσο και ο εκ των πραγμάτων δευτερεύων ρόλος της τουριστικής υποδομής
στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της χώρας, σίγουρα περιόρισε την αρχική
δραστηριότητα. Έτσι μεγαλύτερο ρόλο στην ανασυγκρότηση της ξενοδοχειακής
υποδομής διαδραμάτισε η άντληση πόρων από τα εφόδια ανασυγκρότησης που
παρείχε στην Ελλάδα η αμερικάνικη κυβέρνηση.539 Τα εφόδια όμως αυτά παρέχονταν
για την ανοικοδόμηση των υπαρχόντων κατεστραμμένων ξενοδοχείων, και όχι για

535

Φ.Ε.Κ. 244, 4 Οκτωβρίου 1945, Α.Ν. 588, «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών Τουρισμού,

Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπό τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως», σ. 1242.
536

Φ.Ε.Κ. 324, 30 Οκτωβρίου 1946, Ν.Δ. 180, «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του

Ν.Δ. της 6ης Μαΐου 1946 “περί τουριστικών τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών”», σ. 1808.
537

Φ.Ε.Κ. 258, 29 Σεπτεμβρίου 1948, Α.Ν. 827, «Περί συμπληρώσεως του Ν.Δ. 180/1946 ‘περί

Τουριστικών Τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών’», σ. 1511-1513.
538

Φ.Ε.Κ. 325, 30 Οκτωβρίου 1946, Ν.Δ. 181, «Περί συστάσεως Οργανισμού Ξενοδοχειακής Πίστεως

και Φορολογίας των Ξενοδοχείων», σ. 1811-1813.
539

M. Dritsa, «The Advent of the Tourist Industry in Greece during the Twentieth Century», στο F.

Amatori, A. Colli & N. Crepas (eds.), Deindustrialization and Reindustrialization in 20th Century Europe,
Proceedings of the EBHA Conference in Terni Italy, September 25-26, 1998, Franco Angeli, Μιλάνο,
1998, σ. 181-201, σ. 191. Σχετικά με το σχέδιο Μάρσαλ στην Ελλάδα βλέπε Γ. Σταθάκης, Το δόγμα
Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ: η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, ό.π..
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την δημιουργία νέων,540 γεγονός που αργότερα επικρίθηκε καθώς δεν συνέβαλε στην
αύξηση της τουριστικής κίνησης της χώρας.541
Τέλος, ανασυγκροτήθηκε η νομοθεσία που αφορούσε την κατάταξη των
καταστημάτων σε τουριστικά και μη, και για πρώτη φορά εισήχθησαν στην Ελλάδα
οι

διαφορετικές

μορφές

ταξινόμησης

των

ξενοδοχείων

και

των

λοιπών

καταστημάτων, σε ένα προοδευτικό σύστημα κατάταξης που τα αξιολογούσε με
κριτήριο την πολυτέλεια τους.
«Η άδεια χαρακτηρισμού ως “Τουριστικού” παρέχει εις τον επιχειρηματίαν το
δικαίωμα να κάμνη χρήσιν του ιδιαίτερου τουριστικού σήματος, να
περιλαμβάνεται η επιχείρησις του εις τα τουριστικά έντυπα, να καθορίζη
ηυξημένο τιμολόγιον, να τυγχάνη παντός είδους διευκολύνσεων δια την
πληρεστέραν εξυπηρέτησιν του σκοπού τον οποίον επιδεικνύει, ως και παν
έτερον δικαίωμα […]»542

4.1.2.2 Η δημιουργία του Ε.Ο.Τ.
Με τον Αναγκαστικό Νόμο 1565/1950, κατόπιν «κατεπειγούσης και αναποφεύκτου
ανάγκης» επανιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού:
«Σκοπός του Ε.Ο.Τ. είναι η οργάνωσις και προαγωγή του Τουρισμού εν
Ελλάδι διά της αξιοποιήσεως όλων των προς τούτο υφισταμένων
δυνατοτήτων της Χώρας […] Προς τον σκοπόν αυτόν καταρτίζει και
εφαρμόζει πρόγραμμα Τουρισμού αποβλέπον ιδία εις την προσέλκυσιν ξένων
επισκεπτών προς ενίσχυσιν των εις συνάλλαγμα εθνικών πόρων, δια της
αναπτύξεως τουριστικών κέντρων και τόπων, της βελτιώσεως των με τον
τουρισμό συνδεόμενων μέσων συγκοινωνίας, της επιστημονικής και
καλαισθητικής διαρρυθμίσεως των λουτροπόλεων, της τελειοποίησεως των
ξενοδοχείων, της ενισχύσεως των τουριστικών οργανώσεων, ως και της

540

Φ.Ε.Κ. 27, 26 Ιουλίου 1950, Διάταγμα «Περί διαθέσεως Εφοδίων του Προγράμματος Τουρισμού δια

τη Ανασυγκρότησιν Ιδιωτικών Ξενοδοχείων», σ. 790.
541

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 14 Δεκεμβρίου 1950, σ. 320.

542

Φ.Ε.Κ. 10, 10 Ιανουαρίου 1950, Δ. 1, «Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως τουριστικών», σ. 21.
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διαφημίσεως του Ελληνικού Τουρισμού εν τω εσωτερικώ και τω
εξωτερικώ.»543

Με την έκδοση του νόμου αυτού διαλυόταν τόσο η Γενική Γραμματεία
Τουρισμού όσο και το Ανώτατο Συμβούλιο Τουρισμού, και οι αρμοδιότητες τους
περιέρχονταν στον Ε.Ο.Τ. ο οποίος θα τελούσε υπό την εποπτεία του υπουργού
εθνικής οικονομίας αυτοπροσώπως.
Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. αποτελείται από τα εξής εννέα, διορισμένα
από την κυβέρνηση, μέλη:


Ένα ανώτερο κρατικό λειτουργό. Στην κύρωση του νόμου γίνονται 2 με τον Α.Ν.
1624/1951.



Ένα ανώτερο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος.



Δύο μέλη ξενοδοχειακών οργανώσεων ή απλών διευθυντών ή ιδιοκτητών
ξενοδοχείων ή τουριστικών γραφείων. Στην κύρωση του νόμου γίνονται τρία στον
Α.Ν. 1624/1951.



Δύο μέλη από οργανώσεις που προάγουν τον εσωτερικό τουρισμό.



Τρείς ιδιώτες ειδικευμένοι σε θέματα τουρισμού.544
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιλέγονταν ύστερα από εκλογή την οποία

έκανε ειδική επιτροπή545 διπλάσιου αριθμού μελών από τα μέλη του Δ.Σ. και από τα

543

Φ.Ε.Κ. 235, 29 Οκτωβρίου 1950, Α.Ν. 1565, «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»,

σ. 1476-1477.
544

Φ.Ε.Κ. 235, 29 Οκτωβρίου 1950, Α.Ν. 1565, «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»,

σ. 1477. Στην διαδικασία επικύρωσης του νόμου τα μέλη του γίνονται 11 και με την τροποποίηση Α.Ν.
1782/1951 ο αριθμός τους ανεβαίνει στους 12.
545

Τα μέλη της επιτροπής είναι: α) οι τέως διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και οι γενικοί

διευθυντές του Οργανισμού Τουρισμού, β) ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας γ) οκτώ
ανώτεροι υπάλληλοι, ένας από κάθε ένα από τα ακόλουθα υπουργεία: Εξωτερικών, Συντονισμού,
Παιδείας, Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας. δ)
Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ε) ένας εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες τράπεζες, στ) δύο
εκπρόσωποι τουριστικών οργανώσεων (με την τροποποίηση του Α.Ν. 1782/1951 οι εκπρόσωποι αυτοί
αντικαθιστώνται με εκπροσώπους του επιμελητηρίου τουριστικών καταστημάτων), ζ) δύο εκπρόσωποι
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, η) δύο εκπρόσωποι των ταξιδιωτικών πρακτορείων, θ) ένας
εκπρόσωπος των ελληνικών αεροπορικών εταιριών και ι) ένας εκπρόσωπος των ελλήνων εφοπλιστών. ια)
Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ιβ) ένας εκπρόσωπος του
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ιγ) ένας εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου
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οποία ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας επέλεγε τα μέλη του Δ.Σ. Η θητεία στο Δ.Σ.
ήταν 4ετής και τα μέλη του ανανεώνονταν τμηματικά κάθε 2 χρόνια.
Βλέπουμε ότι η όλη διαδικασία επιλογής του αρμόδιου προσωπικού για την
χάραξη της πολιτικής του Ε.Ο.Τ. ήταν εξαιρετικά εξαρτημένη από τον ίδιο τον
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και προφανώς και από τις εκάστοτε πολιτικές του
προτιμήσεις.
Σε πλήρη αναντιστοιχία με την παραπάνω κατεύθυνση βρίσκονταν οι
διακηρύξεις του ίδιου του κειμένου του νόμο ότι «Η ιδιότης του Βουλευτού ή του
ενεργώς μετέχοντος εις την διοίκηση πολιτικής ομάδας είναι ασυμβίβαστος προς το
αξίωμα του Προέδρου ή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.»546
Η όλη σύλληψη του νόμου βασίζονταν στην αντίληψη ότι ο Ε.Ο.Τ. έπρεπε να
είναι απαλλαγμένος από τις δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν ένα δημόσιο οργανισμό.
Σύμφωνα με τον τότε υπουργό Οικονομίας το νομοσχέδιο προσπαθούσε να
αναδιοργανώσει τον τουρισμό «[...] ίνα έχη την ευχέρειαν να κινήται τρόπον τινά
όπως δύναται να κινήται μία ιδιωτική επιχείρησις.»547 Σε αυτή τη λογική με την
τροποποίηση του καταστατικού του Α.Ν. 1624/1951 όλο το νέο προσωπικό του
οργανισμού, πλην όσων μεταθέτονταν από την Γενική Γραμματεία Τουρισμού ή
άλλους δημόσιους οργανισμούς, θα προσλαμβάνονταν με τριετείς συμβάσεις,548 σε
αντίθεση με τους περισσότερους δημόσιους οργανισμούς.
Η κοινοβουλευτική συζήτηση γύρω από την ψήφιση του νόμου περιορίστηκε
σε επικρίσεις σχετικά με το κατά πόσο η αρχαιοελληνική κληρονομιά ή οι ιαματικές
πηγές θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικότερο πόλο έλξης ξένων τουριστών
για τη χώρα. Για παράδειγμα ο βουλευτής Ε. Μαλαμίδας επέκρινε την κυβέρνηση για
έλλειψη πρόνοιας σχετικά με τις ιαματικές πηγές, ενώ στην ίδια συζήτηση, ο Ν.
Γρηγοριάδης πρότεινε ο οργανισμός να αναλάβει την αναβίωση των «Παναθήναιων»,
ώστε να εξασφαλίσει η χώρα νέους χρηματικούς πόρους, αλλά και να γνωρίσουν οι
ξένοι καλύτερα τους θησαυρούς της αρχαίας Ελλάδας:

Αθηνών, ιδ) ένας εκπρόσωπος της Ενώσεως Συντακτών των Ημερήσιων Αθηναϊκών Εφημερίδων, ιε)
ένας εκπρόσωπος των εργατικών οργανώσεων και ιστ) ένας εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων.
546

Στο ίδιο, σ. 1477.

547

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 20 Δεκεμβρίου 1950, σ. 424.

548

Φ.Ε.Κ 7, 8 Ιανουαρίου 1951, Α.Ν. 1624, «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του

Α.Ν. 1565/1950 ‘περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού’», σ. 35.
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«[…] Ούτε να έρθουν στις διακοπές του καλοκαιριού στις “βακάνς” όπως
λένε, οι καθηγητές μόνο και οι με περιορισμένο κομπόδεμα ξένοι, μα κυρίως
όσοι έχουν να ξοδεύουνε και δεν τους μέλλει για διακοπές […] Το επίστεμμα,
η κορωνίδα, το κλου των εορτών, το ξαναζωντάνεμα της πομπής του πέπλου
της Αθηνάς, όπως την ξέρουμε από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα. Τούτη θα
είναι συμβολική θεωρία. Εμπρός η συνοδεία του πέπλου της Αθηνάς, με τις
κανηφόρες Αθηνιωτοπούλες, τους νέους πεζούς και ιππείς, τους γερόντους
όλους με αρχαίες φορεσιές όχι ομοιόμορφες, τα αρχαία ιπποκίνητα άρματα.
Και τελευταία, ύστερα από τα άρματα, με σύγχρονες πλέον φορεσιές,
Ελληνίδες με κάθε τοπική ενδυμασία των επαρχιών μας, και κατόπιν, πάνω σε
ανθοσκέπαστα

αυτοκίνητα

με

τις

σημαίες

και

τα

λάβαρα

τους

αντιπροσωπείες.»549

Στο επίπεδο των καταστατικών διατάξεων του νόμου, η συζήτηση περιορίστηκε
σε επικρίσεις για τις ρυθμίσεις που απαγόρευαν την κατοχή θέσεων στο νέο
οργανισμό από βουλευτές και συγγενείς τους,550 καθώς και στο φόβο ότι η πρόσληψη
ξένων υπαλλήλων ως συμβούλων του Ε.Ο.Τ. θα οδηγούσε σε ελλειπή υπεράσπιση
των ελληνικών συμφερόντων. Ο φόβος ότι ο ελληνικός τουρισμός θα περιέλθει στα
χέρια των ξένων,551 επιτείνεται και από την ρύθμιση του νέου νόμου ότι ο Ε.Ο.Τ.
μπορούσε όχι μόνο να εκμεταλλευτεί, αλλά και να πουλήσει οποιαδήποτε τουριστικό
δημόσιο κτήμα, με την έκδοση σχετικού βασιλικού διατάγματος.
4.1.2.3 Η άνοδος της δεξιάς και η ξενοδοχειακή υποδομή της Ρόδου
Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Παπάγου γινόταν ιδιαίτερη μνεία
στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του «εθνικού πλούτου» της χώρας και του
τουρισμού.552 Στο βαθμό, όμως, που ούτε ο κλάδος αποτελούσε προτεραιότητα για
τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της χώρας ούτε και η ανάπτυξη του
τουρισμού συμφωνούσε με τις υπάρχουσες οικονομικές αντιλήψεις της εποχής, που
έθεταν την εκβιομηχάνιση ως απόλυτη προτεραιότητα στην αναπτυξιακή προσπάθεια

549

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 20 Δεκεμβρίου 1950, σ. 421.

550

Π.χ. Ο Αλέξανδρο Σβώλος ασκεί τέτοια κριτική: Στο ίδιο, σ. 426.

551

Με την άποψη αυτή συντάσσονται οι Α. Σβώλος, Ε. Λουλακάκης και Α. Μπικάκης: Στο ίδιο, σ. 423.

552

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 17 Δεκεμβρίου 1952, σ. 12.
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της, η έμφαση δόθηκε στην εκμετάλλευση της υπάρχουσας ξενοδοχειακής υποδομής.
Καθώς όμως το μεγαλύτερο μέρος της ξενοδοχειακής υποδομής της χώρας
αποτελούνταν από αστικά ξενοδοχεία, ξεχωριστή θέση σε αυτή την προσπάθεια
κατείχαν τα ξενοδοχεία που βρίσκονταν στην μέχρι πρότινος «ιταλοκρατούμενη»
Ρόδο.
Σχετικά με την ιστορία των ξενοδοχείων στη Ρόδο ο Ι. Ζίγδης αναφέρει:
«[…] η διαχειριζόμενη το ξενοδοχείον των Ρόδων ιταλική εταιρεία J.A.G.P
(Societa Anonima Grande Alberto Rose) επτώχευσε. Μετά την άρνησιν και
δεύτερας μεγάλης ξενοδοχειακής εταιρείας του Μιλάνου να αναλάβη την
διαχείρισιν του ξενοδοχείου το ιταλικόν τότε δημόσιον με την επιδεικτικότητα
και μεγαλοφάνειαν, που εχαρακτήριζε την Ιταλίαν του Μουσολίνι ιδίως εις
την Ρόδον, την οποία εθεώρει ως προβολήν της εις την Ανατολικήν
Μεσόγειον, ανέλαβε την απ’ ευθείας διαχείρισιν του ξενοδοχείου “το Ρόδων”
ήτο εις θέσιν από απόψεως κτιριολογικής και εξοπλισμού να λειτουργίση. Αι
λοιπαί τουριστικαί εγκαταστάσεις, εκτός του ότι από απόψεως εξοπλισμού
είναι λεηλατημέναι και απογυμνωμέναι, συνεπεία του πολέμου, είχον υποστή
και κτιριολογικώς μεγάλας καταστροφάς. Το ξενοδοχείον “Θέρμαι”
ελειτούργει ως νοσοκομείον μετά την απελευθέρωσιν, τα “Έλαφος” και
“Ελαφίνα” εις τον Προφήτη Ηλίαν ήσαν πλήρως λεηλατημένα, και αι
ιαματικαί πηγαί Καλλιθέας τελείως κατεστραμμέναι. […] Η τότε στρατιωτική
διοίκησις με την ανάληψιν της εξουσίας επί των Νήσων από τας Ελληνικάς
Αρχάς, την 31.3.1947 έθεσεν εις λειτουργίαν το ξενοδοχείον “Ρόδων” υπό
ιδίαν διαχείρισιν αρχικώς προς εξυπηρέτησιν αποκλειστικώς σχεδόν των
δημοσίων υπαλλήλων και συμμαχικών αρχών. Μετά ταύτα η στρατιωτική
διοίκηση κατόπιν προχείρου διαγωνισμού εξεμίσθωσε το ξενοδοχείον
“Ρόδων” εις τον κ. Γ. Πρωτέκδικον μέχρι της 31.12.1949, αντί μηνιαίου
μισθώματος παλαιών δραχμών 16.500.000. […] Δια την υπ’ αριθ. 333/14
Απριλίου 1948 πράξεως του υπουργικού συμβουλίου, ενεκρίθη η διενέργεια
διεθνούς διαγωνισμού, προς εξεύρεσιν του κατάλληλου και οικονομικώς
ισχυρού ανάδοχου. […] Δια του από 12.1.1949Β. Διατάγματος […]
34/5.2.1949

φ.ε.κ.,

αι

τουριστικαί

εγκαταστάσεις

της

Ρόδου

εχαρακτηρίσθησαν ως τουριστικά δημόσια κτήματα και […] ανετέθη εις την
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Γενική Γραμματεία Τουρισμού η διοίκησις και διαχείρισις των ανωτέρω
ακινήτων.»553

Τα ξενοδοχεία στη Ρόδο ήταν η μεγαλύτερη σχετική υποδομή στην Ελλάδα554
και η κοντινότερη στα διεθνή πρότυπα παραθερισμού της εποχής.
Από νωρίς, λοιπόν, συναντάμε διαδοχικές προσπάθειες για τη βέλτιστη
εκμετάλλευση των ξενοδοχείων αυτών. Ήδη από το 1948 όλα τα σχετικά κτίσματα
πέρασαν στην δικαιοδοσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.555 Με το νόμο
2160/1952 όλα τα κτίρια που προηγουμένως ανήκαν είτε σε ιταλικές επιχειρήσεις είτε
στο ιταλικό δημόσιο και κρίνονταν ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως
τουριστικά καταλύματα, περιέρχονταν στην ιδιοκτησία του νεοσύστατου Οργανισμού
Ακινήτου Περιουσίας του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω.556
Με το νόμο 2295/1953 η διαχείριση του οργανισμού περνούσε στον Ε.Ο.Τ.,557
του οποίου πρώτη μέριμνα ήταν να βρεθούν ιδιώτες με την κατάλληλη πείρα για να
αναλάβουν την αξιοποίηση του. Με την πράξη του υπουργικού συμβουλίου υπ. αρ.
626/195 προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για όλη τη σχετική περιουσία.558
553
554

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 70η, 4 Απριλίου 1955, σ. 642-643.
Με συνολικά 600 κλίνες σε όλο το νησί. Γ. Κ. Τσάπογα, «Ρόδος: Προβλήματα τουριστικού

γιγαντισμού», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 949, 1972, σ. 11.
555

Φ.Ε.Κ. 80, 31 Μαρτίου 1949, Α.Ν. 920, «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητος της γενικής

γραμματείας Τουρισμού», σ. 531-532.
556

Εξαίρεση αποτελούσαν μόνο κτίρια που είχαν δημευθεί από το ιταλικό δημόσιο και τα οποία

επέστρεφαν στους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους. Τα μέλη του νεοσύστατου οργανισμού ήταν κυρίως
άτομα της τοπικής κοινωνίας διοριζόμενα από τον Γενικό διοικητή Δωδεκανήσου και προέβλεπε την
χρησιμοποίηση των πόρων του οργανισμού για την ενίσχυση του τουρισμού στα Δωδεκάνησα και την
ενίσχυση κοινοφελών οργανισμών του νομού. Φ.Ε.Κ. 114, 28 Απριλίου 1952, Ν. 2160, «περί συστάσεως
οργανισμού ακινήτου περιουσίας του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών τινών
υποθέσεων της αυτή περιφέρειας.», σ. 711.
557

Φ.Ε.Κ. 43, 28 Φεβρουαρίου 1953, Ν. 2295, «Περί αναθέσεως εις τον Ελληνικόν Οργανισμόν

Τουρισμού της προσωρινής διοικήσεως κι διαχειρίσεως ενίων τουριστικών κτημάτων Ρόδου», σ. 255256.
558

Οι υποδομές των οποίων η εκμετάλλευση δημοπρατούνταν ήταν στην πόλη της Ρόδου: το ξενοδοχείο

«Το Ρόδων», πολυτελείας και 155 κλινών, το ξενοδοχείο «Θέρμαι» Α’ κατηγορίας 166 κλινών, το
ξενοδοχείο «Πίνδος» Β’ κατηγ. 32 κλινών, το ξενοδοχείο «Λίνδος» Γ’ κατηγ. 52 κλινών το κέντρο
αναψυχής «Άκταιον», το κέντρο αναψυχής και θαλάσσια λουτρά «Έλλην», το γήπεδο τένις δίπλα στο
ξενοδοχείο «το Ρόδων». Έξω από την πόλη της Ρόδου ήταν τα: συγκρότημα ξενοδοχείων «Έλαφος και
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Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονταν σε όλα τα γραφεία του Ε.Ο.Τ. στο
εξωτερικό. Προσπάθεια των αρχών ήταν να δοθεί το σύνολο των υποδομών σε ένα
μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ως επιπλέον κίνητρο για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος, δινόταν άδεια να λειτουργήσει καζίνο στο νησί, για διάστημα τριάντα
χρόνων, σε όποιον ιδιώτη εκμίσθωνε ή αγόραζε τις υποδομές.559
Η αποτυχία δύο συνεχόμενων διαδοχικών διεθνών διαγωνισμών, με την
συνακόλουθη σπατάλη πόρων που η σχετική διαφήμιση περιελάμβανε, θα πρέπει να
κλόνισε την πεποίθηση του δεξιού πολιτικού κατεστημένου στην ικανότητα του
ιδιωτικού κεφαλαίου να αναλάβει πρωτοβουλίες στο ζήτημα της ανάπτυξης του
τουρισμού. Έτσι διαμορφώνεται σταδιακά τόσο η αντίληψη για το ρόλο του κράτους
ως αρωγού στην προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης της χώρας όσο και για την
ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Στο βαθμό που οι πόροι ήταν περιορισμένοι, η
προσπάθεια έπρεπε να στραφεί, όπως θα δούμε παρακάτω, σε λίγες τουριστικές
μονάδες υπερπολυτελείας που προήγαγαν μία μορφή τουρισμού για λίγους, σε πλήρη
αναντιστοιχία με την τάση που διαμορφώνονταν σε διεθνές επίπεδο για μαζικό
τουρισμό με κύριους αποδέκτες κυρίως τα μεσαία και κατώτερα στρώματα.
Χαρακτηριστικό της παραπάνω τάσης είναι οι απόψεις του Αθ. Π.
Κανελλόπουλου, αρχισυντάκτη του Οικονομικού Ταχυδρόμου και μετέπειτα
υπουργού με την Ένωση Κέντρου. Σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο:
«Αι τουριστικαί επομένως επενδύσεις είναι προφανές ότι πρέπει να στραφούν
προς την οργάνωσιν τοιούτων βασικών κέντρων επιδείξεως της σύγχρονης
ζωής, όσο και αν εκ πρώτης όψεως φαίνονται ασυμβίβαστοι προς την
ορθοδοξούσαν οικονομολογίαν. Οργάνωσις καζίνο, νυκτερινών κλάμπς κλπ.
κλπ. και προσπάθεια καθιερώσεως δύο ή περισσότερων χώρων ως κατ’

Ελαφίνα», Α’ κατηγορίας, στη θέση Προφήτης Ηλίας, 113 κλινών, συγκρότημα ιαματικών πηγών στη
τοποθεσία Καλλιθέα., δύο τουριστικά περίπτερα στη Λίνδο και ένα τουριστικό περίπτερο στον
Καλαμώνα. Φ.Ε.Κ. 179, 15 Ιουλίου 1953, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου υπ. αριθμ. 626 της 3 Ιουλίου
του 1953, «Περί εγκρίσεως όρων διαγωνισμού πωλήσεως ή πολυετούς μισθώσεως τουριστικών
εγκαταστάσεων Ρόδου.», σ. 1111.
559

Στο ίδιο, σ. 1112-1113.
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εξοχήν τουριστικών, διεθνούς προβολής, ως συμβαίνει με την Βενετίαν, το
Κάπρι ή την Κυανήν Ακτήν.»560

Ενδεικτικές των παραπάνω τάσεων ήταν τόσο οι συζητήσεις που ξεκινάνε στη
Βουλή σχετικά με την αναγκαιότητα για την δημιουργία καζίνο στη Ρόδο, όσο και οι
κοινοβουλευτικές συζητήσεις που έγιναν κατά την ψήφιση του Α.Ν. 1813/1951 περί
τροποποίησης των συμβάσεων για τις ιαματικές πηγές. Σε αυτές διαπιστώνουμε, ότι
μεγάλο μέρος του ελληνικού πολιτικού καταστημένου προσέβλεπε για την ανάκαμψη
του τουριστικού ρεύματος της χώρας προς τους ομογενείς της Μέσης Ανατολής που
κατά τα μεσοπολεμικά χρόνια έρχονταν κυρίως σε τόπους με ιαματικές πηγές.561
Η λύση, λοιπόν, που τελικώς προτάθηκε ήταν η υπογραφή σύμβασης με την
εταιρεία «Αστήρ», κύριος μέτοχος της οποίας ήταν η Εθνική Τράπεζα. Η εταιρεία
αναλάμβανε την υποχρέωση να κάνει επισκευές έως και 6.000.000 δραχμές στις
υπάρχουσες υποδομές και να συνεχίσει να λειτουργεί τα ξενοδοχεία στην κατηγορία
που λειτουργούσαν ως την ημέρα υπογραφής της σχετικής συμφωνίας. Ταυτόχρονα
αναλάμβανε την υποχρέωση να δημιουργήσει γήπεδο γκολφ στο νησί. Η σύμβαση
ήταν 20ετής και κατά τα πρώτα δύο έτη η εταιρεία κατείχε το αποκλειστικό δικαίωμα
να δημιουργήσει καζίνο. Ο Ε.Ο.Τ., από τη μεριά του, όφειλε να συνεχίζει να
διαφημίζει το νησί στο εξωτερικό, η εταιρεία όμως είχε την υποχρέωση να συμβάλλει
στην προσπάθεια της ατμοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες.562
Αντίστοιχη λύση είχε ήδη προχωρήσει για την εκμετάλλευση της περιοχής της
Γλυφάδας με την εν λόγω εταιρεία. Η σύμβαση εκεί προέβλεπε την δημιουργία
ξενοδοχείου, συγκροτήματος μπανγκαλόου, κέντρου διασκέδασης και εστιατορίου,
προέβλεπε όμως και τη δημιουργία και της πρώτης οργανωμένης πλαζ στην

560

Α. Π. Κανελλόπουλου, «Ο τουρισμός δύναται να καταστή βασικός κλάδος του συναλλαγματικού

μας ισοζυγίου αν μεταβληθή ο τρόπος αξιοποιήσεως του», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 34, 1954,
σ. 467.
561

Π.χ. βλέπε: Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 41η, 25 Φεβρουαρίου 1954, σ. 653.

562

Φ.Ε.Κ. 117, 11 Μαΐου 1955, Ν.3231/1955, «Περί εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφήν συμβάσεως περί

αξιοποιήσεως τουριστικών εγκαταστάσεων Ρόδου και άλλων τινών διατάξεων», σ. 287.
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Ελλάδα,563 γεγονός που τη κατέστησε αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος ως δείγμα
κοσμοπολιτισμού και εκδυτικισμού των ηθών στη χώρα.
Οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις που ακολούθησαν την υπογραφή των δύο
συμβάσεων ήταν έντονες καθώς η κυβέρνηση κατηγορήθηκε για ευνοιοκρατία υπέρ
μίας συγκεκριμένης ελίτ του επιχειρηματικού κόσμου.564 Η σύμβαση για τα
ξενοδοχεία της Ρόδου κατηγορούνταν καθώς δεν εξασφάλιζε αρκετά οφέλη για το
δημόσιο αλλά και επειδή δεν διασφάλιζε ότι τα ξενοδοχεία θα έμεναν αρκετά καιρό
ανοικτά ώστε να θεραπευτεί σταδιακά η εποχιακότητα του φαινομένου.565
Χαρακτηριστικά ο Ν. Ζορμπάς κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι μέσα από τις
συμβάσεις αυτές καθιστούσε την εταιρεία «Αστήρ» μονοπώλιο στη χώρα στον τομέα
του τουρισμού.566
Απαντώντας στις επικρίσεις που δεχότανε, ο τότε υπουργός της προεδρίας της
κυβερνήσεως δήλωνε:
«Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Τουρισμός δια την Ελλάδα δεν έχει όρια. Όλα
τα άλλα πράγματα έχουν όρια. Είναι δυνατόν να γίνεται Τουρισμός όταν
δίδετε τα ξενοδοχεία σας εις τους γύφτους και τους τσιγγάνους, όταν
ταξιδεύετε με τα πλοία τα τουριστικά και δεν ημπορείτε ούτε να καθήσετε; Η
θα γίνωμεν Κράτος, το οποίον πραγματικά θα εφαρμόσει μία τουριστικήν
πολιτικήν και θα βάλει μυαλό και θα ειπή, ότι ο ξένος δια την Ελλάδα είναι ο
τρόπος να καλύψω το ισοζύγιον των εξωτερικών πληρωμών ή δεν κάνομεν
τουριστική πολιτικήν […]»567

563

Φ.Ε.Κ. 68, 17 Μαρτίου 1955, Ν. 3159, «Περί κυρώσεως της από 29 Οκτωβρίου 1954 υπογραφείσας

συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών Α.Ε. και της
Εταιρίας “Αστήρ Ανώνυμος Τουριστική Ξενοδοχειακή Εταιρεία” “περί παραχωρήσεως παραλιακής
περιοχής Γλυφάδας”, ως και της από 5 Φεβρουαρίου 1955 συμπληρωματικής τοιαύτης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και
Αθηνών και της Εταιρείας “Αστήρ Ανώνυμος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία”», σ. 433-438.
564

Με προεξέχον πρόσωπο για το οποίο εκφράζονταν επικριτικά σχόλια τον τότε διευθυντή της Εθνικής

Τραπέζας Κ. Ηλιάσκο.
565

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 73η, 7 Απριλίου 1955, σ. 720.

566

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 47η, 17 Φεβρουαρίου 1955, σ. 110.

567

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 40η, 8 Φεβρουαρίου 1955, σ. 763.
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Και σχετικά με το κατά πόσο το κράτος και οι συν αυτώ πιστωτικοί οργανισμοί
ήταν αρμόδιοι για την ανάπτυξη του τομέα έλεγε:
«Ο τομεύς ούτος ο οποίος όχι μόνο θα μας φέρη συνάλλαγμα, αλλ’ […] είναι
δυνατόν να δώση και εργασίαν εις πολλά επαγγέλματα εδώ. Δια του
τουρισμού, […] δεν κινούνται μόνον τα ξενοδοχεία, άλλα και όλα τα
επαγγέλματα, τα οποία δεν έχουν άλλον τρόπον να κινηθούν. Θα ήτο λοιπόν
σωστόν να είπομεν ότι δεν πρέπει να αφιερώσωμεν 30, 40, 50 εκατομμύρια
διά να τα δώσωμεν εις τον τουρισμόν, διότι αυτά είναι αφιερωμένα εις την
οικονομία της χώρας μας; Βεβαίως εάν υπάρξη ιδιώτης ο οποίος θα θελήσει
να εκτελέση 1, 2, 3 σοβαρές τουριστικές επιχειρήσεις, θα είμεθα ευτυχείς να
τα εκτελέση αυτός και όχι η τράπεζα, διαθέτων ο ίδιος κεφάλαια. Αλλά ως
γνωρίζετε, δυσκόλως εμφανίζονται ιδιώται, οι οποίοι διαθέτουν αυτά τα ποσά
και οι οποίοι δέχονται να τα δεσμεύσουν επί ένα διάστημα 20, 30, ετών. […]
Όταν γίνονται προτάσεις περί ιδρύσεως ενός ξενοδοχείου, πάντοτε, εκείνο το
οποίον πρώτο προβάλλεται είναι πόσα θα μου δώση το Κράτος. Και αυτό
ανέρχεται πότε εις το 70% και πότε εις το 80%.»568

4.1.3 Οι κυβερνήσεις Καραμανλή (1955-1963)
4.1.3.1 Η χρυσή εποχή του κρατικού παρεμβατισμού.
Μέχρι την άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία, είχε πλέον
διαμορφωθεί το μοντέλο μεταπολεμικής προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Το
1954 ο Ε.Ο.Τ. είχε ήδη κατασκευάσει τα πρώτα τέσσερα ξενοδοχεία «Ξενία»,569 ενώ
από την άλλη η πανίσχυρη, τότε, Νομισματική Επιτροπή άφηνε ελάχιστα περιθώρια
δανεισμού για ιδιωτικές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. H πρώτη, όμως, άνοδος
του αριθμού των επισκεπτών της χώρας, αναντίστοιχη βέβαια με τη διεθνή τάση,
οφείλονταν στην υποτίμηση της δραχμής από τον τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας
της κυβέρνησης Παπάγου, Σπύρο Μαρκεζίνη.570 Η διαδικασία αυτή, εμμέσως,

568
569

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 47η,17 Φεβρουαρίου 1955, σ. 100.
Σχετικά με το σκεπτικό με το οποίο κατασκευάζονταν τα «Ξενία» ως αντίδοτο στην κρατική

πρωτοβουλία βλέπε: Κ. Τσάτσος, Λογοδοσία μίας ζωής, τομ. Α’, Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα, 2000, σ.
341. Σχετικά με την αισθητική άποψη και τον αρχιτεκτονικό ρυθμό στη βάση των οποίων
δημιουργήθηκαν τα πρώτα Ξενία, βλέπε παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο.
570

Π. Καζάκος, Ό.π., σ. 165.
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καθιστούσε την Ελλάδα ευνοϊκό προορισμό για την ακριβώς αντίθετη κατηγορία
επισκεπτών από αυτή που η επίσημη πολιτική στον τομέα του τουρισμού την
προετοίμαζε. Την ώρα δηλαδή που η υποτίμηση της δραχμής έκανε τη χώρα ιδανικό
προορισμό

για

χαμηλά

εισοδηματικά

στρώματα,

οι

πολιτικοί

σχεδιαστές

προετοίμαζαν την χώρα για την έλευση μίας ελίτ που οι ίδιοι φαντάζονταν. Η
περίοδος της πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή, κατά πολλούς η χρυσή
εποχή του ελληνικού τουρισμού, ήταν η εποχή κατά την οποία η λογική του κρατικού
παρεμβατισμού και της σύμπραξης του κράτους με την ελληνική μεγαλοαστική τάξη
για την ανάπτυξη του τομέα έφτασε στο απόγειο της, αλλά και κατά την οποία
εμφανίστηκαν οι πρώτες ρωγμές σε αυτή.
Πρώτη νομοθετική πράξη της κυβέρνησης Καραμανλή στον τομέα ήταν η
αναθεώρηση του καταστατικού του Ε.Ο.Τ., το οποίο μεταξύ άλλων, έδινε στον
Ε.Ο.Τ.

μεγαλύτερη

οικονομική

αυτονομία

και

μετέτρεπε

τον

Οργανισμό

Ξενοδοχειακής Πίστεως σε Οργανισμό Τουριστικής Πίστεως, επιφορτισμένο με την
δανειοδότηση όλων των συναφών επιχειρήσεων του κλάδου.571
Οι σημαντικότερες, όμως, τροποποιήσεις του καταστατικού του οργανισμού να
στόχευαν προς την υπεράσπιση των συμφερόντων των μεγάλων παραθεριστικών
ξενοδοχείων. Έτσι, προβλεπόταν από το νέο καταστατικό ότι όλοι οι πελάτες
ξενοδοχείων σε αμιγώς τουριστικές περιοχές θα έπαιρναν το ένα τους γεύμα εντός
της μονάδας.572 Παράλληλα προωθούνταν η θεσμοθέτηση του καθεστώτος των
ενοικιαζόμενων δωματίων δημιουργώντας, κατά τα πρότυπα των μεγάλων
ξενοδοχειακών μονάδων, μια αντίστοιχη κλίμακα αξιολόγησής τους:
«Εις πόλεις,

λουτροπόλεις, τουριστικούς

τόπους,

θερινάς διαμονάς,

κωμοπόλεις και χωριά όπου δεν λειτουργούν ξενοδοχεία ή τα λειτουργούντα
δεν είναι επαρκή ή δεν εξυπηρετούν όλας τας τάξεις του διακινούμενου
πληθυσμού ημεδαπών και αλλοδαπών, δύναται να χορηγούνται πάρα του
γενικού γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μετά γνώμην της
αρμοδίας επί των ξενοδοχείων Επιτροπής, άδειαι λειτουργίας ενοικιαζόμενων
δωματίων εις οικίας.»573
571

Φ.Ε.Κ. 307, 12 Νοεμβρίου 1955, Ν.Δ. 3430, «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως

διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων τινών διατάξεων», σ. 2520.
572

Στο ίδιο σ. 2524.

573

Στο ίδιο.
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Οι ρυθμίσεις όμως αυτές φρόντιζαν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των
μεγάλων μονάδων προβλέποντας ότι:
«Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν επιτρέπεται να ενοικιάζωνται διά διάστημα
μικρότερον των 10 ημερών. Εξαίρεσις εκ τούτου επιτρέπεται εφ’ όσον δεν
υφίστανται διαθέσιμα δωμάτια ή κλίναι εις νομίμως εν αυτή πόλει ή χωρίω
λειτουργούντα ξενοδοχεία.»574

Στην σχετική μάλιστα συζήτηση στη βουλή, ο Ν. Κρασαδάκης, κεντρώος
βουλευτής του νομού Ηρακλείου, επέκρινε τον νόμο επειδή προσπαθούσε να
κρατήσει την πελατεία των ξενοδοχείων εντός των τειχών τους μακριά από τις
τριγύρω επιχειρήσεις εστίασης.575 Επιχειρηματολόγησε, μάλιστα, για την ανάγκη
χρηματοδότησης μικρών μονάδων, φέρνοντας ως παράδειγμα το πλήθος φιλομαθών
νέων που συνέρεε στο Ηράκλειο για να γνωρίσει τον Μινωικό πολιτισμό και δεν έχει
ένα κατάλυμα, ανάλογο της οικονομικής του επιφάνειας, για να μείνει.576
Με το νομοθετικό διάταγμα 3597/1956 δημιουργούνταν θέση «Ειδικού
Συμβούλου Τουρισμού» παρά το Υπουργείο της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, ο
οποίος διατηρούσε το δικαίωμα να αναστείλει οποιαδήποτε απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Τ., εντείνοντας προφανώς τον κρατικό έλεγχο μέσα στον οργανισμό.577 Μέρος
αυτής της σταδιακής εγκατάλειψης του αρχικού πνεύματος του οργανισμού, της
λειτουργίας του δηλαδή ως ιδιωτική επιχείρηση, ήταν και η μονιμοποίηση του
προσωπικού του οργανισμού και η υπαγωγή του υπό το καθεστώς του δημοσίου
υπαλλήλου.578
Τα πρώτα χρόνια της ανέλιξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, κατά
προσέγγιση μέχρι και την δεύτερη εκλογική νίκη του το 1958, η τουριστική του
πολιτική έχει τρείς προτεραιότητες: Πρώτον την συνέχιση της κατασκευής των
574

Στο ίδιο.

575

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 5η, 4 Νοεμβρίου 1955, σ. 44.
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Στο ίδιο, σ. 35.
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Φ.Ε.Κ. 246, 13 Οκτωβρίου 1956, Ν.Δ. 3597, «Περί συστάσεως παρά τω Υπουργείω Προεδρίας της

Κυβερνήσεως θέσεως Ειδικού Συμβούλου Τουρισμού», σ. 2435
578

Φ.Ε.Κ. 227, 9 Νοεμβρίου 1957, Διάταγμα «περί καταστάσεως του προσωπικού του Ελληνικού

Οργανισμού Τουρισμού.», σ. 1720.
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«Ξενία», δεύτερον την απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας με την Ιταλία579 και
τρίτον το Φεστιβάλ.
Με την πράξη του υπουργικού συμβουλίου 2480/1956: «Συνίσταται παρά τω
Ελληνικώ Οργανισμώ Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) επιτροπή προς διοργάνωσιν και τέλεσιν
μεγάλων περιοδικών μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων (ΦΕΣΤΙΒΑΛ) διεθνούς
προβολής προς επαύξησιν της προς την Ελλάδα τουριστικής κινήσεως των ξένων
χωρών.»580 Η επιτροπή του Φεστιβάλ, που αποτελείτο από άτομα του καλλιτεχνικού
χώρου, καθώς και από γνώστες της τουριστικής αγοράς, διοριζόταν από τον υπουργό
της προεδρίας της κυβερνήσεως απευθείας και είχε θητεία τριετή.
Το Φεστιβάλ, που επανειλημμένα επικρίθηκε τόσο για τις υπερβολές του, όσο
και για το ελάχιστα «ελληνικό περιεχόμενο» του προγράμματος του, αποτελούσε
τεκμήριο της προσήλωσης στην ιδέα ότι ο πολιτισμός και ιδιαίτερα ο
αρχαιοελληνικός πολιτισμός ήταν το σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού.
Την ίδια όμως περίοδο γινόταν αντιληπτό και επισημαινόταν κατ’ επανάληψη
από μέλη της αντιπολίτευσης ότι ο τουρισμός δεν ήταν ένα προϊόν που απευθήνεται
στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, αλλά οι μεταπολεμικές εξελίξεις τον
καθιστούσαν αντικείμενο κατανάλωσης για ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Στη συζήτηση
για την αναθεώρηση του καταστατικού του Ε.Ο.Τ. του 1958 ο Δ. Βρανόπουλος
αναφέρει:
«Νομίζω, κύριοι, ότι εις την χώρα μας δεν θα εξασφαλίσουμε τουλάχιστον εις
την πολύ αρχήν, την είσοδο των πολύ πλούσιων τουριστών, διότι αυτοί ως
γνωστόν, προτιμούν την γαλλικήν και την ιταλικήν Ριβιέραν, αλλά ημπορούμε
εδώ με την λήψιν ορισμένων μέτρων να προσελκύσωμεν μέγα αριθμό των
μέσων τουριστών, οι οποίοι, όταν έχωμεν καλούς δρόμους, καλά ξενοδοχεία,
όχι όμως μόνο εν Αθήναις, αλλά ιδίως εις τας επαρχίας και έτι περισσότερον
εκεί που κείνται οι αρχαιολογικοί χώροι το ζεστό και κρύο νερό εις αυτά το
καθαρό σεντόνι και όλα τα άλλα τα οποία απαιτεί ο σύγχρονος πολιτισμός,

579

Βλέπε την εισήγηση του προϋπολογισμού από τον υπουργό οικονομικών Χ. Θηβαίο το 1957:

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 48η, 15 Φεβρουαρίου 1957, σ. 369.
580

Φ.Ε.Κ. 12, 11 Ιανουαρίου 1956, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2480, «Περί συστάσεως παρά τω

Ε.Ο.Τ. Επιτροπής προς διοργάνωσιν και τέλεσιν εν Αθήναις ΦΕΣΤΙΒΑΛ», σ. 484.
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εάν όλα αυτά γίνωσιν, έχω απόλυτον πεποίθησιν, ότι θα έχωμεν τεράστιαν
αύξησιν των εισερχόμενων τουριστών εις την χώρα μας.»581

Στο ίδιο πνεύμα τοποθετείται και ο Γ. Σπηλιόπουλος επικρίνοντας την
κυβέρνηση:
«Άλλοτε, κύριοι βουλευταί, ο Τουρισμός ενετοπίζετο μόνον εις τους
μεγιστάνες του πλούτου. Σήμερον, όμως, κατά το μεγαλύτερον ποσοστόν, ο
Τουρισμός καλύπτεται από τας μεσαίας τάξεις. […] πειθόμεθα ότι εκεί
τείνουν αι προσπάθειαι της κυβερνήσεως, δηλαδή εις την δημιουργίαν
πολυτελών κέντρων, προσιτών μόνο εις το μικρότερον ποσοστόν των πολύ
πλουσίων, δηλαδή των τάξεων εκείνων αι οποίαι, δεν θέλω να τονίσω ότι θα
έπρεπε να αμεληθούν, αλλά δεν θα έπρεπε να αποτελούν τον μοναδικό στόχον
της υπηρεσίας Τουρισμού. […] Νομίζω […] ότι θα έπρεπε κατά πρώτο λόγον
η υπηρεσία Τουρισμού να στρέψη την προσοχή της εις την ανάπτυξιν των
μικρών, καθαρών ξενοδοχείων και εστιατορίων και εν γένει της εξυγιάνσεως
του τόπου.»582

Αυτό όμως που αποφασιστικά επέτρεψε την δημιουργία επενδύσεων στον
τουριστικό τομέα σε μεγάλη κλίμακα ήταν η άδεια που παρείχε η νομισματική
επιτροπή το 1959 σε τράπεζες να δανείζουν τουριστικές επιχειρήσεις.583 Πρόσθετα
οικονομικά μέτρα απετέλεσαν η ένταξη των ξενοδοχείων στο νόμο 4171 «Περί
λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της
χώρας», που παρείχε στις μεγάλες επιχειρήσεις που εντάσσονταν σε αυτόν
φορολογικές απαλλαγές και δασμολογικές διευκολύνσεις για την εισαγωγή ειδών
απαραίτητων για την επίπλωση και τον εξοπλισμό πολυτελών μονάδων εστίασης και
φιλοξενίας.584 Μέρος πλέον των προνομίων της κατηγορίας «τουριστική επιχείρηση»
αποτελούσε και η ικανότητα δανεισμού από τις τράπεζες, αίροντας έτσι τους

581

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 58η, 3 Φεβρουαρίου 1958, σ. 49-50.

582

Στο ίδιο, σ. 51-52.
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Φ.Ε.Κ. 276, 21 Δεκεμβρίου 1959, Απόφαση Νομισματικής Επιτροπής «Περί χορηγήσεως υπό των

Τραπεζών δανείων προς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις.», σ. 2340.
584

Φ.Ε.Κ. 1961, 3 Ιουνίου 1961, Ν. 4171, «Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της

αναπτύξεως της Οικονομίας της χώρας.», σ. 953.
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περιορισμούς στην πιστοληπτική πολιτική του κλάδου που επέβαλε μέχρι τότε η
Νομισματική Επιτροπή. Η κίνηση αυτή όμως, που από το 1961 ρητά περιελάμβανε
και πλήθος άλλων μικροεπιχειρήσεων του τομέα του μικρεμπορίου και των
υπηρεσιών,585 αποτελούσε ένα παράθυρο για το μικρό κεφάλαιο στην Ελλάδα που,
ενώ παραδοσιακά εξαρτιόταν από τις κατασκευές και το εμπόριο, ασφυκτιούσε από
την αυστηρή πολιτική δανεισμού υπέρ της εκβιομηχάνισης.586
4.1.3.2 Η εποχή των μεγάλων επενδύσεων: Χίλτον και Μον Παρνές
Παρόλα τα παραπάνω, η πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή παρέμεινε
προσανατολισμένη στην προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων και μεγάλων
πολυδάπανων επενδύσεων. Μετά τη δεύτερη εκλογική νίκη της Ε.Ρ.Ε. (Εθνικής
Ριζοσπαστικής Ένωσις) το Μάιο του 1958 εγκαινιάστηκε η εποχή των
μεγαλεπήβολων έργων στον τουριστικό κλάδο και των ακόμα πιο φαραωνικών
σχεδίων. Τα έργα αυτά προωθούνταν είτε απευθείας από το κράτος, είτε με ξένα
κεφάλαια

με

διευκολύνσεων,

τη

διασφάλιση

παρακάμπτοντας

ευμενών
δηλαδή

οικονομικών
την

μέτρων

υπάρχουσα

και

πλήθος

νομοθεσία.587

Παραδείγματα τέτοιων επενδύσεων για όλο το διάστημα μέχρι την εποχή που ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής αποχώρησε από την εξουσία, αποτελέσαν το «Μίνως
Παλλάς» στον Άγιο Νικόλαο588, τα Καζίνο στη Ρόδο και στην Κέρκυρα589, το «Kings
Palace» στο Σύνταγμα,590 οι προσπάθειες για τη δημιουργία ξενοδοχείων στην

585

Με την τροποποίηση του καταστατικού του Ε.Ο.Τ. του 1961 προβλέπονταν ότι στην κατηγορία

τουριστικές επιχειρήσεις δικαιούνταν να ενταχθούν μαγαζιά με είδη λαϊκής τέχνης, φωτογραφία,
κουρεία, αρχαιοπωλεία, ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Φ.Ε.Κ. 111, 6 Ιουλίου 1961, Δ. 436, «Περί
χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως ‘τουριστικών’», σσ. 1079-1080.
586
587

Γ. Σταθάκης, «Η απρόσμενη οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του ’50 και ‘60», ό.π., σ. 53.
Για πολλούς σχολιαστές του τουριστικού φαινομένου η δημιουργία μίας εύρωστης τουριστικής

οικονομίας περιλαμβάνει εκ των πραγμάτων την προσπάθεια δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για
ξένες επενδύσεις ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Βλέπε ενδεικτικά: S. Britton, ό.π., σ. 155-172.
588

Φ.Ε.Κ. 161, 14 Σεπτεμβρίου 1961, Δ. 677, «Περί συμμετοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου-Κρήτης εις

ετερόρρυθμον εταιρίαν εκμεταλλεύσεως τουριστικών ξενοδοχείων.», σ. 1534.
589

Φ.Ε.Κ. 177, 19 Σεπτεμβρίου 1961, Ν.Δ. 4212, «Περί κυρώσεως της από 19 Μαΐου 1961 Συμβάσεως

μεταξύ το Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ο.Τ. αφ’ ενός και αφ’ ετέρου του DR. HARTMANN
FREIHERR VON RICHTHOFEN περί ιδρύσεως διεθνούς τύπου Λεσχών ψυχαγωγίας και τυχερών
παιγνίων εν Ρόδω και Κέρκυρα. », σ. 1685.
590

«Βασίλειον Μέλαθρον», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος. 307, Μάιος 1960, σ. 19-24.
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Θεσσαλονίκη μέσα από την χρήση ταμείων εργαζομένων,591 η «αξιοποίηση» του
Λυκαβηττού, η δημιουργία του γκολφ στη Γλυφάδα και βέβαια τα δεκάδες πλέον
«Ξενία». Σημαντικότερα, όμως, δείγματα της παραπάνω πολιτικής, από την άποψη
των συζητήσεων που προκάλεσαν, τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στον τύπο, ήταν οι
περιπτώσεις του «Χίλτον» και του «Μόντ Παρνές».
Με το Ν.Δ. 3909/1958 επιτρεπόταν η εισαγωγή κεφαλαίων 2.500.000 δρχ. για
την ανέγερση τουριστικού ξενοδοχείου δυναμικότητας 300 έως 350 κλινών.
Ταυτόχρονα επιτρέπονταν η δανειοδότηση του επιχειρηματία με επιπλέον 2.500.000
δρχ. από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Οικονομικής Αναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.). Το
ξενοδοχείο μετά την αποπεράτωση του θα παραδιδόταν στην Εταιρεία «Hilton Hotels
International». Το οικόπεδο που πρότειναν η εταιρεία και ο επιχειρηματίας να
πραγματοποιηθεί η επένδυση ήταν ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Αμύνης.592 Με
διάταγμα του 1960 το εισαγόμενο κεφάλαιο ανέρχονταν στα 4.500.000 δρχ.593
Την εποχή εκείνη η Ε.Δ.Α. (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) είναι αξιωματική
αντιπολίτευση και ανέλαβε να επικρίνει την κυβέρνηση τόσο για το περιεχόμενο όσο
και για τους όρους της συμφωνίας.594 Στην τοποθέτηση του στη Βουλή ο βουλευτής
του κόμματος της αριστεράς Γ. Πρίφτης σχολίασε την σύμβαση με τον ακόλουθο
τρόπο:
«Δεν είναι δυνατόν τέτοιας μορφής ενέργειες, τέτοιου είδους λεοντίους
εταιρείας να προσπαθούμεν πάντοτε να τας καλύψωμεν ή να τας
591

Προσπάθειες που δεν ολοκληρώθηκαν παρά μόνο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Ι.

Ν. Τσαλουχίδη, «Η Ελληνική ξενοδοχία κατά την περίοδο 1945-1971», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος
918, 1971, σ. 8.
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Φ.Ε.Κ. 198, 11 Νοεμβρίου 1958, Ν.Δ. 3909, «Περί κυρώσεως Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου

αφορώσης χορηγηθείσας απαλλαγής δια την ίδρυσιν ξενοδοχείων και περί χορηγήσεως δασμολογικών
διευκολύνσεως εις νεοϊδρυόμενα ξενοδοχεία.», σ. 1744.
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Φ.Ε.Κ. 176, 25 Αυγούστου 1959, Ν.Δ. 3969, «Περί απ’ ευθείας πωλήσεως, εκμισθώσεως και

υποθηκεύσεως ακινήτου του Ταμείου Εθνικής Αμύνης προς ανέγερσιν Τουριστικού Ξενοδοχείου». σ.
1563.
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Στο ίδιο πνεύμα τα καλλιτεχνικά περιοδικά Επιθεώρηση Τέχνης και Ζυγός ασκούσαν όλη τη διάρκεια

της δεκαετίας του ’50 κριτική απέναντι στο εγχειρήματος της τουριστικής ανάπτυξης όπως αυτό
πραγματοποιούνταν από τις δεξιές κυβερνήσεις ως δείγματα καταπάτησης της αρχαιοελληνικής
κληρονομίας η οποία έπεφτε θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Για τις σχετικές συζητήσεις βλέπε: E.
Yalouri, The Acropolis: Global Fame, Local Claim, Berg, Oxford, 2001, σ. 128, σ. 178.
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δικαιολογήσωμεν με τον τύπον της προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων δια την
ανασυγκρότηση της χώρας. […] Τέτοιες συμβάσεις, αι οποίαι δεν έχουν εις
την βάσιν των την έννοιαν της εξυπηρετήσεως του αμοιβαίου συμφέροντος
έστω και δια τας παροχάς προνομιών λελογισμένων από της πλευράς του
Κράτους προς τον έτερον συμβαλλόμενον, θα μου επιτρέψετε να τας
χαρακτηρίσω συμβάσεις αποικιακής μορφής.»595

Ο συμβαλλόμενος, ο Κ. Πεζάς, κατηγορούνταν ως δοσίλογος που πλούτισε
κατά την Κατοχή,596 και εκτός των άλλων ως άνθρωπος με μηδενική πείρα στην
διαχείριση τουριστικών ζητημάτων.597 Τέλος, η κυβέρνηση επικρινόταν από την
αντιπολίτευση και για την εκποίηση του οικοπέδου που προηγουμένως ανήκε στο
Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
Καθώς η κριτική έναντι των επιλογών της κυβέρνησης αναπόφευκτα οδηγούσε
σε συνολική κριτική της τουριστικής της πολιτικής, η απάντηση του Κ. Τσάτσου εκ
μέρους της κυβέρνησης αφορούσε επίσης το σύνολο της πολιτικής της:
«Θέλομεν τουρισμόν και θέλομεν τουρισμόν αποδίδοντα οικονομικώς.
Αποδίδων οικονομικώς τουρισμός είναι ο πολυτελής τουρισμός. […] Εις όλας
τας χώρας, την Ισπανίαν, Τουρκίαν, Αίγυπτον, νομίζω και εις τας Ινδίας
δημιουργείται η ανάγκη της παροχής εις τους τουρίστας της Β. Αμερικής,
τους ευπορώτερους όλου του κόσμου, εκείνων των ανέσεων τας οποίας αυτοί
ζητούν και έχει δημιουργηθή εις την Β. Αμερικήν παράδοσις, ότι υπάρχουν
ωρισμένα είδη, τύποι μάλιστα, ξενοδοχείων, οι οποίοι ικανοποιούν τον
Αμερικάνον τουρίστα, τύποι ξενοδοχείου, οι οποίοι πιθανόν να μην είναι και
οι ιδεώδεις δια τον Ευρωπαίον τουρίστα. […] Δεν αφορούν πελατεία
υπάρχουσαν δια τα άλλα ξενοδοχεία, αλλ’ έχουν μίαν ιδικήν του πελατείαν.
Ξεκινά ο Αμερικάνος τουρίστας από την Αμερικήν και περιοδεύει ανά τον
κόσμον εκεί που υπάρχουν ξενοδοχεία τύπου Χίλτον.»598
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 71η, 3 Ιουλίου 1959, σ. 249.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 75η, 10 Ιουλίου 1959, σ. 333.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 29η, 20 Ιανουαρίου 1960, σ. 41.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 71η, 3 Ιουλίου 1959, σ. 253-254.
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Αντίστοιχες επικρίσεις δεχόταν η κυβέρνηση για το γήπεδο γκολφ και για το
ξενοδοχείο στην Πάρνηθα, που παρουσιάζονταν στην καλύτερη περίπτωση ως
τουρισμός πολυτελείας που δε συνέβαλλε στην αύξηση των εισερχόμενων
τουριστών,599 και στη χειρότερη ως ιδιοτυπία της οικονομικής και διοικητικής ελίτ
που περιέβαλαν τον τότε κυβερνητικό μηχανισμό:
«Ο Τουρισμός διέθεσε μυθώδη ποσά δια την επίπλωσιν του ξενοδοχείου της
Πεντέλης και τεράστια ποσά εδαπάνησε δια την Ομόνοιαν και τον
Λυκαβηττόν. Και ενώ θέλει να βιομηχανοποιήση τας επισκέψεις των ξένων
που λέγεται τουρισμός, αποφεύγει εκεί που είναι οι τόποι κατάλληλοι, όπως η
Κεφαλληνίαν και η Ιθάκη, δαπανά και κατασκευάζει ένα κέντρον
διασκεδάσεως εις τας προσβάσεις της Ακροπόλεως, εις την είσοδον της
Ακροπόλεως, αυθαιρέτως εις οικόπεδον του Δήμου, κατέκοψε τα πεύκα και
κτίζεται εκεί μία πολυτελής ταβέρνα, που θα έχη αίθουσαν δια 400 άτομα, η
οποία βεβαίως θα φιλοξενή τους ξένους και θα έχωμεν και μουσικούς και θα
έχωμεν σιγά-σιγά και μπουζούκια και στριπτήζ και όλη η σεμνότης του ιερού
βράχου, όλη εκείνη η ηρεμία και η κατάνυξις, την οποία αισθάνεται ο
επισκέπτης, ο περιπατητής το βράδυ θα μεταβληθή εις θόρυβον, φώτα
κλπ.»600

Στο ίδιο πνεύμα τοποθετούνταν αργότερα και ο βουλευτής της Ε.Δ.Α. Β.
Εφραιμίδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σπατάλη υπερβολικών πόρων που δεν
συμβάλουν στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος:
«Η κυβέρνησις ισχυρίζεται, ότι ίδρυσε το γήπεδον του γκόλφ ως πόλον
έλξεως τουριστών. Αλλά είναι γνωστόν, ότι ο σύγχρονος τουρισμός γίνεται
αποδοτικός, όταν είναι μαζικός. Τον μαζικόν, τον αποδοτικόν τουρισμόν δεν
δυνάμεθα να τον ανεύρωμεν εις τας εκκεντρικότητας. […] Πιεζόμενη η
κυβέρνησις από τον στενόν κύκλον αυτών των τύπων οι οποίοι πιθηκίζοντες,
ηθέλησαν να έχουν και εις την χώραν μας γήπεδον γκόλφ δια τας επιδείξεις
και την ικανοποίησιν των ιδιοτροπιών των, επροχώρησε εις την εκτέλεσιν του
έργου χωρίς να υπολογίση την καταστροφήν του δάσους, χωρίς να υπολογίση,
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 75η, 10 Ιουλίου 1959, σ. 326.
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Γ. Βασιλάτος στο: Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 42α, 13 Μαρτίου 1962, σ. 553.
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ότι η έκτασις άνηκεν εις τον Δήμον Γλυφάδας και προωρίζετο δια την
επέκτασιν του αεροδρομίου και τέλος χωρίς να υπολογίση την δαπάνη των 8
εκατ. […] Ο σύγχρονος τουρισμός, αυτό αποδεικνύει η πείρα όλων των
χωρών εκείνων που έχουν γιγάντιον τουριστικόν ρεύμα, στηρίζεται εις τον
μαζικόν τουρισμόν και τούτο σημαίνει ότι απευθυνόμεθα εις τους
εργαζομένους, εις τα μεσαία και κάπως ανώτερα στρώματα και όχι εις αυτόν
τον στενόν κύκλον ωρισμένων πλουσίων. Επέρασεν εκείνη η εποχή, την
εγνώρισε και ο τόπος μας, οπότε υπήρχον ωρισμένοι και πέραν του
Ατλαντικού και εντεύθεν του Ατλαντικού οι οποίοι ήθελαν να θαυμάσουν τις
κολώνες του Παρθενώνος και του Σουνίου. Σήμερον τουρισμός σημαίνει
κίνησις εκατομμυρίων ανθρώπων και κυρίως κίνησις προς νότον.»601

Σε αυτές τις επικρίσεις ο υπουργός Συντονισμού Ι. Μπούττος απαντούσε πως η
προσπάθεια της κυβέρνησης στον τουρισμό βασιζόταν στη μέριμνα για την
εξασφάλιση μεγαλύτερων συναλλαγματικών αποθεμάτων. Ως τεκμήριο αυτής της
πολιτικής ανέφερε ότι, ενώ η Ιταλία είχε εκείνο τον καιρό 35 φορές περισσότερους
επισκέπτες, το εισερχόμενο συνάλλαγμα στη χώρα ήταν μόλις 15 φορές μεγαλύτερο
από το αντίστοιχο της Ελλάδας, απόδειξη σύμφωνα με τον ίδιο της ποιότητας του
εγχώριου τουρισμού.602
Αντιστοίχως ο Ν. Φωκάς διευθυντής του Ε.Ο.Τ. προσπαθώντας να
υπερασπιστεί και να δικαιολογήσει τις δαπάνες του Ε.Ο.Τ. για την κατασκευή του
«Μοντ Παρνές»603 έλεγε τα ακόλουθα:
«Δια τας ασκούσας τουριστικήν πολιτικήν χώρας, πρώτιστην σημασίαν έχει η
εισροή τουριστικού συναλλάγματος και δευτερεύουσαν σημασίαν το ύψος της
τουριστικής κινήσεως. Ο Ε.Ο.Τ. δια της ασκούμενης πολιτικής αποβλέπει
κυρίως εις την προσέλκυσιν καλής ποιότητος, από οικονομικής απόψεως
τουριστών.»604
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 63η, 7 Δεκεμβρίου 1962, σ. 337.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 61η, 6 Απριλίου 1962, σ. 251.
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Αναλυτικότερα για τις επικρίσεις που δεχόταν η κυβέρνηση για την κατασκευή του ξενοδοχείου στην

Πάρνηθα βλέπε: Ε.Β. Μαρμαράς, Ό.π., σ. 166-176.
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«Και πάλιν το τουριστικόν πρόγραμμα», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 305, 1960, σ. 141.

Σελίδα | 198

Όσο παγιώνονταν οι ιδιαιτερότητες του εγχώριου μοντέλου τουριστικής
πολιτικής και αυξάνονταν οι επικρίσεις επί αυτού τόσο ο τουρισμός, ως
συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, αποκρυστάλλωνε τα χαρακτηριστικά του
και δημιουργούσε νέες ευκαιρίες και προσδοκίες πέρα και έξω από τους
υπολογισμούς των σχεδιαστών του. Σε έρευνα που διενεργήθηκε το 1962 από
γερμανικό διαφημιστικό οίκο για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. διερευνάται το κοινωνικό
προφίλ των εισερχομένων τουριστών. Σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη
εκείνη την εποχή, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, η αύξηση των εισερχομένων
ταξιδευτών στην Ελλάδα προερχόταν από άτομα με ανώτερη μόρφωση και όχι
μεσαία ή κατώτερη, όπως αλλού στην Ευρώπη, όχι όμως και πλουσιότερα. Οι νέοι σε
ηλικία αυτοί τουρίστες, επισκέπτονταν κυρίως την Αθήνα, από την οποία οργάνωναν
εκδρομές σε όλη την υπόλοιπη χώρα605. Επισκέπτονταν αρχαιολογικούς τόπους,
επαρχιακές πόλεις ανέτοιμες να τους υποδεχτούν και αναδυόμενους κοσμοπολίτικους
προορισμούς όπως η Μύκονος και η Ύδρα. Και ναι μεν η Αθήνα είχε αποτελέσει
αντικείμενο συγκεκριμένων αναπτυξιακών προσπαθειών, στις επαρχιακές πόλεις και
στα νησιά όμως, πλην της Ρόδου και της Κέρκυρας, δεν είχε γίνει καμία ιδιαίτερη
πρόβλεψη ή προσπάθεια δημιουργίας υποδομών. Δίπλα λοιπόν στον επίσημο
τουρισμό της χώρας αναπτυσσόταν ραγδαία και ένας άλλος, ανεπίσημος, που
αγνοείται από τον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό, τα συμφέροντα όμως του οποίου
αναζητούν επίσημη πολιτική έκφραση.
Η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση σχετικά με τον τουρισμό στην
προδικτατορική κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας ξεκίνησε με ασήμαντη αφορμή
το Μάρτη του 1962. Με επερώτηση βουλευτή Κεφαλονιάς σχετικά με την αγορά
τριών πλοίων από τον Ε.Ο.Τ. για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας με την Ιταλία, ο
βουλευτής ερωτούσε για τους λόγους για τους οποίους αγνοήθηκε η περιοχή από την
οποία καταγόταν από το δρομολόγιο των νέων πλοίων. Ως επιχειρήματα για την
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Ε.Ο.Τ από αυτή την έρευνα το 55% των

εισερχόμενων τουριστών εκείνη την περίοδο είχαν ανώτερη μόρφωση. Επίσης εκ των ερωτηθέντων είχαν
διανυκτερεύσει τουλάχιστον μία φορά στις ακόλουθες πόλεις: Αθήνα 75%, Δελφούς 41%, Μύκονος
26%, Ναύπλιο 26%, Ολυμπία 22% Πάτρα 22%, Κέρκυρα 15%, Θεσ/ίκη 15%, Ρόδος 13%, Κόρινθος
13%, Ξυλόκαστρο 11%, Σπάρτη 9%, Μυκήνες 9%, Λάρισα 9%, Τρίπολη 8%, Κρήτη 8%, Ιωάννινα 8%,
Καλαμάτα 8%, Επίδαυρος 7%, Μετέωρα 5%, Ηγουμενίτσα 5%, Καβάλα 4%, Αγρίνιο 2%, σε πλοίο ή σε
άλλους τόπους 26%: «Πρώτα αποφασίζουν να έλθουν και κατόπιν ζητούν πληροφορίες», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 450, 1962, σ. 811.
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υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής χρησιμοποιούνται, πέρα από την σχετική υπανάπτυξη της, η
ανεργία που την μαστίζει, τα δεινά που είχε υποστεί από τον πρόσφατο σεισμό και οι
φυσικές καλλονές του νησιού, η οποίες με γλαφυρό τρόπο εκθειάζονται:
«Υπάρχει και η περίφημος Κουνόπετρα, βράχος, ο οποίος συνεχώς κινείται
κατά μυστηριώδη τρόπο απ’ αιώνων, χωρίς να καταστεί ποτέ δυνατόν να δοθή
και η πραγματική εξήγησις του περίεργου τούτου φαινομένου. Έδεσαν τον
ογκόλιθον και επιχείρησαν να τον ρυμουλκήσουν με θωρηκτά, έθεσαν εις
αυτόν πελώρια βάρη, αλλά παρά ταύτα εκείνος εξακολουθεί ανενόχλητος να
κινείται με ένδεκα κινήσεις το λεπτόν. Άλλο περίεργον φαινόμενο είναι τα
νερά του λιμένος Αργοστολίου, τα οποία κινούνται από της θαλάσσης προς τα
έγκατα της γης, κατά πρωτοφανή αντίστροφον τρόπον, απ’ ότι συνήθως
συμβαίνει. Επίσης, ενώ εις την Νήσον παρατηρείται λειψυδρία, εις το
οροπέδιον της νήσου υπάρχει λίμνη καλούμενη Άβυθος, της οποία ο πυθμήν
δεν κατέστη δυνατόν να μετρηθή.»606

Με αφορμή την συγκεκριμένη επερώτηση ξεκίνησε ένας γύρος τοποθετήσεων
που θα απασχολήσουν όλες τις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις για τους επόμενους
δύο και πλέον μήνες. Πάνω από τριάντα βουλευτές όλων των πολιτικών
τοποθετήσεων, κυρίως όμως από εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας, ανεβαίνουν στο
βήμα, και ο ένας μετά τον άλλο εξέθεταν, συχνά στα όρια της γελοιότητας, τις
φυσικές ομορφιές και τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς θησαυρούς της εκλογικής
περιφέρειας του, επικρίνοντας την κυβέρνηση για την παραμέληση της.
Οι συγκεκριμένες επικρίσεις, στις οποίες πρωτοστατούσαν οι βουλευτές της
νεοσύστατης τότε Ένωσης Κέντρου, έτειναν να διεκδικήσουν για την περιφέρεια
μεγαλύτερο μέρος κρατικών πόρων για την τουριστική τους εκμετάλλευση από ό,τι η
τότε κυβέρνηση της Ε.Ρ.Ε. τους εξασφάλιζε. Π.χ. στην ίδια συζήτηση ο βουλευτής
Ρεθύμνου Π. Βαρδινογιάννης διατύπωσε την ιδέα ότι μεταξύ της πρωτεύουσας και
της περιφέρειας υπάρχει πόλεμος για την διάθεση των κονδυλίων για τα τουριστικά
έργα. Ως παράδειγμα έφερε την περιφέρεια από την οποία προέρχεται, το Ρέθυμνο, το
οποίο όχι μόνο δεν διέθετε παρά μόνο ένα ξενοδοχείο τρίτης κατηγορίας, αλλά δεν
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 42α, 13 Μαρτίου 1962, σ. 550.
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υπήρχε και καμία αξιοποίηση της Φορτέτζας, πέρα από ένα περιφερειακό δρόμο
κατασκευασμένο για λόγους πολιτικής διαφήμισης,607παρόλο που θα μπορούσε να
είναι το «Κάπρι της Ελλάδος» έτσι όπως « […] δεσπόζει του πελάγους και ευρίσκεται
εντός της πόλεως συγχρόνως.»
Στη συγκεκριμένη συζήτηση πολλάκις αναφέρθηκε ότι η αδυναμία της
κυβέρνησης να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε έργα υποδομής στον τομέα τουρισμού
οφειλόταν και στην ίδια την αδυναμία του Ε.Ο.Τ., τις γραφειοκρατικές του
αγκυλώσεις και την αδιαφάνεια που τον χαρακτήριζαν στο τρόπο που διαχειρίζονταν
τους δημόσιους πόρους. Κατά τον Μ. Σβώλο:
«[…] ο Ε.Ο.Τ. με τας αλλεπάληλλας μεταμορφώσεις του έγινεν ένας
“υδροκέφαλος επιχειρηματίας” κατά τον κ. Πεσμαζόγλου, ο οποίος
κατασκεύαζε ξενοδοχεία μόνος ή ανέθετε την κατασκευήν τούτων εις
έργολάβους ακόμη δε και δι’ επιστασίας. Έτσι ο Ε.Ο.Τ. δεν ήτο ούτε ιδιωτική
εταιρεία ούτε δημόσια επιχείρησις, αλλά ιδιότυπος επιχειρηματίας. Το
αποτέλεσμα ήτο να γίνουν τεράστιαι υπερβάσεις επί των κατασκευασθέντων
αυτών έργων.»608

Σε απάντηση όλων των παραπάνω επικρίσεων ο κυβερνητικός βουλευτής Γ.
Λύχνος υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης λέγοντας:
«Πρέπει όμως να αποφασίσωμεν: Θέλομεν να κάμωμεν εθνικήν τουριστικήν
πολιτικήν η πρόκειται να καλλιεργήσωμεν τας εκλογικάς περιφέρειας μας,
ζητούντες να καταστήσωμεν έκαστος τον Νομόν του και έκαστος την πόλιν
του και έκαστος το χωριόν του, κέντρον Τουρισμού, τουρισμού όμως, ο
οποίος δεν θα είχε καμμίαν ανταπόκρισιν εις εκείνους που καλούνται να
κάμουν τουρισμόν εις την Ελλάδα. Ο τουρισμός υποθέτω, ότι πρέπει να
ανταποκρίνεται εις τας απαιτήσεις των ξένων, εις τας απαιτήσεις εκείνων που
καλούνται να έλθουν εις την Ελλάδα και να εξοδεύσουν εδώ το χρήμα τους
και όχι καθώς είπον μερικοί συνάδελφοι, προς εξυπηρέτηση τοπικών
αναγκών.»609
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 63η, 10 Απριλίου 1962, σ. 328.
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Πίσω από αυτές τις, συχνά γραφικές, συζητήσεις αναδυόταν σταδιακά και η νέα
αντίληψη μέσα από την οποία το πολιτικό προσωπικό της χώρας αντιμετώπιζε το
τουριστικό φαινόμενο. Δίπλα στην αντιμετώπιση του τουρισμού ως ενός γρήγορου
μέσου για την εξασφάλιση συναλλαγματικών αποθεμάτων που κατόπιν θα
συνέβαλλαν στην εκβιομηχάνιση της χώρας, ο τουρισμός πλέον άρχιζε να
αντιμετωπίζεται και ως δυνάμει μοχλός περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης. Για
τους πολιτευτές όλων των πολιτικών αποχρώσεων της περιφέρειας ο τουρισμός θα
ήταν και ένα μέσο για την πολιτική τους ανέλιξη, και η εξασφάλιση έργων υποδομής
και χρηματοδότησης του κλάδου θα γινόταν κομμάτι του πελατειακού τρόπου με τον
οποίο λειτουργούσε η ελληνική κοινοβουλευτική δημοκρατία.
4.1.4 Οι κεντρογενείς κυβερνήσεις (1963-1967)
4.1.4.1 Οι αντιλήψεις περί τουρισμού των κεντρώων πολιτικών
Κατά τη σύντομη διάρκεια της διακυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου δεν
βλέπουμε καμία ουσιαστική αλλαγή στην ασκούμενη πολιτική στον τομέα του
τουρισμού, πιθανότατα εξαιτίας του εξαιρετικά σύντομου διαστήματος που έμεινε
στην εξουσία. Μπορούμε, λοιπόν, να αντιληφθούμε τον τρόπο που αντιμετώπιζε το
ζήτημα και τις προθέσεις της τότε κυβέρνησης μόνο από τις προγραμματικές
διακηρύξεις της και από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Γ. Παπανδρέου μετά την δεύτερη εκλογική νίκη
της «Ένωσης Κέντρου» το 1964 ανέφερε τα ακόλουθα:
«Εις τον τουριστικόν τομέα η Κυβέρνησις θα εντείνη τας προσπάθειας της,
βάσει γενικού προγράμματος τουριστικής αναπτύξεως, το οποίον δεν υπήρξε
μέχρι τούδε. Κατεύθυνσις εις τον προγραμματισμόν τούτον θα είναι η πλήρης,
καθ’ όλον το έτος και εις όλην την έκτασιν της χώρας, αξιοποιήσις των
τουριστικών δυνατοτήτων του λαμπρού μας κλίματος, των αρχαιολογικών
χώρων και των φυσικών καλλονών. Περαιτέρω θα καταβληθή προσπάθεια
αναπτύξεως και νέων και μέχρι τούδε καθυστερημένων περιοχών. Ούτω, δια
της ευρυτέρας αναπτύξεως, ο τουρισμός θα συμβάλη εις την καλυτέραν
κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των περιφερειών και την βελτίωσιν των
οικιστικών συνθηκών. Ειδικώτερον, δια το 1964, προβλέπεται η ολοκλήρωσις
του βασικού τουριστικού δικτύου της χώρας, η ανάπτυξις των τουριστικών
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περιοχών, αίτινες συγκεντρώνουν την προτίμησιν των ξένων επισκεπτών και
η ανάπτυξις της τουριστικής διαφημίσεως και η προβολή της Ελλάδος στο
εξωτερικόν.»610

Και παρακάτω, αναφερόμενος στα δημόσια έργα, απαραίτητο κομμάτι της
ανάπτυξης της παραπάνω πολιτικής για τον τουρισμό: «Η επαρχιακή οδοποιία
τοποθετείται εις το κέντρον του ενδιαφέροντος της Κυβερνήσεως. Δια το σκοπόν
αυτό διατίθενται 650 εκ. δρχ. έναντι 290 εκατ. δια το 1963 […] Ιδού η μέριμνα της
Ένωσης Κέντρου δια την επαρχίαν.»611
Αντιστοίχως ο Α. Παπανδρέου, ως αναπληρωτής υπουργός συντονισμού τότε,
δήλωνε με άρθρο του σε αφιέρωμα του Οικονομικού Ταχυδρόμου για τον κλάδο, ότι
οι στόχοι τις Ένωσης Κέντρου για τον τομέα του τουρισμού ήταν οι εξής: α) η
προστασία των τουριστικών πόρων της χώρας, β) ο καθορισμός τουριστικών ζωνών,
γ) η καλύτερη χρηματοδότηση μέσω της ενοποίησης των φορέων τουριστικής
χρηματοδότησης, δ) η εξάλειψη των γραφειοκρατικών προσκομμάτων για το άνοιγμα
τουριστικής επιχείρησης και ε) η σταθεροποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών προτεινόταν η επανασύσταση του
«Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού» και η λειτουργία του Ε.Ο.Τ. μέσω ενός
ολιγομελούς διοικητικού συμβουλίου.
Καθώς η προοπτική ανοιγόταν ώστε ο τουρισμός να πάψει να αποτελεί το
μονοπώλιο ορισμένων μόνων περιοχών της Ελλάδας, άρχισαν να αρθρώνονται και τα
πρώτα σχέδια που θα δημιουργούσαν αντίστοιχη κίνηση σε άλλες περιοχές της
χώρας. Με αυτό το σκεπτικό π.χ. ο Π. Βαρδινογιάννης αρθρογραφεί εκείνη την
εποχή, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός σχεδίου περιφερειακής πολιτικής για την
Κρήτη με άξονα τον τουρισμό:

«Θα

μπορούσε

να

δημιουργηθή

ένα

Κρητικό

Μινωικό

Φεστιβάλ.

Παραστάσεις Κρητικού Θεάτρου εις το θέατρον της Κνωσού θα ήτο δυνατόν
να αποτελέσουν σοβαρόν καλλιτεχνικόν γεγονός, όμοιον με της Επιδαύρου.
Συνέχεια των παραστάσεων αυτών, θα αποτελούσε εορταστικόν πρόγραμμα
με Κρητικάς τελετάς, με Κρητικόν γάμον, βαπτίσια, λαϊκάς πανηγύρεις, όπως
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Πρακτικά συνεδρίασης, Συνεδρίασις Δ’, 30 Μαρτίου 1964, σ. 19.

611

Στο ίδιο, σ. 19-20.
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η άριστη και εντυπωσιακή εορτή του κρασιού με εμποροπανήγυριν, ανάβαση
εις την μυθικό Νίδα όπου οι ιππότες του απείρου προσμένουν τον κάθε ξένον
στην στάνη για να τον καλωσορίσουν ανοιχτόκαρδα.»612

4.1.4.2 Οι πρώτες αντιπαραθέσεις γύρω από τη χρήση της γης
Η σημαντικότερη αντιπαράθεση της εποχής ήταν γύρω από μία επερώτηση των
βουλευτών της Ε.Δ.Α σχετικά με τις αθρόες αγορές μεγάλων εκτάσεων της ελληνικής
επικράτειας από ξένους επιχειρηματίες που ήθελαν να επενδύσουν σε τουριστικά
έργα. Με αφορμή τις σχετικές επερωτήσεις, στον τύπο της εποχής είχε εμφανιστεί
σειρά άρθρων που με καυστικό και έντονα λαϊκιστικό τρόπο έκαναν λόγο για
ξεπούλημα της Ελλάδας σε ξένους.613 Σχετική επερώτηση είχε κατατεθεί και στις 3
Μαΐου του 1962, καθώς και νέες το Νοέμβρη του ‘62 και τον Δεκέμβρη του ‘63,
χωρίς όμως να συζητηθεί το θέμα. Ο βουλευτής Γ. Βασιλάτος είχε κατηγορήσει την
κυβέρνηση ότι είχε επιδείξει λιγότερη σύνεση στην προστασία της εθνικής
περιουσίας και από την ίδια την κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου.614
Το θέμα είχε δημοσιοποιηθεί από την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη (Ε.Π.Λ.)
ήδη από το δεύτερο πανελλαδικό συνέδριο της. Σύμφωνα με την τότε απόφαση της:
« […] η Ελληνική περιηγητική λέσχη εις τη δυνατότητα ταχείας αποδόσεως
της προσπάθειας περαιτέρω αναπτύξεως του Τουρισμού εις την χώραν:
1. Παρακαλεί την Κυβέρνησιν, όπως μεριμνήση δια τον καταρτισμόν
τουριστικού προγράμματος, εις το οποίον να λαμβάνεται υπόψιν και η
προστασία του τόπου από αλόγιστον εμπορικήν εκμετάλευσιν.
2. Αιτείται, όπως κατά τον καταρτισμόν του προγράμματος περιληφθούν αι
απόψεις των ελληνικών τουριστικών σωματείων και οργανώσεων, των
τοπικών οργανώσεων και της τοπικής αυτοδοιηκήσεως, όπως και αι ανάγκαι
της τουριστικής οικονομίας του τόπου.

612

Π. Βαρδινογιάννης, «Το φυσικόν περιβάλλον πρωταρχικόν στοιχείον προσελκύσεως των ξένων»,

Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964, σ. 549.
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Παραδείγματα μόνο σχετικών πρωτοσέλιδων ήταν τα ακόλουθα: «Χιλιάδες στρεμμάτων εις όλας τας

ακτάς της χώρας μας πωλούνται εις εξευτελιστικάς τιμάς εις ξένους επιχειρηματίας προς τουριστικήν
εκμετάλευσιν, - Έλληνες κομπιναδόροι πωλούν την ακίνητον περιουσίαν του… δημοσίου!. –Το κράτος
αγνοεί την έκτασιν και τα όρια της ακινήτου περιουσίας του!» Π. Κυριαζής, «Η Ελληνική Γή στο
σφυρί», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 519, 1964, σ. 193.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 51η, 21 Μαρτίου 1962, σ. 40-41.
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3. Τίθεται εις την διάθεσιν του κράτους δια την μόνιμον συνεργασία της
Λέσχης εις όλους τους τομείς της τουριστικής δραστηριότητος.
4. Ζητεί, όπως εκπρόσωποι αυτής μετέχουν συστηματικώς εις όλα τα
τουριστικά συμβούλια και τουριστικάς επιτροπάς, ήτοι εις όλα τα Κεντρικά
και Περιφερειακά Συμβούλια του Ε.Ο.Τ. και των άλλων τουριστικών
οργανισμών και υπηρεσιών.
5. Ζητεί ιδιαιτέρως, όπως τα επαρχιακά τμήματα της Λέσχης να αναλάβουν το
έργον των Τοπικών Επιτροπών Τουρισμού, ως φορέων της κρατικής
τουριστικής πολιτικής και ως οργανώσεων ενεργητικού τουρισμού και
τουρισμού υποδοχής.
6. Ζητεί την μόνιμον και συνεχή χρησιμοποίησιν των υπηρεσιών της Λέσχης
εις την οργάνωσιν των πάσης φύσεως καλλιτεχνικών φεστιβάλ και
γενικότερον των τουριστικών εκδηλώσεων, η πρωτοβουλία των οποίων
ανήκει εις το Κράτος.
7. Ζητεί την κρατικήν ενίσχυση (υλικήν και ηθικήν) δια την πραγματοποίησιν
των κοινωνικών της σκοπών.
8. Ζητεί την νομοθετικήν προστασίαν των προνομιούχων εκείνων περιοχών
της ελληνικής παραλίας και των ελληνικών νησιών που δίδουν τον τόνον και
την φήμην της ομορφιάς. Αι περιοχαί αυταί πρέπει να προστατευθούν
ασφαλώς από κάθε αξιοποίησιν ή εκμετάλευσιν τουριστικήν, με τον ίδιο
αυστηρόν τρόπον, όπως και οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδος.
9. Επισημαίνεται η ανάγκη μεταρρυθμίσεως της νομοθεσίας δια την αγοράν
γης από ξένους, συμφώνως προς τας τελευταίας προστατευτικάς νομοθεσίας
άλλων χωρών, με φορολογικάς επιπτώσεις επί των αγοραστών.
10. Ζητεί την διαφώτισιν των παράκτιων πληθυσμών επί του τρόπου με τον
οποίο πρέπει να προστατεύσουν την αγροτικήν των ιδιοκτησίαν και του
καλύτερου τρόπου δια να προβαίνουν εις την αξιοποίησιν της.
11. Τονίζει την άμεσον ανάγκην της διακοπής απαλλοτριώσεων υπέρ τρίτων
εις τας ελληνικάς παραλίας και την διαφύλαξιν της ελευθέρας κυκλοφορίας
εις την ζώνην του χειμέριου κύματος δι’ όλην την χώραν.
12. Πιστεύει, ότι είναι επιβεβλημένη η καταπολέμησις της κερδοσκοπίας εις
την αγοράν ελληνικών παραλιών δια της νομοθετικής επιβολής της ανατροπής
της

αγοραπωλησίας,

εφ’

όσον

η

τουριστική

αξιοποίησις

δεν

θα

επραγματοποιείτο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Επιβάλλεται επίσης
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η νομοθέτησις φορολογικών επιβαρύνσεων δια τας περιοχάς εκείνας εις τας
οποίας η τουριστική αξιοποίησις είναι ταχεία.»615

Στο ζήτημα συνέχισε να επανέρχεται ο σύλλογος με κάθε περίσταση616 και σε
κάθε του συνέδριο. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι ο Δ. Παπαευστρατίου,
διορισμένος από την Ένωση Κέντρου γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. στη θέση του
Ν. Φωκά, είχε διατελέσει προηγούμενος πρόεδρος της Ελληνικής Περιηγητικής
Λέσχης την εποχή που παίρνονταν οι παραπάνω αποφάσεις.
Με νομοθετικό διάταγμα του 1925 οριζόταν ότι απαγορευόταν, όχι μόνο η
αγοραπωλησία γης, αλλά και η εκμίσθωση γης για διάστημα μεγαλύτερο από 3 έτη σε
παραμεθόριες επαρχίες της χώρας.617 Με κατοπινό διάταγμα του 1926 απαγορευόταν
η απόκτηση κυριότητας σε παραμεθόριες περιοχές από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, επί ποινή πλήρους ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. Οι παραμεθόριες
περιοχές ορίζονταν βάση διατάγματος εκδιδόμενου από το υπουργικό συμβούλιο. Η
άρση της απαγόρευσης επιτρεπόταν μόνο ύστερα από την σύμφωνη γνώμη των
υπουργών Γεωργίας και Στρατιωτικών. Ο νόμος, επίσης, απαγόρευε την αγορά γης
στη Θεσσαλονίκη με την εξαίρεση αλλοδαπών που κατοικούσαν εκεί πάνω από 15
χρόνια ή αλλοδαπούς «έλληνες το γένος».618
Το διάταγμα αυτό ανακλήθηκε, σύμφωνα με τον Η. Ηλιού με βασιλικό
διάταγμα υπ. αριθ. 527 στις 12 Αυγούστου του 1961,619 και δικαιολογία για την
ανάκληση του ήταν η διευκόλυνση της αγοραπωλησίας του ξενοδοχείου «Κόρφου
Παλλάς». Κατόπιν αυτού, παρατηρήθηκε μαζική πώληση ακινήτων σε αλλοδαπούς.
Μόνο μέχρι το 1962 είχαν καταγραφεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
κοινοβουλευτικής ομάδας της Ε.Δ.Α., 578 εκποιήσεις ακινήτων με βάση τα
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«Ο Τουρισμός θέλει προσοχήν», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 520, 1964, σ. 217.
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Βλέπε π.χ. και τις απφάσεις από το 5ο συνέδριο της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης: Π. Κυριαζής,

«Η Ελληνική Γή στο σφυρί», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 519, 1964, σ. 193.
617

Φ.Ε.Κ. 165, 24 Μαΐου 1926, Ν.Δ. «Περί συμπληρώσεως του νόμου 3250 ‘περί κυρώσεως του από 3

Σεπτεμβρίου 1924 Νομοθετικού Διατάγματος περί απαγορεύσεως διακιοπραξιών επ’ ακινήτων’», σ.
1257.
618

Φ.Ε.Κ. 125, 24 Ιουνίου 1927, Διατάγματα «Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 5 Μαΐου 1926 ‘περί

συμπληρώσεως του νόμου 3250 περί κυρώσεως του από 3 Σεπτεμβρίου 1924 Ν.Δ. περί απαγορεύσεως
δικαιοπραξιών επί ακινήτων’.», σ. 885.
619

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 29η, 26 Μαΐου 1964, σ. 787.
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υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς, Ρόδου και Θεσσαλονίκης. Αναφέρονταν, δε,
ότι πέρα από την απευθείας αγορά, χρησιμοποιούνταν και άλλοι τρόποι λιγότερο
εύκολοι για την χαρτογράφηση τους, όπως η χρήση ενός μεσάζοντα για να κάνει την
αγοραπωλησία, ή η σύσταση ανωνύμου εταιρείας που αυτομάτως αποκτά την
εθνικότητα του τόπου σύστασης της.620
Σύμφωνα με τον Η. Ηλιού:
« […] εμφανίζεται ενα ανησυχητικόν και με συνεχώς επιταχυνόμενους
ρυθμούς φαινόμενον πωλήσεων ακινήτων και, ιδίως, αιγιαλών, ακτών,
δασικών εκτάσεων, αγροκτημάτων και οικοπέδων τουριστικής μάλιστα
σημασίας εις ξένους υπηκόους. […] Ο Ελληνικός λαός δια να δημιουργήση
την υποδομήν της οικονομίας του φορολογείται βαρειά. Δεν φθάνουν οι
φόροι, δανείζεται από το εξωτερικόν, δανείζεται από το εσωτερικόν, χρεώνει
το επίπεδον ζωής και της παρούσης γενεάς και μελλοντικών γενεών δια να
μπορέση να φτιάξη δρόμους και άλλα έργα συγκοινωνιακά και τουριστικής
υποδομής, τα οποία είναι προορισμένα να επιτρέψουν την ανάπτυξιν ενός
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, του τουριστικού, εις το
μέλλον […] Αυτή η δημιουργία με θυσίες του Ελληνικού λαού και κατά την
παρόυσα γενεάν και με επιβαρύνσεις των μελλουσών, αυτή η δημιουργία της
οικονομικής υποδομής, συγκοινωνιακών και τουριστικών έργων, δίδει αξίαν
εις δασώδεις εκτάσεις και παρουσιάζεται εν αθρόον και πάρα πολύ
εκτεταμένον φαινόμενον, ξένοι, ιδίως Δυτικογερμανοί, Ελβετοί, Βέλγοι, αλλά
και Ιταλοί και Γάλλοι και Άγγλοι, να αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί τας
εκτάσεις αυτάς, ασφαλώς προς κερδοσκοπίαν, χωρίς να αποκλείωνται φυσικά
και άλλοι σκοποί, οι οποίοι θα έπρεπε να αποτρέπωνται.»621

Ο βουλευτής της Ε.Δ.Α., μάλιστα, προέτρεπε την κυβέρνηση να αναλάβει
μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου καθώς:
«Νομίζω ότι μέσα εις τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβη η Κυβέρνησις δεν
θα πρέπει να στηριθχή εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων μόνον, διότι είναι
αληθές ότι αι καλύτεραι ακταί γίνονται αντικείμενο εκποιήσεως εις

620

Στο ίδιο, σ. 788.

621

Στο ίδιο, σ.786.
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εξευτελιστικάς τιμάς. […] Σήμερον κύριοι, γίνεται κερδοσκοπία εις βάρος
των ακινήτων, τα οποία αρπάζουν οι ξένοι από τον Ελληνικόν λαόν. Είναι
συνέπεια, το κύμα αυτό ξεπουλήματος του Ελληνικού εδάφους, της εντάξεως
μας εις την Κοινήν Αγοράν με την εισβολήν του ξένου κεφαλαίου και την
προνομιακήν του μεταχείρισιν.»622

Η Ε.Δ.Α. πρότεινε στην κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
«εκποίησης των εθνικών γαίων», τα εξής μέτρα: α) νόμο που θα μετέτρεπε όλες τις
συναφθείσες

αγοραπωλησίες

σε

εκμισθώσεις

και

β)

πλήρη

απαγόρευση

αγοραπωλησίας γης σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στις παραμεθόριες περιοχές.
Ως πρότυπο του νόμου αυτού προβαλλόταν σχετικό μέτρο που είχε εφαρμόσει η
Ελβετία. γ) Τέλος, επέκταση των ορίων του αιγιαλού στα 60 μέτρα ώστε να
εξασφαλιστεί ότι όλοι Έλληνες πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις παραλίες της
χώρας.623
Στη σχετική συζήτηση που ακολούθησε, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης
δεσμεύτηκαν ότι θα εξετάσουν τα σχετικά μέτρα που προτείνονταν και θα αναλάβουν
αντίστοιχη δράση. Το κλίμα συναίνεσης μεταξύ των δύο κομμάτων, μάλιστα,
εκφράστηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο αρμόδιος υπουργός της Προεδρίας της
Κυβερνήσεως εδήλωσε ότι « […] η αποψινή συνεδρίασις μας έδωσε σαφώς την
εικόνα, τι σημαίνει εις την κοινοβουλευτικήν ορολογίαν ‘σύστασις’.»624
Εν αντιθέσει, ο εκπρόσωπος της Ε.Ρ.Ε. Λ. Λύχνος τοποθετήθηκε λέγοντας:
« […] δεν είναι συμφέρον της Ελλάδος, να αρνήται εις τους ξένους, οι οποίοι
το ζητούν να αποκτήσουν εν οικόπεδον εις την Κέρκυραν, Ρόδον, Αττικήν ή
αλλού. Ζητεί να αποκτήση ένας καλλιτέχνης, ένας ποιητής, ένας συγγραφεύς
και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν άπειρα, διατί να εμποδίζεται εις το να
αποκτήση εν οικόπεδον, διά να κτίση μίαν έπαυλιν; […] Ημείς εις την
Ελλάδα, εκείνο το οποίον πωλούμεν, από απόψεως τουρισμού δεν είναι τα
Αρχαία, τα οποία πολύ ολίγοι άνθρωποι αγαπούν. Αλλά ενδιαφέρονται όλοι
δια τον ήλιον, την θάλασσαν και την ατμόσφαιραν μας. Και η Κέρκυρα έχει
εν ιδιαίτερον κλίμα μίαν ιδιαιτέραν ατμόσφαιραν, ένα τοπικό χρώμα.
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Στο ίδιο, σ. 788.
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Στο ίδιο, σ. 793.
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Στο ίδιο, σ. 796.
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Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχναι, οι οποίοι αγαπούν την Κέρκυρα και θέλουν να
αποκτήσουν εν οικόπεδον. Διατί να το απαγορεύσωμεν; […] Κατεστράφη η
Ισπανία που ακολουθεί την ίδιαν οδόν; Διατί να απαγορεύσωμεν και να
εμποδίσωμεν τον Έλληνα χωρικόν να πωλήση ένα κτήμα του εις ένα ξένον
και διατί να αναγκάζωμεν τους ξένους να καταφεύγουν εις τρίτους, με
κίνδυνον να χάσουν την περιουσία των;»625

Το ίδιο κλίμα και η ίδια διχογνωμία αναφορικά για το ρόλο που θα παίξει το
ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα και για τις πιθανές συνέπειες της αγοράς γης από ξένους
συναντάει κανείς εκείνη την εποχή και σε ειδήμονες της τουριστικής αγοράς και του
ξενοδοχειακού κλάδου. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε το έργο του Γ. Πατρονικόλα Η
συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εις την ανάπτυξι του τουρισμού εν Ελλάδι. Ο
συγγραφέας μιλάει σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού στην χώρα, ορμώμενος
από τη θέση του ότι οι κρατικές επιχειρήσεις δεν μπορούν άλλο να αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και ως εκ τούτου προέχει η
διερεύνηση των προοπτικών για εντατικότερη δραστηριοποίηση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στον κλάδο. Το ζήτημα της εμπλοκής ή μη του ξένου κεφαλαίου είναι
λοιπόν ζήτημα της μορφής που θέλουμε να αποκτήσει ο κλάδος και όχι ζήτημα
εθνικής κυριαρχίας ή οικονομικής εξάρτησης:
«Εάν θέλωμεν να ζήσωμεν επί των ημερών μας μίαν αξιόλογον ανάπτυξιν
τουρισμού της χώρας μας ακολουθούσαν εκείνην των άλλων μεσογειακών
χωρών […] πρέπει να ζητήσωμεν την συνεργασίαν του ξένου κεφαλαίου, και
του ξένου εκείνου κεφαλαίου του οποίου ο σκοπός δεν είναι η απομύζησις
του τουρισμού της χώρας μας ή ακόμα η δυσφήμησις του επ’ ωφελεία της
χώρας του, εφ’ ου σημείου πρέπει να δοθή ιδιαιτέρα προσοχή, αλλά η εν τη
αναπτύξει του ικανοποίησις των συμφερόντων και φιλοδοξιών του.
Ασφαλώς πολλοί θα υποβάλλουν το ερώτημα πως δεν ευρέθησαν ή διατί δεν
αναζητούνται Έλληνες κεφαλαιούχοι δια να ιδρύσουν και να εκμεταλλευθούν
“θέρετρα” τοιαύτης μορφής, αφού κατά την σαφώς εκφρασθείσαν γνώμην μας
ταύτα και επιτυχίαν θα έχουν και θα έχουν καλήν οικονομικήν απόδοσιν.
Η απάντησις εις το ερώτημα τούτο δεν είναι δύσκολος. Ο Έλλην προτιμά
κατά κανόνα έργα ταχείας αποδόδεως ίνα καλύψη το δυνατόν συντομώτερον

625

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 55η, 2 Ιουλίου 1964, σ. 603.
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το διατεθέν κεφάλαιον. Εις σπάνιας περιπτώσεις αποδύεται εις έργα μακράς
πνοής και αποδόσεως, όσον και αν ταύτα είναι περισσότερον υγιά των
πρώτων. Εις τας περιπτώσεις των τουριστικών επενδύσεων προτιμά το
κλειστόν ξενοδοχείον, το εντός των πόλεων, έστω και αν αποδίδη ολιγότερα,
υπολογίζοντας πάντοτε και εις την χειμερινήν κίνησιν των εκείθεν
διερχομένων εμπορευμάτων, όσων περιωρισμένη και αν είναι αυτή. […] δέον
να επιτραπή εις ξένους ιδιώτας η αγορά και αξιοποίησις – οικοδόμησις, μικρών εκτάσεων προς ιδίαν αυτών χρήσιν, όταν λόγοι εθνικοί δεν
απαγορεύουν τούτο, όπως συμβαίνει εις τας παραμεθόριους περιοχάς […].»626

Μάλιστα όπου λόγοι εθνικού συμφέροντος δεν το επιτρέπουν: « […] πρέπει να
επιβάλλεται διά κυβερνητικών μέτρων η ίδρυσις μικτών εταιρειών Ελλήνων μετά
ξένων κεφαλαιούχων εις αναλογίαν τουλάχιστον 50/50 εάν δεν είναι εφικτόν η
ελληνική πλευρά να έχη την πλειοψηφίαν των μετόχων.»
Έτσι, η αγορά γης από ξένους είναι πρόβλημα στο βαθμό όπου δεν εντάσσει
αυτές τις εκτάσεις γης σε ένα σχέδιο εθνικού τουριστικού σχεδιασμού και εξαιτίας
του ενδεχόμενου της κερδοσκοπίας εις βάρος των αρχικών ιδιοκτητών της:
«Επειδή κατά το τελευταίον έτος παρατηρήθη ηυξημένη κάπως ζήτησις, παρ’
εντόπιων και ξένων, παραλιακών περιοχών προς τουριστικήν δήθεν
αξιοποίησιν - και εδώ ακριβώς εμφωλεύει ο μέγας κίνδυνος – ενώ εν τη
πραγματικότητα πρόκειται περί τοποθετήσεως χρημάτων, πλείστοι όσοι
μεσάζοντες κατέκλυσαν κυριολεκτικώς κάθε άξιαν και ανάξιαν λόγου
παραλιακήν έκτασιν ολοκλήρου της Ελλάδος και συνεβλήθησαν μετά των
ιδιοκτητών των περιοχών αυτών εγγράφοντες ούτως είπειν υποθήκην επ’
αυτών δια την αγοράν εντός ωρισμένης προθεσμίας. […] Η εκχώρησις
Ελληνικής γης περιωρισμένης εκτάσεως εις εύπορους ξένους δι’ ιδίαν αυτών
χρήσιν θα έχη σοβαράς επιπτώσεις επί της εθνικής μας οικονομίας, αφ’ ενός
μεν λόγω του εισαχθησομένου συναλλάγματος προς αγοράν και αξιοποίησιν
(οικοδόμησιν) της κτηθείσης γης, αφ’ ετέρου λόγω της δημιουργίας
χειμερινού τουρισμού, ούτινος τόσην ανάγκην έχει η χώρα μας. Διότι οι
κατέχοντες μίαν τοιαύτην έπαυλιν ή φίλοι αυτών θα επισκέπτονται την χώραν
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Γ. Πατρονικόλα, Η συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εις την ανάπτυξιν του τουρισμού εν Ελλάδι,
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μας και εις προκεχωρημένας εποχάς συμπαρασύροντες και άλλους προς
τούτο.»627

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω συζητήσεων ήταν ότι εις το εξής κάθε
κοινωνικός φορέας που έκανε λόγο περί τουρισμού θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το
ζήτημα της προστασίας της «ελληνικότητας» της γης, καθώς και της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομίας. Η αντιφατικότητα της εν
λόγω μέριμνας έγκειτο στο γεγονός ότι η προστασία της φύσης δεν ήταν κάτι που το
προέβαλαν μόνο οι οργανώσεις της κοινωνίας τον πολιτών, όπως η Ελληνική
Περιηγητική Λέσχη, αλλά συχνά και η ίδια η αναδυόμενη τουριστική αγορά μέσα
από τους φορείς και τους εκπροσώπους της.
Αντιστοίχως, εις το εξής κάθε «εθνική τουριστική πολιτική» θα έπρεπε: α) να
εμφανίζεται πως προστατεύει την φύση και το πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας και
την ίδια στιγμή να εφευρίσκει μορφές ενσωμάτωσης τους στο τουριστικό κύκλωμα,
β) να διασφαλίζει την ικανότητα διαρκούς μεγέθυνσης του τουριστικού κυκλώματος,
γ) και τέλος να ισορροπεί ανάμεσα στις αντίρροπες πιέσεις που ασκούσαν όσοι
φορείς είχαν ήδη εγκαθιδρυμένα συμφέροντα στον κλάδο και τμήματα του κεφαλαίου
που προσπαθούσαν να επενδύσουν στο μέλλον. Κοντολογίς, για τους μελλοντικούς
επιχειρηματίες του κλάδου, η γη ήταν τα οικόπεδα πάνω στα οποία θα χτίσουν τα
ξενοδοχεία τους, ενώ για τους ήδη ενεργούς επιχειρηματίες ήταν το περιεχόμενο του
τουριστικού τους προϊόντος. Ο ανταγωνισμός λοιπόν που σταδιακά αναπτυσσόταν σε
σχέση με τη δημιουργία φραγμών στις επενδύσεις ήταν, μεταξύ άλλων, και απόπειρες
αποκλεισμού της μίας ή της άλλης μερίδας δυνητικών επενδυτών του κλάδου στην
νέα αυτή αναδυόμενη αγορά.628

627
628

Στο ίδιο, σ. 36-37.
Η ένταση αναφορικά με τους όρους χρήσης της γης είναι θέμα που επανέρχεται συχνά στην

βιβλιογραφία της κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του τουρισμού. Οι σχετικές αντιπαραθέσεις συχνά
κατανοούνται, είτε ως συγκρούσεις που ανάγονται στο διαφιλονικούμενο περιεχόμενο της τοπικής
ταυτότητα, είτε στη αντίθεση μεταξύ κεντρικής εξουσίας και τοπικής κοινωνίας. Βλέπε αντιστοίχως για
την περίπτωση της Επιδαύρου και της Σαρδηνίας: W. Williams & E. M. Papamichael, «Tourism and
Tradition: Local Control versus Outside Interests in Greece», στο M. F. Lanfant, J. B. Allcock & E. M.
Bruner (επιμ.), International Tourism: Identity and Change, Sage, London, 1995, σ. 127-142 · P.
Odermatt, «A Case of Neglect? The Politics of (Re)presentation: a Sardinian Case», στο J. Boissevain
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Συχνά η εθνική τουριστική πολιτική θα αναγκαζόταν στο όνομα της
προστασίας της φύσης να δημιουργεί το πλαίσιο για την εκμετάλλευση της, και στο
όνομα της προστασίας της «εθνικής κυριαρχίας» να δημιουργεί τους όρους ασφαλούς
δράσης του ξένου κεφαλαίου.
Ας πάρουμε για παράδειγμα την πολιτική γύρω από το ζήτημα την μεθαύριο
της «αποστασίας». Στο πρώτο εξάμηνο του 1966 ο τότε πρωθυπουργός Στ.
Στεφανόπουλος ανακήρυξε την καθιέρωση του θεσμού της «εκμεταλλεύσεως
επιφανείας γης». Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Οικονομικού Ταχυδρόμου Π.
Κυριαζή:
«Ο ιδιοκτήτης εκτάσεως προσφερόμενης προς τουριστικήν αξιοποίησιν μίας
περιοχής, δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητας, αλλά μόνον εκμεταλεύσεως. Ο
ιδιοκτήτης εκτάσεως προσφερομένων προς τουριστικήν αξιοποίησιν δεν
αποξενούται της περιουσίας του, αλλά θα μεταβιβάζη το διακαίωμα
εκμεταλεύσεως της επί ωρισμένον χρόνον, μετά την εκπνοήν του οποίου η γή
μετά των επ’ αυτής έργων θα περιέρχεται πάλιν εις τον ιδιοκτήτην.»629

Κατά τον αρθρογράφο, η κίνηση αυτή αποκάλυπτε την πρόθεση να επωμιστεί
το κύριο βάρος της τουριστικής προσπάθειας της χώρας η ιδιωτική πρωτοβουλία και
πιο συγκεκριμένα το ξένο κεφάλαιο, το οποίο υπό το νέο αυτό καθεστώς θα
αποκτήσει «ελευθερία δράσεως εις τας ελληνικάς ακτάς.»
Ουσιαστικά, η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης νομιμοποιούσε την παράνομη
δραστηριότητα κερδοσκοπίας πάνω στη γη που εξαρχής είχε προκαλέσει τη σχετική
συζήτηση. Μέσα λοιπόν από το παραπάνω πλαίσιο βρίσκουμε π.χ. δημοσιεύματα τον
Οκτώβρη του ’66 στα οποία το κράτος χρησιμοποίησε το νέο καθεστώς για να
δημεύσει εκκλησιαστική περιουσία της μονής Θεοτόκου στην Κέρκυρα και να
παραδώσει την περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας σε ξένους ιδιώτες προς τουριστική
εκμετάλλευση.630
(επιμ.), Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism, Bergham Books, Providence, 1996,
σ. 84-111.
629

Π. Κυριαζή, «Δειλόν πρόγραμμα δια τον Τουρισμόν», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 638, 4

Αυγούστου 1966, σ. 626.
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Οι παραπάνω συζητήσεις είναι αδύνατον να ειδωθούν αποκομμένες από το
κλίμα της εποχής και των πολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν στα γεγονότα της
«αποστασίας» και στην τελική εγκαθίδρυση στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα.
Από καιρό, οι δεξιές κυβερνήσεις δέχονταν επικρίσεις για τις συμβάσεις που είχαν
κάνει με ιδιωτικές εταιρίες που προσπαθούσαν να κατοχυρώσουν μονοπωλιακά
προνόμια στη χώρα, όπως η Έσσο-Πάππας και η Πεσινέ,631 και από πολλές απόψεις η
πίεση που δέχτηκε το ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα οφειλόταν και στην
ανησυχία αντίστοιχων κύκλων ότι θα χάσουν τα προνόμια που απολάμβαναν στην
Ελλάδα.632 Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα σταδιακά έτεινε να συμβολίζει
την ανάπτυξη των ξένων μονοπωλίων,633 αλλά και ταυτόχρονα και τη διάχυση, όπως
θα αναπτύξουμε σε επόμενα κεφάλαια, ενός αξιακού συστήματος, ενός τρόπου
χρήσης του ελεύθερου χρόνου και ενός τρόπου κατανάλωσης ριζικά διαφορετικού
από αυτόν της τότε «συντηρητικής» ελληνικής κοινωνίας. Ένα σχίσμα ανάμεσα στον
τουρισμό ως μία επιθυμητή οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό ως μία
ανεπιθύμητη «ξενική» επίδραση είχε πλέον διαφανεί. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που
λίγους μήνες πριν από την τελική εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας, μέσα
στο κλίμα ηθικού πανικού634 που προετοίμασε την έλευση των συνταγματαρχών, ο
πρόεδρος της Ε.Ρ.Ε. Π. Κανελλόπουλος έκρινε σκόπιμο να επιτίθεται εναντίον των
εκδρομών και των περιηγήσεων που διοργάνωνε η Δημοκρατική Νεολαία
Λαμπράκη,635 ως δείγμα του επερχόμενου κομμουνιστικού κινδύνου.
4.1.5 Η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας (1967-1974)
Η έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας αποτέλεσε τομή για την ιστορία του
ελληνικού τουρισμού. Όχι μόνο εξαιτίας της εξαιρετικής ανόδου των εισερχόμενων
τουριστών εκείνη την περίοδο, αλλά σαφώς και εξαιτίας της αλλαγής του μοντέλου
ανάπτυξης στον τομέα που, ηθελημένα ή άθελα, συνειδητά ή ασυνείδητα η
δικτατορία υιοθέτησε. Αν, όπως παραπάνω σημειώθηκε, ο τουρισμός στην περίοδο
του Κ. Καραμανλή στηρίχθηκε στην κρατική πρωτοβουλία και στην σύμπραξή της με
631

Βλέπε π.χ. Κ. Κωστής, Ο μύθος του ξένου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1999.
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J. Meynaud, Ό.π., σ. 498-515.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του Τσίρκα για το συμβολισμό του ξενοδοχείου Χίλτον στην

Αριστερά της εποχής: π.χ. Σ. Τσίρκας, Χαμένη άνοιξη, Κέδρος, Αθήνα 1980, σ. 71.
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Μ. Κομνηνού, Από την αγορά στο θέαμα, Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ. 122-123.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 44η, 16 Φεβρουαρίου 1965, σ. 551.
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μεγάλους, κυρίως Έλληνες επιχειρηματίες, ο τουρισμός την περίοδο των
συνταγματαρχών στηρίχτηκε σε ένα ετερόκλητο συνδυασμό μεταξύ εγχώριων
κεφαλαίων με προνομιακές σχέσεις με το καθεστώς και ενίσχυσης των μικρομεσαίων
στρωμάτων και επιχειρήσεων της επαρχίας. Παράλληλα καθιέρωσε ένα καθεστώς
παράβλεψης κάθε μορφής θεσμικού κανόνα που θα προστάτευε το φυσικό
περιβάλλον και τους πολιτισμικούς πόρους της χώρας. Εστιάζοντας έτσι σε μία
μορφή τουριστικού προϊόντος με έμφαση στη μαζική διασκέδαση, τη θάλασσα και
τον καταναλωτισμό, ουσιαστικά υπέσκαπτε τις ίδιες τις προϋποθέσεις ιδεολογικής
ηγεμόνευσης του καθεστώτος των συνταγματαρχών στην ελληνική κοινωνία της
εποχής.
4.1.5.1 H «Litton» και το τέλος του κρατικού παρεμβατισμού
Στα πλαίσια των αναζητήσεων ξένων ιδιωτικών επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο
την προδικτατορική περίοδο οι ελληνικές αρχές είχαν προσεγγίσει την εταιρία
«Litton» με την προοπτική της ανάληψης μεγάλης έκτασης επενδυτικές
πρωτοβουλίες. Η συζήτηση γύρω από την υπόθεση «Litton» είχε ξεκινήσει πριν από
την επιβολή της δικτατορίας. Τις επαφές με την ξένη εταιρία είχε ξεκινήσει κατά
πάσα πιθανότητα ο Α. Παπανδρέου. Προδικτατορικά είχε όμως επικριθεί βαρύτατα
από τον τύπο για μία σειρά από ανορθολογικές ρυθμίσεις γεγονός που συνέβαλε στην
αναβολή της υπογραφής της, ρυθμίσεις τις οποίες εν τέλει βρίσκει κανείς στο
υπογεγραμμένο κείμενο.
Η κύρωση της σύμβασης έγινε ένα μήνα μετά από την εγκαθίδρυση του νέου
καθεστώτος. Με τον αναγκαστικό νόμο 16/1967 προβλεπόταν ότι:
«Η παρούσα Σύμβασις δημιουργεί σχέσεις, διαδικασίες και πόρους δια την
υπό της LITTON παροχήν υπηρεσιών οργανώσεως και διεκπεραιώσεως δια
λογαριασμόν και υπό την καθοδήγησιν της Κυβερνήσεως, επί του γενικού
σχεδίου της οικονομική αναπτύξεως ωρισμένων περιοχών εις την Κρήτην και
την Πελοπόννησον. Εν τω παρόντι, ως οικονομική ανάπτυξις νοείται η
αξιοποίησις των φυσικών κοινωνικών και οικονομικών πόρων, οι οποίοι
σχετίζονται αμέσως προς την οικονομικήν ανάπτυξιν.»636
636

Φ.Ε.Κ. 88, 31 Μαΐου 1967, Α.Ν. 16, «Περί κυρώσεως της από 15 Μαίου 1967 συμβάσεως μεταξύ του

Ελληνικού Δημοσίου και της εν Βρυξέλαις του Βελγίου εδρευούσης Εταιρείας ‘Litton Benelux S.A.’ και
περί οργανώσεως της περιφερειακής ανάπτυξης.», σ. 377.

Σελίδα | 214

Ο νόμος προέβλεπε την ίδρυση ενός οργανισμού που θα εκτελούσε έργα και
σταδιακά, σε διάρκεια 15 χρόνων, θα τα παρέδιδε στο δημόσιο. Από το 12ο έτος
λειτουργίας του οργανισμού προβλέπονταν η δημιουργία ενός διοικητικού
μηχανισμού πανομοιότυπου με αυτόν της εταιρείας που θα μπορούσε να αναλάβει
την διοίκηση όσων έργων είχαν γίνει μέχρι τότε.637 Η εταιρεία θα δημιουργούσε
τέσσερα γραφεία, ένα στην πρωτεύουσα κάθε νομού που θα γίνονταν οι επενδύσεις
και ένα στις περιοχές που αναμένονταν να γίνουν οι επενδύσεις.638 Οι περιοχές αυτές
ήταν η πεδιάδα της Μεσσαράς και τμήματα της Κρήτης, και η ευρύτερη περιοχή της
Ολυμπίας στο νομό Ηλείας. Είναι χαρακτηριστικό του πνεύματος και της φιλοσοφίας
της όλης επένδυσης ότι στις περιοχές των οποίων αναλάμβανε την ανάπτυξη η
εταιρεία, συμπεριλαμβάνονταν δύο σημαντικές αρχαιολογικές τοποθεσίες, η αρχαία
Ολυμπία και τα ανάκτορα της Φαιστού, των οποίων η διαχείριση και η εκμετάλλευση
θα περνούσε ουσιαστικά στο ξένο κεφάλαιο.
Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν συνολικά έργα υποδομής στις εν λόγω
περιοχές, μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά το κύριο βάρος το είχαν σαφώς
τα τουριστικά έργα. Η εταιρεία αναλάμβανε να βρει τα κεφάλαια για την επένδυση,
αναλάμβανε όμως και την υποχρέωση να κάνει εντός 24 μηνών συνολικές επενδύσεις
120 εκατ. δολ., ενώ με την ολοκλήρωση τους τα έργα θα έφταναν στα 240 εκατ.
δολ.639 Σε πλήρη αναντιστοιχία με τα μεγαλεπήβολα σχέδια των εμπνευστών του
νόμου βρισκόταν η ρύθμιση που όριζε ότι η εταιρεία διατηρούσε μονομερώς και
χωρίς καμία επιβάρυνση για αυτή, το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση,640 όπως
και τελικά έγινε.641
Επίσης χαρακτηριστικό της εξόφθαλμα αποικιακής λογικής του κειμένου ήταν
και η μέριμνα του νομοθέτη να συμπεριλάβει στο κείμενο ότι «Η LITTON αποτελεί
ιδιωτικήν, εκτός πολιτικών επιδιώξεων, οικονομικήν επιχείρησιν. Ως εκ τούτου, η

637

Στο ίδιο, σ. 382-383.

638

Στο ίδιο, σ. 384.

639

Στο ίδιο, σ. 379-380.

640

Στο ίδιο, σ. 383

641

Φ.Ε.Κ. 268, Ό.π., σ. 1967.
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LITTON θα απέχη πάσης ενεργού συμμετοχής εις πολιτικάς δραστηριότητας εν
Ελλάδι. […] Η LITTON θα ενεργεί ως πιστός υπηρέτης της Κυβερνήσεως.»642
Ουσιαστικά, η εταιρεία αναλάμβανε να υποκαταστήσει το ελληνικό δημόσιο
την ίδια στιγμή που θα αντλούσε πόρους από αυτό. Χαρακτηριστικό ήταν ότι ο
Economist είχε επικροτήσει την αρχική σύμβαση ως ένα επιτυχές παράδειγμα του
νέου επιχειρηματικού κλάδου της «οικοδόμησης κρατών».643 Εξάλλου και πριν την
επιβολή της δικτατορίας η σύμβαση είχε επικριθεί για ανάλογους λόγους.
Αντικαθιστούσε την ελληνική πολιτεία, αποκτούσε μονοπωλιακού τύπου προνόμια
στις εν λόγω περιοχές και δεν φαινόταν να προβλέπεται κάποιος μηχανισμός ώστε να
μη συμμετέχει η «Litton», ή κάποια από τις θυγατρικές τις, στις συμφωνίες που θα
σύναπτε και ως επενδυτής και ως ανάδοχος ταυτόχρονα.644
Το 1969 η μόνη πρόοδος που είχε συντελεστεί από την εταιρεία ήταν η
δημιουργία μίας ζυθοποιίας, ένα εργοστάσιο ηλεκτρονικού υλικού, ενός ξενοδοχείου
για το οποίο απλά είχε βρεθεί μέρος της χρηματοδότησης και ένα εργοστάσιο
δοχείων, συνολικού ύψους 11,5 εκατ. δολ.645 (δηλαδή περίπου το 1/10 των
συμφωνημένων). Τα ίδια τα στελέχη της «Litton» ισχυρίζονταν ότι η εταιρία είχε
σχέδια για άλλα 50 εκατ. δολ. επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια του ’68 δύο προσπάθειες
για τουριστικές επενδύσεις, μία μέσα από θυγατρική της «Litton» στη Κρήτη για
μονάδα 600 κλινών και μία για μονάδα στην Πάτρα ναυάγησαν. Επίσης σχεδιαζόταν,
και δια μέσου αυτού προσπαθούσαν να τονώσουν την δημόσια εικόνα της εταιρείας,
η δημιουργία συγκροτήματος και πνευματικού κέντρου στη αρχαία Ολυμπία.646
Σημασία έχει, πέρα από τη φαραωνική σύλληψη του όλου έργου, να
εστιάσουμε και στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αντλήσει
τεχνογνωσία από την ξένη πολυεθνική επιχείρηση. Υπό αυτό το πρίσμα, η όλη
ενέργεια δε συμβολίζει μόνο μία πίστη στις ευεργετικές ικανότητες των επενδύσεων
ξένου κεφαλαίου, αλλά και μία καχυποψία απέναντι στην ελληνική οικονομική και
642

Φ.Ε.Κ. 88, 31 Μαΐου 1967, Α.Ν. 16, «Περί κυρώσεως της από 15 Μαίου 1967 συμβάσεως μεταξύ του

Ελληνικού Δημοσίου και της εν Βρυξέλαις του Βελγίου εδρευούσης Εταιρείας ‘Litton Benelux S.A.’ και
περί οργανώσεως της περιφερειακής ανάπτυξης.», σ. 381.
643

W.W. Mc Grew, «Η Λίττον στην Ελλάδα», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 962, 1972, σ. 19-20.

644

«Συμφέρει την Ελλάδα η ‘Σύμβασις Λίττον’», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 630, 1966, σ. 351.

645

«Η εταιρεία ‘Λίτττον μελετά σειράν νέων έργων», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 416, Ιούνιος

1969, σ. 436.
646

W.W. Mc Grew, Ό.π., σ. 21-24.
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διοικητική ελίτ να διαχειριστεί την ανάπτυξη της χώρας.647 Το ξένο κεφάλαιο
εισβάλοντας θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της ελληνικής επαρχίας, παρακάμπτοντας
την οικονομική ελίτ της χώρας και την «εν Αθήναις» εδραιωμένη «φαυλοκρατική»
πολιτική ελίτ με την οποία συναναστρεφόταν.
Το πνεύμα πίστης στις ικανότητες του ξένου κεφαλαίου για να αναδιαρθρώσει
την παραγωγή της χώρας αποτυπωνόταν και στο Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως
1968-1972. Ο ρόλος που προβλεπόταν για το ξένο κεφάλαιο στο πρόγραμμα ήταν η
εισαγωγή κεφαλαιουχικού εξοπλισμού αλλά και:
«Παραλλήλως, αποφασιστική σημασίας προβλέπεται να αποβεί η συμβολή
του ξένου κεφαλαίου εξ απόψεως εισαγωγής εκσυγχρονισμένων μεθόδων
οργανώσεως

και

διοικήσεως

των

επιχειρήσεων

και

διαμορφώσεως

προϋποθέσεων διεισδύσεως των ελληνικών προϊόντων εις τας αγοράς του
εξωτερικού. Τέλος, η δια ξένου κεφαλαίου συμπλήρωσις των προβλεπόμενων
υψηλών εγχώριων αποταμιευτικών πόρων θα επιτρέψη την άνετον
χρηματοδότησιν

των

επενδύσεων,

άνευ

κινδύνου

διαταράξεως

της

νομισματικής σταθερότητας.»648

Η αποτυχία της σύμβασης σίγουρα οφειλόταν στην ανεδαφική στοχοθεσία της
εταιρείας, την ελλειπή γνώση της γύρω από τα ελληνική οικονομία, το ελληνικό
φορολογικό σύστημα και την έλλειψη τεχνογνωσίας της ίδιας σε κλάδους όπως ο
τουρισμός. Εξάλλου δεν απουσίαζαν τα παράπονα για κατασπατάληση του δημοσίου
χρήματος και επιδεικτική συμπεριφορά από τους υπαλλήλους της. Παρόλα αυτά ο
σημαντικότερος λόγος για την ανικανότητα της Λίττον να προσελκύσει κεφάλαια για
άμεσες επενδύσεις ήταν ο ίδιος ο χαρακτήρας του καθεστώτος και η πολιτική
αστάθεια που φαίνονταν να το χαρακτηρίζει. Αν στο εξής η ελληνική κυβέρνηση

647

Η Λανφάντ, όπως σημειώσαμε στο κεφάλαιο 2, αντιλαμβάνεται την επανεκπαίδευση των

γραφειοκρατικών μηχανισμών του κράτους που πλαισιώνουν την τουριστική οικονομία ως νευραλγικό
τμήμα της ένταξης μίας χώρας στο διεθνές τουριστικό κύκλωμα. Η αποτυχία της «Litton» ως εκ τούτου
είναι ενδεικτική και της ανικανότητας του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου να συγκροτήσει αυτό το
γραφειοκρατικό

προσωπικό.

M.

F.

Lanfant,

«Introduction:

Tourism

in

the

Process

of

Internationalization», ό.π., σ. 25.
648

Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως της Ελλάδος 1968-1972, Υπουργείο Συντονισμού, Αθήνα, 1968,

σ. 49.
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ήθελε να εισάγει κεφάλαια στην Ελλάδα θα έπρεπε να λειτουργεί η ίδια ως εγγυητής,
αναλαμβάνοντας αυτή το ρίσκο. Από νωρίς το καθεστώς κατέφυγε στον τραπεζικό
δανεισμό και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε πόρους που στη συνέχεια τους διέθετε
στην εγχώρια οικονομία με τη μορφή δανείων, επιχορηγήσεων κ.τ.λ. Καθώς όμως το
νέο καθεστώς επιχορηγήσεων, που θα περιγράψουμε στη συνέχεια, παγιωνόταν, οι
προϋποθέσεις τους ήταν τόσο ευνοϊκές που και οι ίδιοι επιχειρηματίες δεν
προσπαθούσαν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, προτιμώντας να χρηματοδοτούν τις
επενδύσεις τους μέσα από τις ποικιλόμορφες παροχές της Χούντας.649
Με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η αποτυχία της σύμβασης «Litton»
άλλαξε οριστικά την πίστη του νέου καθεστώτος στον ρόλο που θα διαδραμάτιζε το
ξένο κεφάλαιο στην ανάπτυξη της χώρας, και στο βαθμό βέβαια που μας ενδιαφέρει
εδώ, στην ανάπτυξη του τουρισμού. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι την ίδια
περίπου περίοδο η ανάπτυξη του τουρισμού σε άλλες χώρες της Μεσογείου όπως π.χ.
την Ισπανία ή την Τουρκία βασίζονταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε ξένα κεφάλαια.
Από την άλλη πάλι η σύμβαση με την «Litton» μπορεί να απέτυχε, η αλλαγή
πλεύσης όμως και η απομάκρυνση του κράτους από τη θέση του ως κύριου μοχλού
της τουριστικής ανάπτυξης εκφράστηκε με σωρεία τρόπων. Με την πράξη του
υπουργικού συμβουλίου 156/1968 διατυπωνόταν η πρόθεση της κυβέρνησης να
μεταβιβάσει όλη την ξενοδοχειακή υποδομή του Ε.Ο.Τ. στο ιδιωτικό κεφάλαιο.650 Ο
Α.Ν. 242/1967 έλυε όλες τις συμβάσεις που είχε συνάψει ο Ε.Ο.Τ. με ιδιώτη με την
εξαίρεση συμβάσεων που ο αντισυμβαλλόμενος είχε αναλάβει την εισαγωγή
κεφαλαίων από το εξωτερικό.651 Με αντίστοιχες ενέργειες π.χ. το 1972 πωλούνταν η

649

Για σχετικές επικρίσεις προς το καθεστώς για τα «εμπόδια» που έθετε στην προσέλκυση ξένων

κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού βλέπε: Θ. Δ. Φραγκόπουλου, «Πλαίσια μίας ορθής πιστοδοτικής
πολιτικής», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 918, 1971, σ. 16.
650

Φ.Ε.Κ. 245, 22 Οκτωβρίου 1968, Πράξη υπουργικού Συμβουλίου 156, «Περί εγκρίσεως της υπό του

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αναληφθείσης προσπάθειας μεταβιβάσεως προς την ιδιωτικήν
επιχειρηματικήν πρωτοβουλίαν των εκμεταλλεύσιμων τουριστικών μονάδων ιδιοκτησίας του.», σ. 1872.
651

Φ.Ε.Κ. 241, 30 Δεκεμβρίου 1967, Α.Ν. 242, «Περί καταγγελίας η αναμορφώσεως των υπό του Ε.Ο.Τ.

συνομολογηθεισών

συμβάσεων

παραχωρήσεως

προς

εκμετάλλευσιν

Τουριστικών

ή

άλλων

εγκαταστάσεων.» σ. 1540.
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τουριστική υποδομή της Ρόδου που είχε κληροδοτηθεί από την ιταλική διοίκηση652,
και το ξενοδοχείο του Ε.Ο.Τ. στη Βουλιαγμένη653. Ο Ε.Ο.Τ. την ίδια στιγμή
μπορούσε να κηρύξει ως τουριστικό τόπο οποιοδήποτε ακίνητο που άνηκε σε νομικό
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να διατηρήσει τη διαχείριση του για μέχρι
και 75 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή, μπορούσε να δημεύσει οποιοδήποτε κομμάτι γης
και να το παραχωρήσει προς εκμίσθωση σε ένα ιδιώτη της αρεσκείας του, όσο ο ίδιος
ο Ε.Ο.Τ. αποτραβιόταν από την καθεαυτό επιχειρηματική δράση, με απόφαση του
υπουργού Συντονισμού.654
4.1.5.2 Ο τουρισμός ως προπαγάνδα
Από τις πρώτες κιόλας μέρες του πραξικοπήματος, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που
χρειάστηκε να διαχειριστούν οι συνταγματάρχες επικοινωνιακά ήταν η κάμψη του
αριθμού των αφίξεων ξένων επισκεπτών στη χώρα. Η κατακραυγή των διεθνών
εφημερίδων αποδόθηκε από τον Γ. Παπαδόπουλο στην προσπάθεια της ιταλικής
κυβέρνησης να επωφεληθεί από την αλλαγή εξουσίας στην Ελλάδα και να αυξηθεί ο
τουρισμός της.655 Ακόμα και η δολοφονική ενέργεια εναντίον του Γ. Παπαδόπουλου
το 1968 εμφανίστηκε ότι στόχευε και τον ελληνικό τουρισμό:
«Βεβαίως αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό ήτο ενέργεια βάλλουσα ευθέως εναντίον
της εντυπώσεως, η οποία υπάρχει περί της τάξεως, της ασφάλειας και των
αρίστων συνθηκών που κρατούν εις την χώρα μας, με σκοπό και την ροήν του
τουριστικού ρεύματος να κάμψη και τας εντυπώσεις περί της εν τη χώρα
καταστάσεως να διαστρέβλωση»656

652

Φ.Ε.Κ 122, 20 Ιουλίου 1972, Σύμβαση «Περί πωλήσεως ακινήτων και λύσεως της από 17-6-1955

μεταξύ Δημοσίου Ε.Ο.Τ. Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και Α.Ξ.Ε. ‘ΑΣΤΗΡ’ συμβάσεως (Ρόδου)», σ.
946
653

Φ.Ε.Κ 122, 20 Ιουλίου 1972, Σύμβαση «Περί πωλήσεως και τουριστικής αξιοποιήσεως περιοχής εις

Μικρόν Καβούρι Βουλιαγμένης», σ. 939.
654

Φ.Ε.Κ. 33, 14 Φεβρουαρίου 1968, Συντακτική πράξη «Περί παραχωρήσεως ακινήτων του Δημοσίου

Ν.Π.Δ.Δ. και προς εκτέλεσιν έργων τουριστικής αναπτύξεως.», σ. 203.
655

Γ. Παπαδόπουλος, Το πιστεύω μας, τομ. Α’, Έκδοσις Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών,

Αθήνα, 1972, σ. 20.
656

Γ. Παπαδόπουλος, Το πιστεύω μας, τομ. Γ’, Έκδοσις Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών,

Αθήνα, 1972, σ. 32.
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Ακόμα και η υπόθεση της σύμβασης με την «Litton» η οποία υπογράφεται
αμέσως μετά από το πραξικόπημα, πέρα από την οικονομική της σημασία, ήταν
ενδεικτική της αναζήτησης του καθεστώτος εξωτερικών στηριγμάτων στο πρόσωπο
μίας μεγάλης, αμερικανικών συμφερόντων, εταιρείας.
Σε εκείνη την συγκυρία ο Σ. Μακαρέζος, υπουργός Συντονισμού του
καθεστώτος δήλωνε:
«Τρείς μόλις βδομάδες μετά την επανάστασιν ευρίσκομαι εις την ευχάριστην
θέσιν εκ μέρους της Εθνικής κυβέρνησης να ανακοινώσω εις τον Ελληνικό
λαόν, μίαν μεγάλην επιτυχίαν […] Η ταχύτης με τη οποίαν ενήργησεν η
Εθνική Κυβέρνησις και η εμπιστοσύνη του Δυτικού Κόσμου της οποίας
καταφανή απόδειξιν, αποτελεί η μεγάλη αυτή επιτυχία της, παρέχουν το
μέτρον της οικονομικής πολιτικής, η οποία προκύπτει εκ της επαναστάσεως,
σκοπός της οποίας είναι μίαν άλλην επανάστασις την φοράν αυτήν εις τον
οικονομικό τομέα, της οποίας το αποτέλεσμα θα είναι η σοβαρωτάτη
επιτάχυνσις της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως του λαού μας, η
ανάκτησις του χρόνου τον οποίον η Ελλάς απώλεσεν υπό το τέλμα της
φαυλοκρατίας και η εις τάχιστον δυνατόν διάστημα προσέγγισις του επιπέδου
οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος προς το επίπεδον των ελευθέρων
χωρών της Δ. Ευρώπης, των οποίων η υψηλή σημερινή βιοτική και
πολιτιστική στάθμη έχει πηγάσει από το πνεύμα και από τας αρχάς της
αιωνίας Ελλάδος.»657

Πέρα όμως από την προσπάθεια του καθεστώτος να αναζητήσει εξωτερική
νομιμοποίηση, η ανησυχία των φορέων της τουριστικής αγοράς για την πορεία των
επιχειρήσεων τους ήταν πραγματική. Αρχές Ιουνίου οι

διευθύνσεις

των

σημαντικότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας, των μεγαλύτερων
ναυτιλιακών εταιρειών και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο εκδίδουν μία ανακοίνωση
με την οποία αναφέρουν ότι:
«[…] από πέρισυ δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, καθ’ όσον
εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε θαυμάσιον κλίμα, με θερμοκρασίαν που

657

«Η ΛΙΤΤΟΝ αναλαμβάνει να πραγματοποιήση επενδύσεις ύψους 25 δις. Δραχμών μέχρι το 1980»,

Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 684, 1967, σ. 735.
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κυμαίνεται γύρω στους 27 βαθμούς - η θερμοκρασία του νερού εις τας ακτάς
μας είναι κυριολεκτικώς εξαίσια - γύρω στους 22 βαθμούς […] Χάριν της
αντικειμενικότητας και της φιλαληθείας θα επιθυμούσαμε να γνωρίζουν όλοι
ότι εις την Ελλάδα επικρατεί άψογος τάξις και απόλυτος ηρεμία, ότι δεν
υπάρχουν περιορισμοί της προσωπικής ελευθερίας και ότι η παραδειγματική
αντίληψις περί φιλοξενίας και το ασυνήθιστον πνεύμα χαράς που βασιλεύει
εις την χώραν δημιουργούν, όπως πάντοτε, την μοναδικήν ελληνικήν
ατμόσφαιραν της απεριορίστου χαράς και απεριορίστου ζωής.»658

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τουρισμός τέθηκε γρήγορα στο επίκεντρο της προσοχής
του καθεστώτος, το οποίο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά κάθε
μελλοντική αύξηση του αριθμού των εισερχομένων τουριστών.659 Δίπλα στην αμιγώς
οικονομική λειτουργία του φαινομένου, ο τουρισμός αποκτούσε και μία νέα
λανθάνουσα πολιτική σημασία. Η εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής αγοράς θα
ήταν εις το εξής και νομιμοποιητική αρχή της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι ίδιοι, δε, οι
τουρίστες αποτελούσαν εγγυητές σταθερότητας και πολιτικής ορθοφροσύνης. Δεν
είχε πλέον αποκλειστική και μόνο σημασία για την διεθνή εικόνα της χώρας η ύπαρξη
ή μη δημοκρατικού καθεστώτος. Εφόσον τα μπάνια δεν διαταράσσονταν, οι
περιηγήσεις δεν διακόπτονταν και τα γκαρσόνια δεν φαίνονταν θλιμμένα, και αυτό το
καθεστώς της 21ης Απριλίου το είχε συλλάβει με διαύγεια, η έξωθεν εικόνα της θα
διατηρούταν σχετικώς ακηλίδωτη.
4.1.5.3 Η στήριξη της περιφέρειας
Από την πρώτη στιγμή το νέο καθεστώς, τόσο στο δημόσιο του λόγο, όσο και στα
πεπραγμένα του φάνηκε να δίνει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το
πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης του 1968-1972 όριζε ρητά ότι το μεγαλύτερο
οικονομικό πρόβλημα της χώρας ήταν:

658

«Απολύτως ευνοϊκόν κλίμα δια την υποδοχήν τουριστών», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 686,

1967, σ. 788.
659

Η Ελλάδα δεν ήταν η μόνη χώρα μεταπολιτευτικά που ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς συνέδεε τη

μοίρα του με τον τουρισμό και προσπαθούσε να κερδίσει διεθνή νομιμοποίηση μέσω αυτού. Ενδεικτικά
βλέπε την περίπτωση των Φιλιππίνων: L. K. Richter, «The Philippines: The Politicization of Tourism»,
στο, Y. Apostolopoulos, S. Leivadi & A. Yiannakis, The Sociology of Tourism: Theoretical and empirical
investigations, Routledge, Λονδίνο, 1996, σ. 236-237.
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« […] αι υφιστάμεναι μεγάλαι διαφοραί εις το κατά κεφαλήν εισόδημα και το
επίπεδον διαβιώσεως μεταξύ των περιφερειών της Χώρας, και ιδίως μεταξύ
Πρωτευούσης και λοιπής Ελλάδος, αι οποίαι οφείλονται κυρίως εις την
άνισον

χωροταξικήν

δραστηριοτήτων.»

κατανομήν

των

παραγωγικών

και

λοιπών

660

Σύντομα, η περιφερειακή ανάπτυξη, ως πρόταγμα, είχε γίνει κομμάτι της
επίσημης προπαγάνδας. Σύμφωνα με τον Σ. Μακαρέζο:
«Η περιφερειακή ανάπτυξις της Χώρας είναι η πλέον χαρακτηριστική
καινοτομία του Επαναστατικού μας προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, η
οποία απεικονίζεται εις εν ολοκληρωμένον ειδικόν πρόγραμμα, καταρτισθέν
με γνώμονα την αποκέντρωσιν της επενδυτικής δραστηριότητος του δημοσίου
τομέως. Διά της προωθήσεως της αποκεντρώσεως επιτυγχάνεται καλυτέρα
ιεράρχησις και αξιολόγησις των υπό εκτέλεσιν τοπικών και περιφερειακών
έργων, επιτάχυνσις του ρυθμού εκτελέσεως τούτων, ως εκ της αμέσου
παρακολουθήσεως της κατασκευής των υπό των περιφερειακών οργάνων και,
εν τέλει, μία ενεργοτέρα συμβολή εις την αύξησιν της αποδόσεως των
επενδυομένων κεφαλαίων.»661

Οι συνταγματάρχες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική στήριξης
της περιφέρειας ως αιχμή του δόρατος της οικονομικής τους πολιτικής.662
Πιθανότατα η έμφαση αυτή να συνδεόταν και με την αντίληψη του Γ. Παπαδόπουλου
ότι σε κάποια μελλοντική φάση το καθεστώς θα αναγκαζόταν να προκηρύξει εκλογές
και ότι τότε ο ίδιος και το επιτελείο του θα ανταγωνίζονταν στο πολιτικό στίβο ως
ένα κόμμα ανάμεσα στα άλλα.663 Προσπάθησε, έτσι, μέσω της ανάπτυξης της
660

Πρόγραμμα Οικονομική Αναπτύξεως της Ελλάδος 1968-1972, Υπουργείο Συντονισμού, Αθήνα, 1968,

σ. 41.
661

1967-1972, 5 χρόνια οικονομικής προόδου, Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων Υπουργείου Κυβερνητικής

Πολιτικής, Αθήνα, 1972, σ. 27.
662

Βλέπε: 4 χρόνια μετά την επανάσταση, Εκδόσις Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών,

Αθήνα, 1971, σ. 6-7.
663

Σχετικά με τον υποτιθέμενο στόχο του καθεστώτος βλέπε π.χ. Γ. Γεωργαλάς, Η Ιδεολογία της

Επαναστάσεως, χ.ε., Αθήνα, χ.χ., σ. 39.
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περιφέρειας να αποκτήσει εκείνα τα κοινωνικά ερείσματα που θα εξασφάλιζαν την
πολιτική του επιβίωση σε ένα ανταγωνιστικό πολιτικό περιβάλλον.
Ουσιαστικότερη τομή ως προς την στήριξη αυτής της πολιτικής ήταν η
ενίσχυση της πιστωτικής πολιτικής στον τουριστικό κλάδο.664 Με την απόφαση της
29ης Μαΐου του 1967 οι τράπεζες διευκολύνονταν στο να δανείζουν σε τουριστικές
επιχειρήσεις, είτε για την επισκευή, είτε για την ανέγερση νέων τουριστικών
μονάδων, με την προϋπόθεση να προμηθεύονταν όλο τους τον εξοπλισμό από
εγχώριες βιομηχανίες. Τα δάνεια δίνονταν κατόπιν σχετικής έγκρισης του Ε.Ο.Τ. και
στην συνολική επένδυση έπρεπε να μετέχει ο δανειολήπτης τουλάχιστον προς το
30%. Η λογική που ευνοούσε τις σχετικές επενδύσεις στην επαρχία ήταν ήδη
παρούσα, καθώς για μεγάλες επενδύσεις στο δήμο Αθηνών χρειαζόταν άδεια από την
υποεπιτροπή πιστώσεων, και η περίοδος αποπληρωμής του δανείου για την Αθήνα
ήταν 12 έτη, έναντι 15 της επαρχίας.665
Επιπλέον με τον Α.Ν. 543/1968 δίνονταν διευκολύνσεις σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις. Οι διευκολύνσεις αυτές είχαν το χαρακτήρα: α) μειωμένων δημοτικών
τελών, β) μειωμένων ενοικιοστασίων επί ακινήτων του δημοσίου, γ) μειωμένων
τιμολογίων του ΟΤΕ, δ) μείωσης των τιμών των καυσίμων και μείωσης κατά 50%
από το συντελεστή φορολογίας στα μη διανεμόμενα κέρδη. Για τα ξενοδοχεία που
εξυπηρετούσαν τουλάχιστον κατά το 40% αλλοδαπούς προβλέπονταν: α) μείωση
κατά 50% στο ποσοστό συνεισφοράς στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και β)
επιπλέον φοροαπαλλαγές για να καλυφθούν έξοδα διαφημίσεως.666
Η σημαντικότερη όμως ενίσχυση δόθηκε αναμφισβήτητα από τον Α.Ν.
147/1967 σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορούσε την ενίσχυση
των βιομηχανικών επενδύσεων. Με το σχετικό νομοσχέδιο τα ξενοδοχεία, που ήδη
από τον αρχικό νόμο περιλαμβάνονταν στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, μπορούσαν
να επιχορηγούνται για επενδύσεις πάνω από 10 εκατ. δρχ. (5 σε περίπτωση ήδη
664

Κατά την Κούση η παροχή δανείων εκ μέρους του τραπεζών γίνονταν με απλή σύσταση του Ε.Ο.Τ.

και όχι με οικονομικά κριτήρια, με το κράτος να λειτουργεί ως εγγυητής, γεγονός που επέτρεπε στο
καθεστώς να παρέχονται δάνεια σε όσους ιδιώτες είχαν ευνοϊκές σχέσεις μαζί του. M. Kousis, Ό.π., σ.
24.
665

Φ.Ε.Κ. 86, 29 Μαΐου 1967, Απόφαση «Περί χρηματοδοτήσεως ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπό των

εμπορικών τραπεζών και των τραπεζών επενδύσεων.», σ. 369.
666

Φ.Ε.Κ. 204, 14 Σεπτεμβρίου 1968, Α.Ν. 543, «Περί παροχής απαλλαγών και εκπτώσεων εις

ξενοδοχεικάς επιχειρήσεις.», σ. 1429.
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υπάρχουσας επιχείρησης), σε ύψος έως 60% της συνολικής τους επένδυσης. Τα
σχετικά κεφάλαια αντλούνταν απευθείας από τον προϋπολογισμό του υπουργείου
Συντονισμού.667
Ενώ η αύξηση της τουριστικής κίνησης και η, επενδυτική δραστηριότητα με
μαζικούς πλέον όρους στον τομέα θα απαιτούσε και την εφαρμογή αυστηρότερης
νομοθεσίας για την προστασία του αρχιτεκτονικού συνόλου και του φυσικού
περιβάλλοντος που αναπτύσσονταν, οι σχετικές αποφάσεις του καθεστώτος
κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Με τον νόμο 1199/1972 η έγκριση για
ανέγερση ξενοδοχείου δεν περνούσε πλέον από την Πολεοδομία αλλά απαιτούσε
απλή άδεια από τον Ε.Ο.Τ.668 Επίσης στο νόμο 439/1970 «Περί συμπληρώσεων των
διατάξεων περί αιγιαλού», οριζόταν ότι μία οικοδομή δεν μπορούσε να τοποθετηθεί
σε απόσταση λιγότερο από 30 μέτρα από την ακτογραμμή. Από την ρύθμιση αυτή
όμως μπορούσαν να εξαιρεθούν « […] επί αξιόλογων ξενοδοχειακών και τουριστικών
εν γένει επιχειρήσεων […] » με βάση απόφασης του υπουργού δημοσίων έργων.669
Το 1972 δίνονταν επιπλέον κίνητρα δανειοδότησης στις τράπεζες, με απόφαση
που αφορούσε την δανειοδότηση επιχειρήσεων κάμπινγκ σε ποσοστό 80% των
επενδύσεων670 και με απόφαση που όριζε ότι για μικρά δάνεια επισκευών μπορούσε
να χορηγηθούν δάνεια χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Ε.Ο.Τ.671
Με το νόμο 1313/1972 «Περί ενισχύσεως της τουριστικής αναπτύξεως» για
πρώτη φορά η χώρα χωριζόταν σε τρεις περιφέρειες ανάλογα με την τουριστική τους
κίνηση και δίνονταν κίνητρα, τα οποία ήταν αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των
επισκεπτών.672 Οι διευκολύνσεις περιλάμβαναν φοροαπαλλαγές έως και 20% σε

667

Φ.Ε.Κ. 173, 9 Οκτωβρίου 1967, Α.Ν. 147, «Περί συμπληρώσεως της περί κινήτρων δια βιομηχανικάς

επενδύσεις κείμενης νομοθεσίας», σ. 1161.
668

Φ.Ε.Κ. 114, 10 Ιουλίου 1972, Ν.Δ. 1199, «Περί εγκρίσεως μελετών τουριστικών εγκαταστάσεων κατά

παρέκκλιση από των ισχυόντων κανόνων δομήσεως», σ. 871.
669

Φ.Ε.Κ. 36, 13 Φεβρουαρίου 1970, Ν.Δ. 439, «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού», σ.

267.
670

Φ.Ε.Κ. 143, 11 Αυγούστου 1972, Απόφαση «Περί δανειοδοτήσεως δια την δημιουργίαν

εγκαταστάσεων CAMPINGS», σ. 1223.
671

Φ.Ε.Κ. 38, 15 Μαρτίου 1972, Απόφαση «Περί δανειοδοτήσεως ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εξ ιδίων

κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων», σ. 275.
672

Με το νόμο αυτό η χώρα χωρίζονταν σε τρείς ζώνες: Α) Αττική, Πειραιάς, (πλην Τροιζήνα, Ύδρα,

Αίγινα, Κύθηρα, Σπέτσες) Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κέρκυρα. Β) Τροιζήνα, Ύδρα, Αίγινα, Κύθηρα,
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περίπτωση που προέβαιναν σε νέες παραγωγικές επενδύσεις δικαιούνταν «[…] να
εκπέσουν εκ των καθαρών κερδών […]».673 Με την ίδια προοδευτική λογική οι
επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα δικαιούνταν μειωμένες εισφορές στα
ασφαλιστικά ταμεία σε ποσοστά 20%, 40% και 50% αντιστοίχως.674 Τέλος, με τον
ίδιο νόμο το δημόσιο χρηματοδοτούσε την ανάπλαση και αποκατάσταση κτιρίων με
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία σε ποσοστό 15%, 25%, 35% αντίστοιχα.675 Ας
σημειωθεί εδώ, ότι με το νόμο αυτό δεν προβλεπόταν η ανάπτυξη του τουρισμού σε
συγκεκριμένες περιοχές κατόπιν σχεδίου, αλλά απλώς διαχωριζόταν η χώρα με
κριτήριο των αριθμό των επισκεπτών της και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν
τουριστική κίνηση και σε όλες εκείνες της περιοχές που ακόμα δεν είχαν.
Σε αναθεώρηση του νόμου αυτού του 1973 η χώρα κατανέμονταν αυτή τη φορά
σε πέντε διαφορετικές περιφέρειες, προβλέποντας και τον ακριβή αριθμό των κλινών
που θα δημιουργούνταν σε κάθε μία από αυτές.676 Στη βάση αυτής της κατάτμησης η

Σπέτσες, επαρχία Χαλκίδος και Καρυστίας νομού Ευβοίας, νομοί Κορινθίας, Αργολίδος, Αχαΐας (πλην
Καλαβρύτων) Βοιωτίας, Λαρίσης, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Πιερίας, επαρχία Αλμυρού και δήμοι Βόλου
Νέας Ιωνίας του νομού Μαγνησίας, επαρχίες Τεμένους και Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου, επαρχία
Μιράμπελου νομού Λασιθίου, νήσοι Σκιάθος, Μύκονος και Κως. Γ) Λοιπή χώρα. Φ.Ε.Κ. 232, 24
Δεκεμβρίου 1972, Ν.Δ. 1313, «Περί μέτρων ενισχύσεως της τουριστικής αναπτύξεως», σ.. 1994.
673

Φ.Ε.Κ. 232, 24 Δεκεμβρίου 1972, Ν.Δ. 1313, «Περί μέτρων ενισχύσεως της τουριστικής αναπτύξεως»,

σ. 1994.
674

Στο ίδιο, σ. 1995.

675

Στο ίδιο, σ. 1996.

676

Με την πράξη του υπουργικού συμβουλίου 46/1973 ορίζονταν εκ’ νέου οι ζώνες όπως είχαν οριστεί

στο Ν.Δ. 1313/1972.
Με βάση αυτό, περιοχή Α ήταν: Το Λεκανοπέδιο της Αττικής (από τον Πειραιά μέχρι τη Βάρκιζα και
από το Φαληρικό Δέλτα μέχρι τα βόρεια όρια του δήμου Αθηναίων κατά μήκος της λεωφ. Συγγρού). Ο
Δήμος Θεσσαλονίκης και η παράκτια ζώνη του δήμου Αγίας Τριάδας. Η παράκτια ζώνη της Ρόδου πλην
του δήμου Ρόδου. Η παράκτια ζώνη της Κέρκυρας, πλην της περιοχής από το δήμο Κέρκυρας μέχρι τον
δήμο Μπενιτσών και η Μύκονος.)
Περιοχή Β: Η Αίγινα, ο Πόρος και ειδικότερα για τους σχετικούς δήμους μόνο για βοηθητικά
καταλύματα. Η παράκτια ζώνη της επαρχίας Ερμιόνιδας του νομού Αργολίδας. Η παράκτια ζώνη του
νομού Ευβοίας από το Αλιβέρι μέχρι την Ερέτρια, καθώς και η παράκτια ζώνη των δήμων Κύμης και
Καρύστου. Τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες μόνο για μικρά καταλύματα. Η παράκτια ζώνη του νομού
Φθιώτιδας από την κοινότητα Καμένων Βούρλων μέχρι και Μαλεσίνα. Η παράκτια ζώνη από το δήμο
Πατρών μέχρι το δήμο Αιγίου του νομού Αχαΐας. Η παράκτια ζώνη από κοινότητα Κυλλήνης μέχρι
Κατάκολο Ηλίας. Η παράκτια ζώνη από το Καστέλλι μέχρι και το δήμο Χανιών στο νομό Χανίων, επίσης
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απόφαση του 1973 «Περί τροποποιήσεως των διατάξεων της υπ’ αριθ.
1574/1/22.8.1970 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής περί ειδικών δι’
επιχειρήσεις εξάγουσας βιομηχανικά, βιοτεχνικά και μεταλλευτικά προϊόντα.» όριζε
εκ νέου τους όρους χρηματοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Στις περιοχές Α,
Β, Γ, Δ αντίστοιχα τα δάνεια ήταν 65%, 65%, 70% και 75%, η διάρκεια
αποπληρωμής του δανείου ήταν 18, 18, 20 και 24 χρόνια και το επιτόκιο για την
χαριστική περίοδο (5 έως 7 έτη) 9%, 8% και 7% αντίστοιχα και 10% για όλες τις
υπόλοιπες. Τέλος παρεχόταν εγγύηση από το ίδιο το δημόσιο για το ύψος 15%, 20%

από Γεωργιούπολη και κοινότητα Παλαίκαστρο-Βάι, και από Μύρτο μέχρι και Περιβολάκια στην Κρήτη.
Τα νησιά Σκιάθος και Κως. Και ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας μόνο για βοηθητικά καταλύματα και μικρά
ξενοδοχεία.
Περιοχή Γ: Η παράκτια ζώνη από ποταμό Νέδα μέχρι δήμο Γαργαλιάνων και η παράκτια ζώνη από τη
Μεθώνη μέχρι Κάτω Βέργη, πλην δυτικώς του δήμου Μεσσήνης, του νομού Μεσσηνίας. Η παράκτια
ζώνη Δήμου Καβάλας μέχρι Νέα Πέργαμο και η νήσος Θάσος, του νομού Καβάλας. Τα νησιά Ζάκυνθο
και Κεφαλονιά. Η Κοινότητα Ζαγόρας, η κοινότητας Άγριας, όλες οι περιοχές του Πηλίου και τα νησιά
Σκόπελος και Αλόννησος του Νομού Μαγνησίας. Η Λευκάδα και η παράκτια ζώνη από δήμο
Ηγουμενίτσας μέχρι και την κοινότητα Αμμουδιάς νομού Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Τα νησιά Άνδρος,
Τήνος, Σύρος, Πάρος, Νάξος και Σαντορίνη. Οι δήμοι Μυρίνης,-Λήμνου, Μυθήμνης-ΜυτιλήνηςΛέσβου, Χίου, Βαθέως και Πυθαγορείου-Σάμου, και οι πέριξ αυτών κοινότητες. Το Γαλαξίδι και η
Ερατείνη, δήμου Δελφών και ο δήμος Αραχόβης των νομών Φωκίδος και Βοιωτίας. Η παράκτια περιοχή
από Άστρος Κυνουρίας μέχρι Λεωνίδιο του νομού Αρκαδίας. Οι δήμοι Ιωαννίνων και Κόνιτσας νομού
Ιωαννίνων, καθώς και οι δήμοι Σπάρτης, Καστοριάς και Ναυπάκτου, Καλαμπάκας, Τρικάλων,
Ανδριτσαίνας Ηλείας και Αιδηψού Ευβοίας.
Περιοχή Δ: Η Επαρχία Ευρυτανίας, η Επαρχία Μετσόβου και τα Ζαγοροχώρια του νομού Ιωαννίνων. Η
περιοχή γύρω από τις Πρέσπες στη Φλώρινα, Αγία Λαύρα και Μεγάλο Σπήλαιο νομού Αχαΐας. Ιθάκη.
Όλα τα νησιά των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα, πλην των προαναφερθέντων. Τα Κύθηρα και η Ικαρία.
Από Μάκρη μέχρι Αλεξανδρούπολη του νομού Εύρου. Και οι κοινότητες Τσοτυλίου, Επταχωρίου,
Νεαπόλεως και Πενταλόφου, κατά μήκος της Εγνατίας: Φ.Ε.Κ. 86, 11 Απριλίου 1973, Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου 46 «Περί καθορισμού τουριστικών περιοχών και ζωνών δυνάμει του άρθρου 11
(παραγρ. 1) του Ν.Δ./τος 1313/ 1972, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του 1378/ 1973 ομοίου.»,
σ. 718-719.
Περιοχή Ε: Η υπόλοιπο επικράτεια της χώρας.
Σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές ορίζονταν ότι θα δημιουργούταν ο ακόλουθος αριθμός κλινών: «Ι.
Ξενοδοχειακαί κλίναι:Ι. 45.000 εις την περιοχήν ‘Α’. ΙΙ. 55.000 εις την περιοχήν ‘Β’. ΙΙΙ. 40.000 εις την
περιοχήν ‘Γ’. Ιν. 8.000 εις την περιοχήν ‘Δ’. Ν. 12.000 εις λοιπάς περιοχάς της χώρας. ΙΙ. Βοηθητικαί
κλίναι: Ι. 10.000 εις την περιοχήν ‘Α’. Ιι, 30.000 εις την περιοχήν ‘Β’. Ιιι. 35.000 εις την περιοχήν ‘Γ’. Ιν.
35.000 εις την περιοχήν ‘Δ’. Ν. 20.000 εις τας λοιπάς περιοχάς της χώρας.»: Στο ίδιο, σ. 719.
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και 25% της επένδυσης, επιτρέποντας και σε μικρότερους επενδυτές στην περιφέρεια
να μετέχουν στην όλη διαδικασία.
Σε όλη την παραπάνω προσπάθεια νευραλγική θέση κατείχαν οι μικρές
επιχειρήσεις στον κλάδο. Για παράδειγμα μέχρι και το 1971 νησιά όπως η Σαντορίνη,
η ανάπτυξη των οποίων στον τομέα του τουρισμού ήταν κυρίως αποτέλεσμα της
παρέμβασης του νέου καθεστώτος, εξυπηρετούνταν αποκλειστικά από ενοικιαζόμενα
δωμάτια.677
Αποκορύφωμα της όλης προσπάθειας δημιουργίας ερεισμάτων στην περιφέρεια
στο πλήθος των μικρών επιχειρήσεων και οικογενειών που επωφελούνταν από την
κατακόρυφη άνοδο του τουρισμού κατά τη διάρκεια της επταετίας, ήταν και οι
ρυθμίσεις που προέβλεπε συγκεκριμένη απόφαση για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Με
την εν λόγω απόφαση οριζόταν ότι για κάθε νέο δωμάτιο σε σπίτια που
προσφέρονταν προς ενοικίαση, ανεξαρτήτως περιοχής, ο κάτοχος του δικαιούνταν
δάνειο 25.000 χιλ. δρχ. Το δάνειο ήταν 6ετές ή 9ετές, με 1 έως 2 χρόνια προθεσμία
για την αποπληρωμή του και επιτόκιο 2% για την χαριστική περίοδο και 4 έως 7
χρόνια για τα υπόλοιπα.678
Η νέα αυτή κατεύθυνση της πολιτικής μετέφερε το βάρος της προσπάθειας
δημιουργίας τουριστικών υποδομών στο εσωτερικό ήδη κατοικημένων περιοχών της
περιφέρειας,

οι

οποίες

στο

εξής

θα

αποτελούσαν

αντικείμενο

ριζικής

αναδιαμόρφωσης. Για παράδειγμα, σχετικά με τα παραπάνω δάνεια για τη δημιουργία
ενοικιαζόμενων δωματίων αρθρώθηκε πλήθος αντιρρήσεων ως προς την επίδραση
που θα έχουν στο χαρακτήρα και στη υφή των οικισμών της επαρχίας. Η απάντηση
του καθεστώτος ήταν να υποχρεώσει όσους έπαιρναν τέτοια δάνεια να προβαίνουν σε
παρεμβάσεις μόνο με εποπτεία αρχιτέκτονα, χωρίς όμως να υπάρχει καμία νομική
ρύθμιση και κανένας μηχανισμός που να προβλέπει πως θα τιμωρούνται οι
παραβάτες.679
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Γ. Κάραλη, «Χρειάζεται βασικά έργα η ελληνική Πομπηία», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 873,

1971, σ. 9.
678

Φ.Ε.Κ. 144, 16 Ιουλίου 1973, Απόφαση «Περί τροποποιήσεως των διατάξεων της υπ’ αριθ.

1574/1/22.8.1970 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής περί ειδικών δι’ επιχειρήσεις εξάγουσας
βιομηχανικά, βιοτεχνικά και μεταλλευτικά προϊόντα.», σ. 1321.
679

Σ. Δρόσου, «Αρχιτέκτονες θα επιβλέπουν την κατασκευή δωματίων σε τουριστικές περιοχές»,

Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 930, 1972, σ. 33.
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Με δεδομένη την αδιαφάνεια που χαρακτήριζε όλο τον τρόπο λειτουργίας του
δημόσιου τομέα κατά την περίοδο της Επταετίας, και τις γραφειοκρατικές αδυναμίες
για τις οποίες ο Ε.Ο.Τ. ήδη κατηγορούνταν από 15ετίας, είναι εύκολο να υποθέσουμε
ότι η τελευταία αυτή πράξη έμοιαζε λιγότερο με αναπτυξιακή πολιτική και
περισσότερο με εξαγορά συνειδήσεων.
4.1.5.4 Η δημιουργία του «έθνους των ξενοδόχων»
Στην προηγούμενη ενότητα αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Χούντα
χρησιμοποίησε τον τουρισμό στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας
και την προσπάθεια δημιουργίας πολιτικών ερεισμάτων εκεί. Μέριμνα όμως της
Χούντας ήταν και η ευθυγράμμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με τα
διεθνή πρότυπα. Σε μία εποχή που ο τουρισμός γινόταν πλέον πάγιο κομμάτι των
εξόδων κάθε νοικοκυριού στη δυτική Ευρώπη, το κύριο βάρος έπεφτε στη
δημιουργία μαζικών χώρων διαμονής και εστίασης για τα κατώτερα στρώματα. Η
οικονομική αποδοτικότητα της όλης προσπάθειας συνεπικουρούνταν από τη συμβολή
του πλήθους των μικρών επιχειρήσεων στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πάνω, αλλά για
να είναι και αποτελεσματική έπρεπε να βασιστεί σε πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Το μοντέλο της «Litton» ήταν θεμιτό και επιθυμητό στο βαθμό που υπονοούσε ότι
ολόκληρες περιοχές της χώρας θα παραδίδονταν στο βωμό της τουριστικής
αξιοποίησης, αλλά όπως είδαμε παραπάνω, δεν ήταν αποτελεσματικό. Έπρεπε λοιπόν
η προσπάθεια αυτή να γίνει από εγχώριους επιχειρηματίες. Όπως όμως έχουμε ήδη
αναφέρει, οι επιχειρηματίες του κλάδου, όπου υπήρχαν, ασχολούνταν κυρίως με
αστικά ξενοδοχεία που συχνά απευθύνονταν σε επισκέπτες υψηλού και μεσαίου
εισοδήματος. Τα συμφέροντα της συγκεκριμένης επαγγελματική κατηγορίας θίγονταν
από την προοπτική εισόδου ατόμων χαμηλότερων εισοδημάτων στη χώρα και
αποκέντρωσης της σχετικής δραστηριότητας. Το νέο καθεστώς λοιπόν έπρεπε να βρει
τρόπους να άρει τις σχετικές αντιστάσεις και όταν αυτό δεν ήταν δυνατόν να
δημιουργήσει τους «δικούς του» ξενοδόχους που θα επωμίζονταν το βάρος της νέας
προσπάθειας.
Από νωρίς λοιπόν με σχετικό νόμο ο έλεγχος του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου περνούσε απευθείας υπό την αρμοδιότητα του υπουργείου
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Συντονισμού,680 ουσιαστικά δηλαδή απευθείας στον ίδιο τον Σ. Μακαρέζο.
Ταυτόχρονα, η αιρετή του ηγεσία αντικαθίστατο από άλλη, διορισμένη από το
καθεστώς.681
Υπό τις νέες αυτές συνθήκες μπορούσε πλέον και η διοίκηση του Ε.Ο.Τ., και
του υπουργείου Συντονισμού να αρθρώσει το νέο σχέδιο για τον τουρισμό. Μέχρι το
1980 η Ελλάδα θα έπρεπε να φιλοξενεί ετησίως 8.000.000 επισκέτες το χρόνο. Η δε
«[…] προτίμηση των επιχειρηματιών προς τα ξενοδοχεία υψηλής στάθμης
χαρακτηρίζεται ατυχής […]».682
Σύμφωνα με τον Μ. Μπαλόπουλο, γενικό γραμματέα του Ε.Ο.Τ. στις αρχές του
1972, το σχέδιο εξειδικεύονταν και προέβλεπε, μόνο μέχρι το 1977 την αύξηση των
εισερχόμενων τουριστών σε 6.000.000 και τις ξενοδοχειακές κλίνες σε 300.000.
Όπως ήταν εύλογο, η κυβέρνηση αντιμετώπιζε τις επικρίσεις ότι έστρεφε τη χώρα
προς τον μαζικό τουρισμό. Σε αυτή την κατηγορία ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ.,
προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, απαντούσε:
«Στις περιοχές της Ρόδου, Κρήτης, Αθηνών, Εύβοιας, Πόρτο Χελίου,
Χαλκιδικής, Κέρκυρας και Δυτικής Πελοποννήσου, γίνεται ομολογουμένως
μία συγκεντρωτική ανάπτυξη και αυτή την κάνουμε διότι θέλουμε τους
μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι διακινούν μεγάλους αριθμούς
τουριστών να μας συμπεριλάβουν εις τα προγράμματα τους. Δεν είναι
δυνατόν ένας οργανισμός ο οποίος διακινεί 500.000 ή 1.000.000 κόσμο να
κάνει προγράμματα ούτε για την Κάλυμνο, ούτε για ορισμένες άλλες
περιοχές, οι οποίες δεν έχουν το αναγκαίο δυναμικό […].
Υπάρχει σήμερα πράκτωρ, κύριοι, ο οποίος έχει κλείσει εις την Ρόδον 2.500
κρεβάτια. Εφ’ όσον θέλαμε να αναπτύξουμε αυτόν τον τομέα που λέγεται
‘τουρισμός’, έπρεπε να προχωρήσουμε εις την συγκεντρωτικήν ανάπτυξιν
ορισμένων περιοχών. Πλην όμως, όλες οι άλλες περιοχές της χώρας θα
680

Φ.Ε.Κ. 91, 17 Απριλίου 1979, Ν.Δ. 501, «Περί υπαγωγής εις την Εποπτείαν του Υπουργείου

Συντονισμού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων.», σ 785.
681

Διοριζόταν ο Αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Ιωάννης Γιαννόπουλος ως διευθυντής του

ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Φ.Ε.Κ. 167, 17 Αυγούστου 1970, Πρ. Υπ. Συμβ. «Περί διορισμού
Διευθυντού του Ξενοδοχειακού επιμελητηρίου της Ελλάδος», σ. 1387-1388.
682

Γ. Κάραλη, «Διεύρυνση της τουριστικής πολιτικής», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 853, 1970, σ.

11.
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μείνουν εις την φυσικήν τους κατάστασιν. Δεν πρόκειται να δώσουμε δάνειο
για να γίνη ξενοδοχείο 200-300 κλινών, ούτε εις την Μύκονον, ούτε πουθενά
αλλού από τα νησιά τα μικρά, τα οποία έχουμε. Αυτά θα μείνουν εις την
κατάστασιν εις την οποία είναι, με μικρές μονάδες των 30, 40, 50 κλινών με
βοηθητικά καταλύματα και τίποτε άλλο […].
Δεν αντιμετωπίζουμε θέμα μαζικού τουρισμού, τόνισε ιδιαίτερα (ο Γ.Γ).
Επιδιώκομε να έχουμε τουριστικό κοινό μέσης και ανωτέρας στάθμης. Επί
παραδείγματι, στη Κέρκυρα ουδεμία άδεια ανεγέρσεως ξενοδοχείου εδόθη για
ξενοδοχεία κάτω της Α’ κατηγορίας.»683

Οι συζητήσεις της εποχής αποτύπωναν μία τάση ή έστω μία φοβία για την
ενδεχόμενη «υποβάθμιση» του ελληνικού τουρισμού. Με το να ταυτίζεται στις
σχετικές συζητήσεις το μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική επιφάνεια και η κοινωνική
θέση των νέων επισκεπτών σε μία αφηρημένη κλίμακα ανώτερων και κατώτερων
«ξένων», αποκρύβονταν η βαθύτερη μετατόπιση που συντελούνταν στην ίδια την
τουριστική δραστηριότητα. Αυτό που πάνω από όλα άλλαζε, μαζί με την
εισοδηματική στάθμη των επισκεπτών της χώρας, ήταν οι ίδιες οι δραστηριότητες και
οι κοινωνικές πρακτικές των εισερχομένων τουριστών. Ο μαζικός παραθερισμός σε
γιγάντιες μονάδες αποκομμένες από τις τοπικές κοινωνίες ήταν εντελώς καινούργιο
φαινόμενο για την Ελλάδα και ξένο προς μία παράδοση που ήθελε τον περιηγητή να
επισκέπτεται τη χώρα πάνω από όλα για το πλούσιο απόθεμα της σε πολιτιστικούς
και κοινωνικούς πόρους.
Η δημιουργία αυτών των ξενοδοχουπόλεων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές
απαιτούσε πολλές θυσίες. Πρώτα από όλα, προϋπέθετε ότι οι τοπικές κοινωνίες θα
επωφελούνταν άμεσα από την παρουσία τους, παρόλο που θα υποθήκευαν το μέλλον
τους. Εξού λοιπόν και η ανάπτυξη με την ανοχή των αρχών της μικρής, συχνά
παράνομης, επιχείρησης δίπλα στις μεγάλες νέες μονάδες. Επιπλέον, προϋπέθετε ότι
οι παραδοσιακοί ξενοδόχοι δεν θα διαμαρτύρονταν για την παραγνώριση των δικών
τους προτεραιοτήτων σε ζητήματα πιστοδοσίας, εξού και η νόθευση των θεσμών
εκπροσώπησής τους. Τέλος, καθώς οι παραπάνω ομάδες ήταν ανταγωνιστικές προς
τους νέους ξενοδόχους που είχαν ενταχθεί στον κλάδο κατά τη διάρκεια της

683

Γ. Κάραλη, «1972: έτος εποπτείας ελέγχου και εκπαιδεύσεως στον τουριστικό τομέα», Οικονομικός

Ταχυδρόμος, τεύχος 930, 1972, σ. 9-10.
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Επταετίας, οι τελευταίοι ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν αυτόνομα, και με την εύνοια
του καθεστώτος βέβαια, τα συμφέροντα τους.
Έτσι, με συνέντευξη τύπου στις αρχές του 1972 ανακοινώθηκε η ίδρυση της
Ένωσης Ξενοδοχείων Ελλάδος. Η Πρόεδρος της η Μ. Καψή στην τοποθέτηση της
μιλούσε για «καλύτερη αξιοποίηση των τουριστικών επιτευγμάτων από τις νέες
σύγχρονες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν για την
εξυπηρέτηση του υψηλής στάθμης τουρισμού»684.
Στην Ένωση μετέχουν τα 24 ιδρυτικά μέλη των οποίων οι μονάδες έχουν
συνολική δυναμικότητα 40.000 κλίνες. Σε αυτή μπορούσαν να συμμετέχουν
επιχειρήσεις που ήταν αρκετά μεγάλες, καινούργιες, και κατά τις δηλώσεις του ίδιου
του συλλόγου, όσες ήταν Α΄ κατηγορίας ή πολυτελείας (γεγονός που δεν
επιβεβαιώνεται όταν κατά την μεταπολίτευση δημοσιοποιήθηκε η λίστα των μελών
της). Εκπροσωπούσε κοινώς μία συγκεκριμένη μερίδα ξενοδόχων, αυτούς που
αφενός είχαν προνομιακά επωφεληθεί από την Χούντα, αφετέρου εκείνους που είχαν
αναλάβει τη δημιουργία των νέων πελώριων ξενοδοχείων-πόλεων κυρίως στην
ελληνική επαρχία.
Αυτός ήταν και ο πρώτος φορέας που επισήμως θα τολμούσε να έκφρασει μία
ιδέα που ακόμα και για τους ίδιους τους παράγοντες της στρατιωτικής δικτατορίας
αποτελούσε ανάθεμα, και η άρθρωση της θα ισοδυναμούσε με πολιτική αυτοκτονία.
Ότι Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει μία χώρα αποκλειστικά οικονομικά εξαρτημένη από
τον τουρισμό.
4.1.5.5 Φυσικό περιβάλλον και στρατιωτική δικτατορία
Η έμφαση του καθεστώτος στην ανάπτυξη του τουρισμού συναντούσε σειρά
ετερόκλητων αντιδράσεων. Αρχικά, σειρά φορέων της καχεκτικής, εκείνη την
περίοδο, κοινωνίας των πολιτών τοποθετούνταν εναντίον της υπερεκμετάλλευσης του
φυσικού περιβάλλοντος και της ελλιπούς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς
της χώρας, που η νέα οικονομική δραστηριότητα απειλούσε. Στο βαθμό, μάλιστα,
που το ζήτημα της τουριστικής πολιτικής ήταν δευτερεύον τμήμα ενός περιορισμένου
δημόσιου διαλόγου, ο τουρισμός λειτουργούσε ως έμμεση κριτική προς τη
νομιμότητα του καθεστώτος και ταυτόχρονα ως δοκιμαστικός σωλήνας για τα
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«Η Ελληνική ξενοδοχία και τα προβλήματα της», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 954, 1972, σ. 10.
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εκδοτικά συγκροτήματα της εποχής σχετικά με τα όρια ανοχής του στη δημόσια
κριτική.
Από νωρίς λοιπόν, με την ανοχή των αρχών, αναπτύχθηκαν αντιπολιτευτικές,
στο συγκεκριμένο ζήτημα, φωνές. Ήδη από το 1968 η Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου
και Πόλεων επιχειρηματολογούσε υπέρ της προστασίας της περιοχής πέριξ της
Ακρόπολης και της μετατροπής ουσιαστικά ολόκληρου του κέντρου της Αθήνας σε
μουσείο.685
Αντίστοιχες τοποθετήσεις ανέλαβαν εκπρόσωποι και πλήθος άλλων φορέων
όπως ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου,686 ο Σύλλογος
Δασοπόνων,687 πλήθος αρχιτεκτονικών συλλόγων κ.α.
Για παράδειγμα, το 1972 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία με σκοπό, σύμφωνα με
το καταστατικό της:
«αφ’ ενός μεν να αφυπνίση το ενδιαφέρον και την υπερηφάνεια των Ελλήνων
δια την κοινήν των κληρονομιάν ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής
αξίας οπουδήποτε κείμενης, ως και της φυσικής ωραιότητας και του
περιβάλλοντος των γενικώς, αφ’ ετέρου δε να ενθαρρύνη δι’ οικονομικών ή
άλλων μέσων, την διατήρησιν αυτών ως και την αρμόζουσα αρχιτεκτονικήν,
πολεοδομίαν και χωρονομίαν, προς βελτίωσιν του περιβάλλοντος των
οικισμών και της υπαίθρου.»688

Η στοχοθεσία της σχετιζόταν με τις παραβιάσεις που συντελούνταν κυρίως από
την τουριστική βιομηχανία και παρενέβαινε σε ζητήματα αρχιτεκτονικής μορφής των
νέων κατασκευών. Επιπλέον, διαμαρτυρόταν για την απουσία ρυθμιστικών σχεδίων
στους οικισμούς της χώρας. Για το νέο φορέα μεγάλο θέμα ήταν επίσης η
αναπαλαίωση παλαιών οικισμών και σπιτιών ως εναλλακτικός τρόπος ανάπτυξης.
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«Η Ακρόπολις απειλείται από οικοδομικά μεγαθήρια», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 743, 1968, σ.
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Στην ανακοίνωση με την οποία παρουσιαζόταν η εταιρεία στο ευρύ κοινό
αναφερόταν: «[…] η γραφική και χιλιοτραγουδισμένη Πλάκα έχει μεταβληθεί σε
φτηνό ταβερνομαχαλά. Η Μύκονος σε κακέκτυπο του Κάπρι. Η Ρόδος σε παρωδία
της Κυανής ακτής.»689
Η δημιουργία ενός πλαισίου κριτικής των πεπραγμένων της χούντας σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος δεν ήταν βέβαια ένα ζήτημα αποκομμένο και
περιορισμένο στον τομέα του τουρισμού. Στις αρχές του 1973 η εφημερίδα Το Βήμα
δημοσιεύει μία έκθεση της Υποεπιτροπής Ρυπάνσεως η οποία σχολιάστηκε εκτενώς
από τον τύπο.690 Η έκθεση έκανε λόγο μεταξύ άλλων για πλήθος περιβαλλοντικών
προβλημάτων όπως η διαχείριση των βιομηχανικών λημμάτων, η άναρχη δόμηση και
η οικοπεδοποίηση, η μόλυνση των υδάτων και η διαχείριση των απορριμμάτων.
Σημαντική θέση όμως σε αυτή είχαν και τα θέματα που αφορούσαν την άναρχη και
υπερβάλλουσα ανάπτυξη του τουρισμού. Το γεγονός, δε, ότι η έκθεση προερχόταν
από δημόσια υπηρεσία διεύρυνε τα περιθώρια κριτικής και αντιπολιτευτικού λόγου
επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
Η έκταση των εν λόγω συζητήσεων ήταν τέτοια που είχαν αναγκάσει τον
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων να τοποθετηθεί επί του θέματος.691 Φόβος της
ηγεσίας του συνδέσμου ήταν ότι ο υπερβάλλων ζήλος της κυβέρνησης και η
υποτίμηση της βιομηχανίας εις βάρος της τουριστικής ανάπτυξης, θα μπορούσε να
κάνει τους βιομηχάνους να φαντάζουν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι στο ζήτημα της
περιβαλλοντικής μόλυνσης:
«Ελλείψει επιτελικού οργάνου μελέτης των συνθηκών προϋποθέσεων του
αγώνος, οι πάντες διεκδικούν δάφνας αντιρρυπαντού της χώρας. Πάσης
φύσεως και προελεύσεως υπηρεσίαι φιλοδοξούν συμμετοχήν εις την νέαν
συλλογικήν μας υπερβολήν».692
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Άρθρα όπως το παρακάτω σταδιακά συναντιόντουσαν όλο και συχνότερα στον
τύπο, ιδιαίτερα από το 1971 και μετά, όταν το καθεστώς έκανε αβέβαια βήματα προς
ένα υποτιθέμενο εκδημοκρατισμό:
«Ποιος θα μεριμνήση ν’ απαγορευθή η κατεδάφιση παλιών αρχοντικών κι’
απλών αλλά καλαίσθητων σπιτιών των κοινών θνητών σε περιοχές με
ιδιαίτερο τοπικό χρώμα; Και η ανέγερση στη θέση τους, κακότεχνων, άχαρων,
πρόχειρων τσιμεντένιων κουτιών, στο βουνό ή την θάλασσα […]
[…] Ποιος θα φροντίση για την διαφύλαξη του τοπίου και του τοπικού
χρώματος της υπαίθρου, που όχι σπάνια κακοποιείται από τον τουρισμό, για
χάρη της τουριστικής αναπτύξεως, με τα αποξενωμένα ολότελα από
περιβάλλον ξενοδοχεία των οποίων εγκρίνει την κατασκευή; […] Τρανό
δείγμα νεοπλουτίστικης νοοτροπίας. Ανευθυνότητας. Άγνοιας και κακού
γούστου αν όχι όλων, άλλα τουλάχιστον των περισσότερων που εμπλέκονται
στην κατασκευή τους - ιδιωτικών φορέων και αρμοδίων παραγόντων […]
[…] Μοναδικό σχεδόν σύνθημα και τίτλος επιτυχίας η αύξηση του αριθμού
διαθέσιμων κρεβατιών. Για να χωράνε περισσότεροι τουρίστες, που σπεύδουν
στην Ελλάδα για να απολαύσουν ήλιο και θάλασσα. Και γραφικό τοπίο και
αμμουδιές. Για το αν μολύνονται οι θάλασσες, αν ξεριζώνονται τα δέντρα, αν
βρωμίζονται οι παραλίες, αν κακοποιούνται οι ακτές και το τοπίο – με λίγα
λόγια αν καταστρέφονται ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που αναζητούν οι ξένοι
στη χώρα μας, πολύ λίγοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον.»693

Δεν ήταν όμως μόνο σύλλογοι επαγγελματιών και οικονομικά συμφέροντα που
θίγονταν από την νέα πολιτική γύρω από τον τουρισμό. Ο παραθερισμός, το μπάνιο,
η βόλτα στη θάλασσα, είχαν όλα αρχίσει να γίνονται, μέσα από τον μιμητισμό προς
τις πρακτικές των τουριστών, κομμάτι της, θερινής τουλάχιστον, καθημερινότητας
και του ντόπιου πληθυσμού. Η παραχώρηση μεγάλων εκτάσεων προς αποκλειστική
τουριστική εκμετάλλευση συγκρούονταν πλέον και με τις νέες αντιλήψεις περί
χρήσης του ελεύθερου χρόνου, που ο ίδιος ο τουρισμός έφερνε μαζί του:
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«Οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι τουρίστες που καταφθάνουν στη χώρα μας,
αργά αλλά σταθερά χάνουν ειδυλλιακές γωνιές, που κάτω από διαφορετικές
συνθήκες θα μπορούσαν να τις απολαύσουν. Το μήκος των ακτών τις
πατρίδας μας γίνεται κτήμα των λίγων. Οι άλλοι οι πολλοί, που δεν διαθέτουν
οικονομική ευχέρεια, υποχρεώνονται ολοένα και περισσότερο στους χώρους
της μάζας»694

Οι εν λόγω αντιπαραθέσεις ως επί το πλείστον επικεντρώνονταν γύρω από τη
χρήση των ακτών και των παράκτιων ζωνών. Έτσι, πιθανά, σε πείσμα του
αριστερόστροφου μεταπολιτευτικού κλίματος που επικράτησε στην Ελλάδα, στις
σχετικές συζητήσεις αναμιγνυόταν το αίτημα περί εκδημοκρατισμού, που πάντα
λάνθανε, με το δικαίωμα του ντόπιου πληθυσμού να απολαμβάνει με το αζημίωτο
όσα ο ξένος πλήρωνε για να απολαύσει.
Αναπόφευκτα οι συζητήσεις γύρω από την προστασία φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος οδηγούσαν και σε αξιακές κρίσεις και μεταβολές στην
ελληνική κοινωνία εκείνης της εποχής. Στο βαθμό μάλιστα που ο χώρος αποτελούσε
και αποτελεί συγκροτησιακό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας, οδηγούσαν και σε
ανανοηματοδοτήσεις της έννοιας της ελληνικότητας και της εθνικής ιδεολογίας. Δεν
είναι σπάνιο να συναντάμε σε ένα «σκληρά τεχνοκρατικό» οικονομικό έντυπο όπως ο
Οικονομικός Ταχυδρόμος άρθρα όπως το ακόλουθο:
« […] για χάρη της εισροής ξένου συναλλάγματος […] προδώσαμε τη φυσική
μας γοητεία, την φυσική καλύτερα, παρθενιά του τόπου μας, καταστρέψαμε
και συνεχώς καταστρέφουμε το φυσικό μας περιβάλλον, μολύναμε τις ακτές
μας και η θάλασσα μας γίνεται από χρόνο σε χρόνο, λιγότερο γαλάζια […].
Αλλοίμονο, μου έλεγε προχθές ένας λαμπρός οικογενειάρχης από την Κρήτη,
χάσαμε τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν πια υπάκουα παιδιά. Δεν υπάρχει καν
οικογένεια, όπως την ξέραμε. Τα κορίτσια μας χάσανε τα μυαλά τους. Τα
“κόκκινα μάγουλα της ντροπής” εξαφανίσθηκαν στη Μεγαλόνησο. […] ο
ελεύθερος παλμός ρίζωσε παντού […] στην Ρόδο, ο υπερτουρισμός, έφερε
μαζί του και την ακολασία […]. Και λέμε όσοι υγιείς το σώμα και το πνεύμα,
διότι η σεξομανία των ξένων γέμισε με ασθένειες το περιβάλλον και οι

694

Γ. Κάραλης, «Απαγορευμένες περιοχές ή για το ευρύ κοινό τα ελληνικά νησιά», Οικονομικός

Ταχυδρόμος, τεύχος 875, 1971, σ. 8.

Σελίδα | 235

ντόπιοι αλλά και οι δικοί μας παραθερισταί αναγκάσθηκαν να μεταχειρίζονται
δικά τους οικιακά σκεύη. Διακοπές δηλαδή με εφιάλτες […]. Ας
σταματήσουμε λοιπόν εδώ. Έστω, εμπρός στο χείλος της αβύσσου. […] Δεν
έχομε ανάγκη από φθηνοτουρίστες. Η Ελλάδα μας πρέπει να σκοπεύη
υψηλότερα. Στον υψηλής ποιότητας τουρισμόν […]. Η μεγαλύτερη
τουριστική νίκη των αρμοδίων της Πολιτείας, θα είναι το πέρασμα από τον
τόπο μας του διεθνούς πλούτου, που εκτός από το συνάλλαγμα που θ’ αφήση,
γνωρίζει να σέβεται το εθνικό περιβάλλον. Όχι πια ‘το δισάκι μου στον ώμο’.
Μακρυά η αλητεία, η κακομοιριά και το άδειο στομάχι, που πρέπει να
ικανοποιήση η πατροπαράδοτη φιλανθρωπία μας. Μαζί με την επίδειξη
διαβατηρίου κάθε τουρίστα και το πόσα χρήματα εισάγει.»695

Αυτό που έχει σημασία στο παραπάνω κείμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα
αμιγώς οικονομικό αίτημα, όπως η εισροή αποκλειστικά ξένων με υψηλό εισόδημα,
που εκφράζει και εξυπηρετεί συγκεκριμένα τμήματα του κλάδου (τους παλαιούς
μεγαλοξενοδόχους των αστικών κέντρων που θίγονται από τον μαζικό τουρισμό)
παντρεύεται με μία αμιγώς ηθική κρίση αναφορικά με την επίδραση του ξένου
στοιχείου και της υπερβάλλουσας ανάπτυξης στον τόπο. Μία τέτοια πύκνωση
ετερόκλητων νοημάτων θα ήταν αδύνατον να αρθρωθεί εάν αφορούσε οποιοδήποτε
άλλη οικονομική δραστηριότητα. Δύσκολα κάποιος θα επιχειρηματολογούσε
εναντίον του ανθηρού ελληνικού τραπεζικού κεφαλαίου με επιχείρημα ότι κάνει τους
Έλληνες τσιγκούνηδες. Δύσκολα κάποιος θα επιχειρηματολογούσε ενάντια στην
ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας με το επιχείρημα ότι κάνει τους ναυτικούς ξένους
με τον τόπο τους και ανήθικους εξαιτίας των επισκέψεων τους σε «αμφιβόλου
ηθικής» κέντρα διασκέδασης στα διεθνή λιμάνια. Στην περίπτωση του τουρισμού,
όμως, μία τέτοια ταύτιση, οικονομικής πραγματικότητας και ηθικής ήταν εύκολη, στο
βαθμό ακριβώς που όλα τα τμήματα που αποτελούσαν το σκληρό πυρήνα της εθνικής
ταυτότητας

και

της

εθνικιστικής

ιδεολογίας,

αποτελούσαν

τμήματα

του

εμπορευόμενου προϊόντος. Στο ζήτημα αυτό όμως θα επανέλθουμε στο επόμενο
κεφάλαιο.
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4.1.5.6 «Τουριστική μονοκαλλιέργεια» και στρατιωτική δικτατορία
Στη μελέτη του Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) του
1972 διατυπώθηκε για πρώτη φορά σε επίσημο κείμενο προβληματισμός αναφορικά
με τις συνέπειες που θα είχε για τη χώρα η προοπτική της ένταξης σε μία ενιαία
οικονομική ευρωπαϊκή αγορά. Η ιδέα ότι ο ανταγωνισμός από τα προϊόντα των
υπολοίπων χωρών της Ευρώπης επέβαλλε στη χώρα, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού
καταμερισμού εργασίας, να εξειδικεύσει την παραγωγή της σε ορισμένους τομείς δεν
ήταν καινοφανής. Το γιατί όμως, στο συγκεκριμένο αυτό νέο καταμερισμό εργασίας,
η χώρα έπρεπε να επωμιστεί το ρόλο του παρόχου τουριστικών υπηρεσιών ήταν κάτι
που απαιτούσε πολύ εκλεπτυσμένη επιχειρηματολογία:
«Το πρόβλημα της οικονομικής αναπτύξεως συνδέεται με την επιλογή των
κλάδων παραγωγής εις τους οποίους θα δοθή έμφασις. Επειδή οι διαθέσιμοι
πόροι είναι περιωρισμένοι, πρέπει να αποφασισθή εις ποιους κλάδους
παραγωγής θα στραφή η κύρια προσπάθεια: εις την γεωργίαν, την
βιομηχανίαν, τον τουρισμόν, την ναυτιλίαν, ή ετερους κλάδους; Η ανάγκη
επιλογής των κλάδων εις τους οποίους η Ελλάς συγκεντρώνει το ισχυρότερον
συγκριτικόν πλεονέκτημα έναντι λοιπών χωρών θα είναι αναπόφευκτος
μακροχρονίως, όσο η διεθνή ανάπτυξις οργανούται εις τα πλαίσια
πολυκρατικών οικονομικών συνασπισμών ως η Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότης, και οδηγούμεθα προς διεθνή σχετικήν εξειδίκευσιν.»696

Το «σχέδιο» του καθεστώτος, ή καλύτερα η δικαιολόγηση των πεπραγμένων
του είχε ένα απλό σκεπτικό. Η χώρα δεν εξειδικευόταν στον τουρισμό. Απλώς
κάλυπτε σε πρώτη φάση το έλλειμμα της στον συγκεκριμένο κλάδο, σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου,697 και σε δεύτερη φάση χρησιμοποιούσε τον
τουρισμό έτσι ώστε σε βάθος δεκαετίας να έχει αποκτήσει αρκετά συναλλαγματικά
διαθέσιμα ώστε να στραφεί, επιτέλους προς την εκβιομηχάνιση.
Όπως όμως έχουμε ήδη επισημάνει η στροφή αυτή δεν ήρθε χωρίς αντιδράσεις.
Και βέβαια, οι σημαντικότερες αντιδράσεις δεν προέκυπταν από διαφορετικές
ιδεολογικές αφετηρίες αναφορικά με το πώς έπρεπε να αναπτυχθεί ο κλάδος, αλλά
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κυρίως από τις οικονομικές ομάδες εκείνες που θίγονταν άμεσα από την παραπάνω
επιλογή. Όπως είναι φυσικό, κάθε δάνειο που χορηγούνταν για να δημιουργηθεί ένα
νέο ξενοδοχείο, ήταν και ένα δάνειο λιγότερο για την ασθενική βιομηχανία, το
μικρεμπόριο κ.ο.κ. Πέρα λοιπόν από την αντίδραση που η νέα αυτή πολιτική βρήκε
εντός του ίδιου του τουριστικού κλάδου, και τις αντιδράσεις που συνάντησε από
όσους, εντός και εκτός αυτής, έβλεπαν με ανησυχία να απειλείται το πολιτιστικό και
φυσικό περιβάλλον της χώρας, βασική αντίδραση προέβαλαν και άλλες μερίδες του
ελληνικού κεφαλαίου και φυσικά πλήθος δημοσιογράφων που συντασσόταν με τα
συμφέροντα τους. Για παράδειγμα ο Γ. Κάραλης, συντάκτης του Οικονομικού
Ταχυδρόμου, ήδη από το 1971 γράφει:
«Η παρούσα κυβέρνηση με τη “δυναμική” της πολιτική ξεπέρασε αυτούς τους
δισταγμούς των πιστωτικών οργανισμών. Έτσι τα δάνεια άρχισαν να πέφτουν
βροχή - για να μιλήσουμε κάπως απλά - προς κάθε κατεύθυνση και χωρίς
πολλούς δισταγμούς. Το σύνθημα ήταν ένα: Να αυξηθή το ξενοδοχειακό
δυναμικό της χώρας! Σαν να είναι το παν για τον τουρισμό αυτή η αύξηση
[…]»698

Είδαμε πως ο νέος τομέας φρόντιζε για τη δημιουργία των δικών του θεσμών
εκπροσώπησης, για να κατοχυρώσει τα συμφέροντα του και για να παγιώσει τη θέση
του. Το 1972 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης με διευθυντή τον Άρη
Καστελάνο. Ο οργανισμός ήταν ο πρώτος θεσμικός φορέας που πίεζε προς την
κατεύθυνση της δημιουργίας Υπουργείου Τουρισμού στη χώρα. Επίσης, εν μέσω
άτακτης υποχώρησης και απόσυρσης του κράτους από τον κλάδο, μίλησε για ανάγκη
μείωσης του ρόλου του κράτους στον τομέα, τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
εισαγωγής ξένων κεφαλαίων.699
Όπως όμως έχουμε ήδη αναφέρει, ο βασικός φορέας που ανέλαβε να
εκπροσωπήσει τη νέα μερίδα ξενοδόχων της χώρα ήταν η Ένωση Ελλήνων
Ξενοδόχων. Το μηνιαίο όργανο της ένωσης Ελληνική Ξενοδοχία δημοσίευσε μία
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επιστολή το Νοέμβριο του 1972 υπογεγραμμένη από την πρόεδρο της ενώσεως κ.
Μαρία Καψή. Στο κείμενο η πρόεδρος του συλλόγου σχολίασε την απουσία λόγου
γύρω από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με τον τουρισμό και
ανέφερε ότι η απουσία πρώτων υλών στο υπέδαφος της χώρας, καθιστούσε τον ήλιο
και τη θάλασσα μοναδική πρώτη ύλη της χώρας. Άρα, ο τουρισμός, για τη
συντάκτρια του άρθρου, αποτελούσε για την Ελλάδα οικονομικό μονόδρομο.700
Σε αντίδραση προς αυτή την άποψη στο δελτίο του Συνδέσμου Ελλήνων
Βιομηχάνων (αριθ. 242 – 31 Ιουλίου 1972) δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με το όνομα «Το
νέο ίνδαλμα». Σύμφωνα με τον ανώνυμο αρθρογράφο:
«[…] έχει καταστεί παγκοίνως αισθητόν: την τελευταίαν περί του τουρισμού
υπερβολήν μας […]. Τώρα μετά τόσας διαδοχικάς απιστίας μας προς ότι
αποτέλεσε κατά καιρούς το αντικείμενον των αναπτυξιακών μας έρωτων,
αφήνομεν κατά μέρος την βιομηχανίαν και στρέφομεν όλας τας διαχύσεις μας
προς την σειρήνα που λέγεται τουριστική ανάπτυξις. Με την αυτήν
υπερβολήν […] ελπίζομεν ότι με το να γίνωμεν έθνος ξενοδόχων, θα λύσωμεν
τελεσιδίκως το οικονομικόν μας πρόβλημα.»701

Στη συνέχεια περιγράφεται πως η τουριστική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη
βασίζεται στη σφαιρική ανάπτυξη της οικονομίας και άρα ο τουρισμός δε θα έπρεπε
να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την εκβιομηχάνιση:
«[…] από την σύμμετρον ανάπτυξιν προσδοκούν την ευρωστίαν της
οικονομίας των, που επιτρέπει χαμηλόν κόστος ζωής και χαμηλόν κόστος
τουριστικών υπηρεσιών […]. Δια να μην κτίσωμεν λοιπόν τας ξενοδοχειακάς
μας μονάδας επί της άμμου, έστω και των γραφικών μας παραλιών, πρέπει εις
τον τόπο αυτό να υπάρξη σύμμετρος ανάπτυξις εις όλα τα πεδία της
οικονομικής δραστηριότητας […]»702
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Απαντώντας στο συγκεκριμένο άρθρο ο υπουργός συντονισμού έκανε λόγο για
υπονόμευση της τουριστικής προσπάθειας και «ναρκοθετήσεως εις τον χώρο του
τουρισμού.»703
Αντίστοιχες αντιδράσεις συναντούσε όμως το καθεστώς και από άλλους
κλάδους. Για παράδειγμα, στις 20 Απριλίου του 1974, ο πρόεδρος του πανελληνίου
συνδέσμου εξαγωγέων Θ. Δ. Μπερτζελέτος επέκρινε την υπερβολική σπατάλη
συναλλάγματος για την τουριστική προσπάθεια της χώρας.704
Το ζήτημα της διαφαινόμενης «μονοκαλλιέργειας» του τουρισμού στην Ελλάδα
λοιπόν δεν συνάντησε ευρεία αποδοχή στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομική
της ελίτ. Στις παραπάνω αντιπαραθέσεις μάλιστα μπορούμε δυνητικά να διακρίνουμε
μία όψη αυτού που αποκαλούσε ο Ν. Πουλαντζάς σχίσμα στην ελληνική αστική τάξη
μεταξύ μίας ενδογενούς-εθνικής αστικής τάξης και μίας μεταπρατικής αστικής
τάξης705 για την οποία κάναμε λόγο στο κεφάλαιο 2. Ένα κομμάτι δηλαδή της
ελληνικής αστικής τάξης αποδεχόταν αυτό το νέο καταμερισμό εργασίας εντός της
υπό σύσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα άλλο δυσανασχετούσε με την
απομάκρυνση από την προοπτική μίας «εθνικής» οικονομικής πολιτικής στην οποία η
εγχώρια βιομηχανία ή καλύτερα η προσπάθεια απόκτησης μία τέτοιας, θα
εξακολουθούσε να κατέχει κεντρικό ρόλο.
4.1.5.7 Το τέλος της χρυσής περιόδου του διεθνούς τουρισμού
Το Μάρτιο του 1974, τέσσερις μήνες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το
τέλος των κατ’ επίφαση προσπαθειών του καθεστώτος να οδηγηθεί προς ένα
υποτιθέμενο εκδημοκρατισμό, κηρύσσει πτώχευση η «Horizon Holiday».706 Η
πτώχευση αυτή ήταν τμήμα των διεργασιών που είχε πυροδοτήσει η διεθνής
οικονομική κρίση που είχε προκληθεί από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου το
1972.707 Η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν πρωτοπόρα στην εγκαθίδρυση του
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συστήματος των τσάρτερ, ορόσημο της μεταπολεμικής ανάπτυξης του κλάδου σε
όλες της χώρες της Μεσογείου. Με την πτώχευση της εταιρίας οι δραστηριότητες της
αναλαμβάνονται από την «Court Airlines», η οποία και αυτή με τη σειρά της
πτώχευσε τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου, αφήνοντας ακάλυπτους πλήθος οφειλετών
σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά και στην Ελλάδα.
Ο διευθυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Η. Μαθιόπουλος,
έδωσε συνέντευξη τύπου στην οποία ανακοίνωσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα
έχουν καμία σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρίας «Court Lines» αν δεν
ικανοποιηθούν πρώτα οι οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας «Horizon» προς τους
Έλληνες ξενοδόχους, που πλησίαζαν τα 25 εκατ. δρχ.708
Στη δεδομένη χρονική συγκυρία οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν
ήταν προστατευμένες νομικά από το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν τα οφειλόμενα.
Εναπόθεταν τις ελπίδες τους στις διεθνείς πιέσεις που όλοι οι οργανισμοί
ξενοδοχείων ανά την Μεσόγειο θα ασκούσαν. Στο μέλλον τέτοια ενδεχόμενα θα
αποτρέπονταν με τη δημιουργία ταμείων που θα κάλυπταν τις πιθανές απώλειες τόσο
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όσο και των αεροπορικών εταιρειών ανά τον
κόσμο. Πάνω από όλα τα ίδια τα διεθνή τουριστικά πρακτορεία θα οδηγούνταν σε
μορφές ρυθμίσεων, συγχωνεύσεων και ολιγοπωλιακών συμφωνιών ώστε να
αποφεύγεται το ενδεχόμενο της κατάρρευσης κάποιας από τις μεγάλες εταιρείες της
συγκεκριμένης αγοράς.709 Σημασία όμως εδώ έχει ότι με τη χρεωκοπία της
«Horizon», μέρος και αυτή των πολύ ευρύτερων οικονομικών διεργασιών που
οδήγησαν στην πετρελαϊκή κρίση, ένας ιστορικός κύκλος έκλεισε για την τουριστική
αγορά.
Στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 1974 πλήθος ξενοδοχείων, τα περισσότερα εκ
των οποίων ήταν δημιούργημα της τελευταίας επταετίας, αδυνατώντας να
εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις οδηγήθηκαν σε εκπλειστηριασμό.
Δημιουργείται έτσι μία επιτροπή πλειστηριαζόμενων ξενοδόχων στην πρώτη
ανακοίνωση της οποίας διαβάζουμε τα ακόλουθα:
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«Ξενοδόχοι: οι έχοντες δανειακάς υποχρεώσεις προς ιδιώτας ή προς
πιστωτικά ιδρύματα ενωθήτε. Ξενοδόχοι: όλοι μαζί θα πρέπει να φωναξουμε,
ότι με μικράν συμπαράστασιν του Κράτους δυνάμεθα και το υποσχόμεθα, το
εισαγόμενο τουριστικό συνάλλαγμα να γίνη πολύ σύντομα το διπλάσιο.
Ξενοδόχοι: το εθνικό συμφέρον επιβάλλει να ζητήσωμεν την ριζικήν επίλυση
των προβλημάτων μας και όχι ημίμετρα. Ξενοδόχοι: οι μη έχοντες δανειακάς
υποχρεώσεις συμπαρασταθήτε μας.»710

Μία από τις τελευταίες ενέργειες του καθεστώτος, μάλιστα, ήταν να στηρίξει
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους,
με αναστολή εξοφλήσεως τοκοχρεολυτικών δόσεων 20 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
της περιοχής Ερμιονίδος.
Με το αίτημα αυτό, φορείς και έντυπα, όπως αυτά του συγκροτήματος
Λαμπράκη που είχαν επικρίνει την επιλογή της χώρας να στραφεί με τέτοιους
ρυθμούς προς την τουριστική ανάπτυξη, αντιτίθενται:
«Όλα αυτά συνθέτουν το πρόβλημα της ευστάθειας των τουριστικών
επιχειρήσεων και το θέτουν επί κρισίμου βάσεως. Μετά από μία αλόγιστη
πολιτική αξιοποιήσεως των “τουριστικών πλεονεκτημάτων της χώρας”, η
οποία σημειωτέον δεν είναι άσχετη προς τον πληθωρισμό κόστους, ήλθε η
στιγμή της εξυγιάνσεως του τουριστικού κλάδου. Νομίζουμε, ότι ο ρόλος του
κράτους εξηντλήθη όταν έδιδε αφειδώς πιστώσεις και κίνητρα για την
τουριστική ανάπτυξη. Τώρα ήλθε η ώρα των επιχειρηματιών. Αν ανθέξουν θα
αποδείξουν, ότι παρά το υψηλό κοινωνικό κόστος του τουρισμού, επιτέλους,
τα χρήματα που διετέθησαν δεν πήγα στον βρόντο. Αν πέσουν, η πτώση τους
θα ξεκαθαρίση την ήρα από το στάρι. Και νομίζουμε ότι χρειάζεται»711

Με την αλλαγή του καθεστώτος διενεργήθηκαν εκλογές στο Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο και άλλαξε η διοίκηση του (νέος πρόεδρος εκλέγεται ο κ. Ντούτσος).
Ως πρώτα αιτήματα του κλάδου τέθηκαν η παροχή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας,
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τηλεφωνικών συνδέσεων, καυσίμων και μειωμένων εισφορών στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς, μειωμένου συντελεστή καθαρού κέρδους (όχι πάνω από 12%) και
μειωμένων κοινοτικών και δημοτικών εισφορών. Όλα τα παραπάνω ήταν μέτρα προς
αντιμετώπιση των πρόσφατων προβλημάτων του κλάδου, έρχονταν όμως σε αντίθεση
με τη λογική που ήθελε το κράτος να παρεμβαίνει χαρίζοντας τις τραπεζικές οφειλές
των επιχειρήσεων με τις οποίες οι συνταγματάρχες είχαν προνομιακές σχέσεις.
Επίσης, σημαντική διεκδίκηση ήταν η αυστηρά ελεγχόμενη λειτουργία των
ενοικιαζόμενων δωματίων και η θέσπιση κανόνων που να επιτρέπουν τη λειτουργία
τους μόνο σε περιόδους αιχμής. Σύμφωνα με τους νέους εκπροσώπους του κλάδου:

«Στα

ενοικιαζόμενα

δωμάτια,

σύμφωνα

με

επίσημα

στοιχεία

πραγματοποιήθηκαν πέρυσι 13.000.000 διανυκτερεύσεις. […] Εάν δεν ήτο
αλόγιστος η έκδοση αδειών λειτουργίας των δωματίων αυτών και δεν
παρατείνετο εν πολλοίς με την ανοχήν των αστυνομικών αρχών και πέραν της
περιόδου αιχμής, οι δυσμενείς επιπτώσεις στα ξενοδοχεία ασφαλώς θα ήσαν
περιορισμένες.»712

Βλέπουμε πως οι νέοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του κλάδου στοχοποιούσαν
στις πρώτες τους ανακοινώσεις μία συγκεκριμένη μερίδα νέων ξενοδόχων, καθώς και
τους

μικρούς

επιχειρηματίες,

που

η

πρόσφατη

έκρηξη

της

τουριστικής

δραστηριότητας στη χώρα τους είχε δώσει χώρο να δραστηριοποιηθούν, ως
ευνοημένοι της Επταετίας.
Σε κάθε περίπτωση, με την αλλαγή του καθεστώτος μία περίοδος είχε κλείσει
για την τουριστική αγορά. Ο ιστορικός αυτός κύκλος που σηματοδοτήθηκε από την
άνοδο και την πτώση της δικτατορίας χαρακτηριζόταν από τη βαρύνουσα σημασία
που είχαν οι πτήσεις τσάρτερ και η αναζήτηση εκ μέρους των τουριστικών
πρακτορείων, εναγωνίως και υπό οποιουσδήποτε όρους, επαρκούς αριθμού κλινών
στις χώρες προορισμού. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον τόσο ανταγωνιστικό, που
ακόμη και η απώλεια ενός 20% από τις θέσεις των ναυλωμένων αεροπλάνων
ισοδυναμούσε με κίνδυνο πτώχευσης για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, η
εξασφάλιση των απαραιτήτων κλινών στους τόπους προορισμού ήταν ζήτημα ζωής
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και θανάτου για αυτές. Ο οικοδομικός οργασμός που συντελέστηκε σε πολλές
περιοχές της Ελλάδος στην περίοδο της Επταετίας στην κατεύθυνση της άνευ όρων
κατασκευής νέων ξενοδοχειακών μονάδων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή οτιδήποτε
άλλου θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις νέες «χρυσές ορδές», μπορεί να ερμηνευτεί
μόνο υπό την σκιά αυτής της πίεσης. Σίγουρα οι περιορισμένες δημοκρατικές
διαδικασίες και ο στραγγαλισμός της κοινωνίας των πολιτών συνέβαλαν στην
εδραίωση της νέας μορφής τουρισμού. Όπως είδαμε όμως, οι αντιρρήσεις που με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο εκφράζονταν δεν προέρχονταν μόνο από παράγοντες
εξωτερικούς προς τον κλάδο. Η άνευ περιορισμών δόμηση και η αλόγιστη
εκμετάλλευση της φύσης προς χάριν του νέου «[…] αντικειμένου των αναπτυξιακών
μας ερώτων […]»713 δε αποτελούσε μόνο ένα απερίγραπτο περιβαλλοντικό έγκλημα
με πρώτα θύματα φυσικά τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών, αλλά κατά
παράδοξο τρόπο οικονομικά έθιγε και τον ίδιο τον τουριστικό κλάδο.
Με το κλείσιμο του παραπάνω κύκλου οι συζητήσεις αναφορικά με τον κατά
πόσο ήταν η όχι σκόπιμο η χώρα να στραφεί προς τον τουρισμό, τι μορφή τουρισμού
θα όφειλε να αναπτύξει και τι θέση θα έπρεπε η φύση και ο πολιτισμός να κατέχουν
σε αυτόν, παρακάμφθηκαν. Η πετρελαϊκή κρίση δημιουργούσε νέα δεδομένα, από τη
στιγμή που ο τουρισμός, όπως με επώδυνο τρόπο σύντομα θα ανακάλυπτε η χώρα,
αποτελούσε εξαιρετικά ευαίσθητη οικονομική δραστηριότητα. Για τις επόμενες
κυβερνήσεις δεν τίθετο πλέον ζήτημα τουρισμού ή μη, αλλά περισσότερο, τι είδους
μέτρα θα έπαιρναν για να προστατεύσουν αυτή την τόσο ευάλωτη σε εξωτερικές
οικονομικές πιέσεις «χρυσή χήνα». Εν ολίγοις, μετά το τέλος της δικτατορίας και
μετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ’70, η στροφή της χώρας προς τον
τουρισμό θα θεωρείται τετελεσμένο γεγονός.
4.1.5.8 Ο τουρίστας ως απειλή
Δίπλα στον επίσημο πολιτικό λόγο του καθεστώτος που παρουσίαζε τον τουρισμό ως
απόδειξη της αναπτυξιακής δυναμικής που η «επανάσταση» προσέδιδε στη χώρα,
στεκόταν και μια άλλη οπτική πάνω στο νέο αυτό φαινόμενο. Άλλοτε ρητά και
άλλοτε υπόρρητα ο τουρίστας αντιμετωπιζόταν με καχυποψία, ιδιαιτέρως σε σχέση
με την επίδραση που θα είχε η παρουσία του στη χώρα. Παρόλο λοιπόν που μέρος
του ιδεολογικού στίγματος των συνταγματαρχών ήταν η στέρεα τοποθέτηση της
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χώρας στο δυτικό στρατόπεδο, ο λόγος τους συχνά αντανακλούσε απόηχους της
φασιζουσας μεσοπολεμικής ρητορικής που αναγνώριζε τη «νεωτερική δύση» ως την
πηγή κάθε κακού. Ο τουρίστας αποτελούσε εκπρόσωπο της τελευταίας και, παρά τα
εμφανή οικονομικά οφέλη που συνεπαγόταν η έλευση του, η παρουσία του
προκαλούσε τουλάχιστον πολιτική αμηχανία.
Εξαιτίας

της

απουσίας

συγκροτημένων

πολιτικών

συζητήσεων

και

συγκροτημένων θέσεων εκ μέρους του καθεστώτος είναι δύσκολο να εκμαιεύσουμε
το σκεπτικό πίσω από το οποίο στηριζόταν η ανάπτυξη του τουρισμού κατά την
Επταετία και ακόμα δυσκολότερο να εντοπίσουμε αυτή την αντίφαση στην
αντιμετώπιση του τουρίστα από το καθεστώς. Όσο βέβαιο είναι ότι στο πλαίσιο της
ευρύτερης καθεστωτικής προπαγάνδας διαφημιζόταν τα επιτεύγματα της στο πεδίο
αυτό, άλλο τόσο βέβαιο είναι και ότι για τους συνταγματάρχες η επιλογή του
τουρισμού ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης περιείχε κινδύνους. Οι τουρίστες ήταν
δυνητικά φορείς διαφορετικών αξιών από το τρίπτυχο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια»
στο οποίο εδραζόταν η ιδεολογική τους ηγεμονία. Ο δε βαθμός ανάπτυξης της
τουριστικής κίνησης στην περιφέρεια ήταν ανάλογος με την επιρροή, των τόσο
ευήκοων στα συντηρητικά της κελεύσματα, στρωμάτων του πληθυσμού της επαρχίας,
στις αξίες και στα καταναλωτικά και αισθητικά πρότυπα των νέων επισκεπτών. Η
προσπάθεια διαχείρισης αυτής της έντασης όμως, θεωρούμε ότι ήταν αισθητή στους
λόγους των ηγετών του καθεστώτος.
Ιδεολογικά ο λόγος της χούντας στηρίζονταν σε δύο πυλώνες: Από την μία στον
ακραιφνή αντικομμουνισμό που είχε κληρονομήσει από τα αστικά πολιτικά κόμματα
και τον απόηχο του Εμφυλίου. Από την άλλη, σε μία αντιδυτική στάση που
προσπαθούσε να επιτεθεί στον ακραίο ατομικισμό της «καταναλωτικής κοινωνίας».
Αν και η Ελλάδα ήταν για τους ιδεολόγους του καθεστώτος κομμάτι του δυτικού
κόσμου η «[…] μεγάλη, εντόνως ιδιαίτερη και ανωτάτου επιπέδου Εθνική Παράδοσις
[…]»714 της, την καθιστούσε ξένη προς τις αξίες του άμετρου καταναλωτισμού.
Οι νέες τεχνολογίες και η μεταπολεμική πολεμική άνθηση είχαν οδηγήσει,
σύμφωνα με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, στην ανάδυση μίας νέας απειλής για τις
δυτικές κοινωνίες: τον «ευδαιμονισμό»:
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Σελίδα | 245

«Σήμερον οι πάντες, από τον Αθηναίον, τον Παριζιάνον και τον κάτοικον
οποιασδήποτε άλλης μεγαλουπόλεως, μέχρι του κατοίκου του πλέον
απομακρυσμένου χωριού, γνωρίζουν ποια αγαθά προσφέρει η ανθρώπινη
δραστηριότης προς ικανοποίησιν αντιστοίχων αναγκών του ανθρώπου. Και
επειδή τα αγαθά αυτά καλύπτουν τας πλέον προηγμένας εις πολιτισμόν
ανάγκας του ανθρώπου, είναι και πλέον ελκυστικά. Δια τον χώρον ο οποίος
δεν έχει ολοκληρώσει την οικονομικήν και κοινωνικήν ανάπτυξιν του,
δημιουργείται ένας τεράστιος κίνδυνος, τον οποίον δεν ξέχασε και δεν
παρέλειψε να χρησιμοποιήση ο κοινωνικός εχθρός, ο κομμουνισμός. Ο
κίνδυνος είναι ο εκφραζόμενος υπό το επίγραμμα “ευδαιμονισμός”. Σήμερον
κατέχονται όλοι οι άνθρωποι από ένα άκρατο ευδαιμονισμόν. Και βεβαίως
είναι Θεία η πρόνοια, ο άνθρωπος να αποβλέπη πάντοτε προς το τελειότερον
και αυτό να αποτελή κίνητρον βελτιώσεως της δραστηριότητάς τον. Προσέξτε
όμως μήπως δι’ αυτήν την περίοδον και δια την ελληνικήν κοινωνίαν το
φαινόμενον αποτελεί κίνδυνον. Μήπως αποτελεί κίνδυνον, ο οποίος εκτρέπει
το κοινωνικό σύνολον προς κατευθύνσεις, αι οποίαι εις την ουσίαν είναι
κατευθύνσεις, που μόνον εχθρός του κοινωνικού συνόλου θα ηκολούθει.»715

Το διπολικό ρητορικό σχήμα Δύση-Ελλάδα αποτελούσε πάγιο ρητορικό μοτίβο
του καθεστώτος καθώς δια μέσω αυτού οι συνταγματάρχες προσπαθούσαν να
«εμβολιάσουν» τον ελληνικό πληθυσμό από τη βλαβερή επίδραση του «δυτικού
τρόπου ζωής». Σε προπαγανδιστικό έντυπο που εκθείαζε τον Γ. Παπαδόπουλο
βρίσκουμε την παρακάτω άποψη:
«Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία οι δύο πηγές της Ελληνικής ζωής,
σκεπάστηκαν από τα φύλλα του “ευρωπαϊσμού”, μ’ αποτέλεσμα οι Έλληνες
να πίνουν χρόνια τώρα, το θολό νερό του ευρωπαϊκού αθεϊσμού του
αναρχισμού- στις μέρες μας- και του μοντερνισμού.
Οι αρχαιότητες μας έγιναν πόλοι έλξης των τουριστών και οι βυζαντινές μας
εικόνες “αρπάχτηκαν” από τα ξωκλήσια μας για να στολίζουν σα “μπιμπλώ”
τα κοσμικά μας σαλόνια. Και οι βιβλιοθήκες μας με όλη την κλασσική
φιλολογία και τα συναξάρια της Παράδοσης, έμειναν αραχνιασμένα στα
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Αθήνα, 1972, σ. 39-40.
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ράφια κι’ έδωσαν την θέση τους στα μηνύματα του “Τσέ” και του
Μαρκούζε.»716

Ο Μάης του ’68717 και το νεολαιίστικο κίνημα της εποχής, οφείλονταν κατά τον
Παπαδόπουλο στην άνθηση αυτή του εγωκεντρισμού και του ατομικισμού. Έκφραση
βεβαίως αυτού του νέου ρεύματος στις δυτικές χώρες ήταν και ο «ρυπαρός
τουρίστας»718 όπου έπρεπε να διαχωρίζεται πλήρως από τις υγιείς, κατά τα άλλα,
μόδες των νέων διεθνώς. Έτσι αυτός εξέφραζε την απειλή για την διάχυση της νέας
μορφής «αναρχίας» στην ελληνική κοινωνία:
«Σήμερον αι επικοινωνίαι, αι συγκοινωνίαι, ο τουρισμός, έφερον όλα τα
άτομα των κοινωνιών εις επαφήν με όλα τα εμφανιζόμενα αγαθά, με
αποτέλεσμα, δια τα άτομα, αι ανάγκαι να μην δημιουργούνται ως απαιτήσεις
έναντι των εμφανιζομένων προ αυτών αγαθών, των οποίων την απόλαυσιν
είναι φυσικόν να επιθυμούν και προ των οποίων τιθέμενα χάνουν την
δυνατότητα του μέτρου της αξιολογήσεως κατά προτεραιότητα των αναγκών,
την αναρχίαν, την αναρχούμενην κοινωνίαν και τας εξ αυτής τόσον σοβαράς
επιπτώσεις

δια

την

εξασφάλισιν

ήρεμου, ειρηνικής ελευθέρας και

οργανωμένης κοινωνικής ζωής, που είναι το απολύτως απαραίτητον τίμημα
δια μίαν ευδαίμονα ζωή, οιουδήποτε ατόμου, εντός οιασδήποτε κοινωνίας.»719

Πέραν τούτου όμως ο τουρισμός είχε μαζί του και μία άλλη «ασθένεια». Οι νέοι
επισκέπτες κουβαλούσαν μαζί τους και τις καταναλωτικές τους συνήθειες που
ευθυνόταν εξ αρχής για την ηθική κρίση των δυτικών κοινωνιών:
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Γ. Παπαδόπουλος, Το πιστεύω μας, τομ. Α’, ό.π., σ. 44. Επίσης ως τοπική έκφραση αυτής της

διαφαινόμενης έντασης ανάμεσα στον τουρισμό ως οικονομικό φαινόμενο και στον τουρίστα ως φορέα
δυνητικά «επικίνδυνων» ιδεών και πρακτικών βλέπε: Α. Χ. Θεοδώρου, Βιογραφικές ρήξεις και ηθικός
πανικός. Η κοινότητα των χίπις στα Μάταλα (1965-1975), Αδημ. Διπλ. Εργ., Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Ρέθυμνο, 2007.
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«Ο τουρισμός δεν άφησε πλέον ούτε τον χωρικόν της τελευταίας εσχατίας του
τόπου να αγνοή τα αγαθά των προηγμένων λαών δια την ικανοποίησιν
πολιτισμένης στάθμης αναγκών του ατόμου. Ούτω, σήμερον, όλοι γνωρίζουν
πολλά άλλα και όλοι θέλουν πολλά. Και με την βασικήν αδυναμίαν την
οποίαν έχει το άτομον να μετρήση πάντοτε και να προσαρμόση τας
απαιτήσεις προς το δυνατόν, έχομεν μίαν αναρχίαν εις την σκέψιν αλλά και
την κοινωνικήν δράσιν των ατόμων. Ιδού η βασική αδυναμία, την οποίαν
πρέπει να υπερκεράσωμεν εις όλους τους τομείς.»720

Έπρεπε λοιπόν να προφυλαχτούν από την διάχυση των νέων αυτών
καταναλωτικών προτύπων που τους απειλούσαν:
«[…] διαφυλαχθήτε από την άμετρον βουλιμίαν αποκτήσεως αγαθών. Είναι η
αδυναμία της εποχής μας, είναι η αδυναμία ολόκληρης της ανθρωπότητος. Ο
ρυθμός τεχνολογικής προόδου, η ανάπτυξις των οικονομιών, η επαφή των
λαών τόσον με την εξέλιξιν των μέσων επικοινωνίας όσον και των μέσων
συγκοινωνιών, υποβοηθούντος και του τουρισμού ως μονάδος, μας έχει
ενοποιήσει ως κοινωνίαν πανανθρώπινην εις παγκόσμια κλίμακα. Και ημείς
έχομεν γνώσιν της ζωής των λαών, οι οποίοι ζούν εις το αντίθετον σημείον
της υδρογείου. Αγωνιζόμεθα, καθ’ ον τρόπον έχουν δημιουργήσει προσθέτους
ανάγκας, αγωνιζόμεθα τον δρόμον, κατά τον οποίον ικανοποιούν τας ανάγκας
αυτάς. Και εάν, αλλοίμονον, δεν κατορθώσωμεν να επιβληθώμεν της
βουλιμίας αποκτήσεως των πλέον προηγμένων αγαθών προς ικανοποίησιν
των πλέον προηγμένων πολιτισμικών αναγκών, τότε κύριοι, εχάθημεν όχι
ημείς ως Έλληνες, εχάθημεν ως ανθρώπινον γένος»721

Οι αυξημένες όμως καταναλωτικές προσδοκίες που προκαλούσε η διάχυση των
δυτικών καταναλωτικών προτύπων απειλούσαν, εκτός από την ηθική ακεραιότητα
των Ελλήνων, και τον ίδιο τον τουρισμό ως οικονομική δραστηριότητα, η
ανταγωνιστικότητα της οποίας στηρίζονταν στα χαμηλά ημερομίσθια. Πέρα λοιπόν
από την ιδεολογική ηγεμονία του καθεστώτος, ο «δυτικός» ξένος απειλούσε και το
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οικονομικό μοντέλο πάνω στο οποίο στηριζόταν το καθεστώς των συνταγματαρχών,
τμήμα του οποίου αποτελούσε και ο τουρισμός
Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας
παγιώθηκε το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ένα μοντέλο τουρισμού το
οποίο θα στηρίζονταν σε εγχώρια κεφάλαια, σε αντίθεση με τις όμορες μεσογειακές
χώρες, με πλήθος μικρών επιχειρήσεων δίπλα στα μεγαθήρια που δημιουργήθηκαν
εκείνη την εποχή και με ελάχιστες ευαισθησίες ως προς την τήρηση οποιασδήποτε
νομοθεσίας που θα προστάτευε τον φυσικό πλούτο ή την πολιτισμική κληρονομιά της
χώρας. Είδαμε παράλληλα πως η στροφή αυτή συνάντησε την αντίδραση πλήθος
επαγγελματικών ομάδων εντός και εκτός του κλάδου, καθώς όλο και περισσότεροι
φορείς και παράγοντες τις χώρας αντιλαμβάνονταν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του
τουριστικού κυκλώματος δεν υποθήκευε μόνο την κατεύθυνση της οικονομίας της
χώρας για το μέλλον, αλλά και τις ίδιες τις προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα.
Τέλος, ψηλαφίσαμε τον τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός μέσα από τις αντιφάσεις του
αποτελούσε ταυτόχρονα πηγή πλούτου αλλά και κινδύνων για τη χώρα, σύμφωνα με
τις κυρίαρχες πολιτικές και οικονομικές ελίτ της εποχής, καθώς, μεταβάλλοντας τον
αξιακό προσανατολισμό του πληθυσμού στις περιοχές υποδοχής τουριστών,
υπονομεύονταν και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις αναπαραγωγής της μεταπολεμικής
ελληνικής κοινωνίας και πιο συγκεκριμένα της στρατιωτικής δικτατορίας.
4.2

Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε την ιστορία του ελληνικού τουρισμού
την περίοδο 1946-1974 μέσα από τις ασκούμενες πολιτικές και τις σχετικές
συζητήσεις που προκλήθηκαν στη δημόσια σφαίρα. Σε ότι ακολουθεί θα
επιστρέψουμε

σε

αυτές

τις

πηγές

και

το

υλικό,

προσπαθώντας

να

αποκωδικοποιήσουμε τις λειτουργίες που το σύνολο αυτών των πολιτικών και των
δημόσιων συζητήσεων μπορούν να μας αποκαλύψουν.
Έχουμε ήδη αναφέρει στο 2ο κεφάλαιο πως η συγκρότηση της τουριστικής
εμπορευματικής σφαίρας περιλαμβάνει την εμπορευματοποίηση του χώρου, των
ανθρώπων και του πολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου οι ίδιοι κατοικούν. Η
διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο σφαίρες της παραγωγής που βρίσκονταν μέχρι
πρότινος εκτός εμπορευματικής κυκλοφορίας, αλλά και «αγαθά», φυσικό πλούτο και
«βιωμένο κόσμο» με τρόπους που παλαιότερα δεν θα μπορούσε να είναι καν νοητό
ότι θα μπορούσαν με τον οποιοδήποτε τρόπο να αποτελέσουν εμπορεύματα. Αυτό
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που μας απασχολεί εδώ είναι το πώς ο χώρος αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης
πολιτικής ρύθμισης, διαχείρισης και πειθάρχησης, έτσι ώστε ομαλά να καταφέρει να
ενταχθεί στο τουριστικό εμπορευματικό κύκλωμα.
4.2.1 Ο ορισμός του χώρου
4.2.1.1 Ο νομικός ορισμός του «τουριστικού»
Σε όλα τα πρώιμα νομοθετήματα που ορίζουν την λειτουργία της νέας
δραστηριότητας εντοπίζουμε την μέριμνα του νομικού συστήματος να ορίσει μία
συγκεκριμένη έκταση στην επικράτεια του ελληνικού κράτους ως διακριτή από όλη
την υπόλοιπη χώρα.
Ξεκινώντας από τη πρώτη κιόλας υπηρεσία του ελληνικού κράτους που
αναλάμβανε να διαχειριστεί το ζήτημα των ξένων, βασικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων
της ήταν να εποπτεύει τις γεωγραφικές ενότητες εκείνες που προβλέπονται να
αποτελέσουν χώρο υποδοχής τουριστών καθώς και «τον εξωραϊσμό πόλεων,
αρχαιολογικών τόπων και αξιοθέατων». Η έννοια αυτή, «ο τουριστικός χώρος»,
παραμένει σταθερή μέσα στο χρόνο αλλά το περιεχόμενο της, όπως το συναντάμε
στα διαφορετικά νομοθετήματα διαχρονικά, μεταβαλλόταν. Οι συγκεκριμένες δε
αλλαγές στο περιεχόμενο της έννοιας αυτής δεν αντανακλούσαν κάποια θολή
μεταστροφή αξιών ή αντιλήψεων, αλλά υπαγορεύονταν από τις ανάγκες αυτής της
σχετικά νέας οικονομικής δραστηριότητας.
Αν και από την πρώτη κιόλας στιγμή οι σχετικές πολιτικές αποκαλύπτουν τη
διάθεση παρέμβασης στο χώρο, μέσα στο χρόνο τα όρια παρέμβασης σε αυτόν
διευρύνονται και μεταλλάσσονται. Έτσι π.χ. στο νομοθετικό κείμενο με το οποίο
ιδρύεται για πρώτη φορά ο Ε.Ο.Τ. το 1935, ο νέος οργανισμός δικαιοδοτούντων να
προβαίνει σε απαλλοτριώσεις κτημάτων αν αυτό εξυπηρετούσε τους «σκοπούς του
Τουρισμού». Ιδιώτης ή δημόσιος φορέας μπορούσε να κάνει αίτηση για
απαλλοτρίωση,

υποβάλλοντας

αναλυτικό

σχέδιο

και

προϋπολογισμό

του

σχεδιαζόμενου έργου στον Ε.Ο.Τ.722
Η πολιτική διαδικασία ορισμού αυτού του διακριτού χώρου προφανώς
περιελάμβανε ένα νομικό μηχανισμό που να ενσωμάτωνε δύο παραμέτρους. Από τη
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Φ.Ε.Κ. 285, 16 Αυγούστου 1929, Ν. 4377, «Περί κυρώσεως του από 28 Μαρτίου 1929 Ν.Δ. ‘περί

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού’», σ. 2421-2422.
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μία τη δημιουργία κριτηρίων για την επιλογή των περιοχών που θα υπαγόταν στο
γενικό χαρακτηρισμό «τουριστική» και από την άλλη μία δέσμη διακριτών
προνομίων και ιδιοτήτων που συνεπάγονταν η ένταξη σε αυτή, και που θα
αντιστάθμιζαν τις υποχρεώσεις που η ένταξη αυτή συνεπάγονταν. Ο νέος οργανισμός
αποκτούσε το 1935 το δικαίωμα να παρέχει ο ίδιος τον χαρακτηρισμό «τουριστικός»
στις επιχειρήσεις που έκρινε ο ίδιος σκόπιμο. Η χρήση της λέξης «τουριστικός»
καθίστατο προνόμιο και απαγορευόταν η χρήση της από επιχείρηση χωρίς σχετική
άδεια από τον Ε.Ο.Τ. Οι δε επιχειρήσεις που είχαν την σχετική άδεια εντός των
προκαθορισμένων περιοχών, ήταν υποχρεωμένες να αφήνουν χώρο για διαφημίσεις
και ανακοινώσεις του Ε.Ο.Τ. Ομοίως και οι κινηματογράφοι που υποχρεώνονταν
«[…] με εσβεσμένα τα φώτα […]» να προβάλουν διαφημιστικά και ενημερωτικά
φιλμ του Ε.Ο.Τ.723
Με την επανίδρυση του Ε.Ο.Τ. μεταπολεμικά, ο νομικός ορισμός της έννοιας
της «τουριστικής» επιχείρησης επαναπροσδιορίστηκε:
«Η άδεια χαρακτηρισμού ως “Τουριστικού” παρέχει εις τον επιχειρηματίαν το
δικαίωμα να κάμνη χρήσιν του ιδιαίτερου τουριστικού σήματος, να
περιλαμβάνεται η επιχείρησις του εις τα τουριστικά έντυπα, να καθορίζη
ηυξημένο τιμολόγιον, να τυγχάνη παντός είδους διευκολύνσεων δια την
πληρεστέραν εξυπηρέτησιν του σκοπού τον οποίον επιδεικνύει, ως και παν
έτερον δικαίωμα […]»724

Αργότερα, το 1961, όταν πλέον ο τουρισμός είχε αρχίσει να παίρνει μαζικότερα
χαρακτηριστικά, αναθεωρήθηκε εκ νέου η νομική έννοια της «τουριστικής
επιχείρησης». Στα δικαιώματα της περιλαμβάνονταν πλέον α) η χρήση του σήματος
του Ε.Ο.Τ. β) η συμμετοχή της σε τουριστικά έντυπα του ΕΟΤ και άλλες μορφές
διαφήμισης, γ) το δικαίωμα της να παρέχει αυξημένα τιμολόγια, δ) η λειτουργία της
σε μέρες αργίας, ε) άδεια να μαγειρεύει κρέας όλες τις μέρες της εβδομάδας και
βέβαια, στ) να δικαιούται δάνειο ως τουριστική επιχείρηση.725
723

Φ.Ε.Κ. 14, 13 Ιανουαρίου 1935, Ν. 6450, «περί τροποποιήσεως του Ν. 4377 ‘περί Ελληνικού

Οργανισμού Τουρισμού’», σ. 92-93.
724

Φ.Ε.Κ. 10, 10 Ιανουαρίου 1950, Δ. 1, «Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως τουριστικών», σ. 21.
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Φ.Ε.Κ. 111, 6 Ιουλίου 1961, Δ. 436, «Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως ‘τουριστικών’», σ. 1079-

1080.
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Τέλος, με την τελευταία αυτή τροποποίηση του όρου «τουριστικός»
επιτρεπόταν και σε πλήθος μικρών επιχειρήσεων όπως επιχειρήσεις συγκοινωνιών,
επιχειρήσεις

που

πουλούσαν

είδη

λαϊκής

τέχνης,

φωτογραφεία,

κουρεία,

αρχαιοπωλεία, ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια να επωφελούνται από τις θετικές
νομικές ρυθμίσεις.
Τα παραπάνω αφορούσαν τις επιχειρήσεις που υπάγονταν στη νέα αυτή
κατηγορία καταστήματος. «Τουριστικές» όμως δεν ήταν μόνο εμπορικές επιχειρήσεις
αλλά πάνω από όλα χώροι που για τον άλφα ή βήτα λόγο κάποιος θα ήθελε να τους
επισκεφτεί οι οποίοι και αυτοί θα έπρεπε να διακριθούν από όλους του υπόλοιπους.
Έτσι, με το νόμο Ν.Δ. 180/1946, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, περιοχές και
συγκοινωνιακές γραμμές με εξαιρετικό ενδιαφέρον για περιηγητές «[…] λόγω
φυσικών καλλονών, αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού ενδιαφέροντος,
ιαματικών πηγών, διοργανουμένων εκθέσεων, πανηγύρεων, εορτών κλπ. ή τέλος
λόγω ειδικών θερινών ή χειμερινών διαμονών», μπορούσαν να ανακηρυχτούν
«τουριστικοί τόποι». Παράλληλα όσες περιοχές παρουσίαζαν τέτοιο ενδιαφέρον αλλά
στερούνταν υποδομών μπορούσαν να ανακηρυχτούν «τουριστικοί τόποι υπό
οργάνωση» και να προσδοκούν έτσι σε αντίστοιχη κρατική μέριμνα.726
Καθώς μεγάλο κομμάτι των εκτάσεων της ελληνικής επικράτειας βρίσκονταν
με τον ένα η με τον άλλο τρόπο υπό κρατική ή δημόσια ιδιοκτησία, δημιουργούνταν
μία επιπλέον νομική κατηγορία, αυτή του «τουριστικού δημοσίου κτήματος». Όποια
τέτοια δημόσια έκταση χαρακτηρίζονταν ως τουριστικό δημόσιο κτήμα περνούσε
αυτόματα στην δικαιοδοσία και διαχείριση του Ε.Ο.Τ.727
4.2.1.2 Η αισθητική ομοιομορφοποίηση του χώρου
Στις πρώτες νομικές πράξεις για τον τουρισμό η υπαγωγή ενός χώρου, μίας περιοχής
ή μίας οποιασδήποτε επιχείρησης στην κατηγορία «τουριστικός» πριν από όλα
περιελάμβανε την οπτική-αισθητική της μεταβολή. Καθώς ο τουρισμός νοούταν ως
μία «δυτική» συνήθεια, οι χώροι έπρεπε να διέλθουν από μία διαδικασία αλλαγής
ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτό που ο νομοθέτης της εποχής αντιλαμβανόταν ως

726

Φ.Ε.Κ. 324, 30 Οκτωβρίου 1946, Ν.Δ. 180, «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του

Ν.Δ. της 6ης Μαΐου 1946 περί τουριστικών τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών», σ. 1808.
727

Φ.Ε.Κ. 235, 29 Οκτωβρίου 1950, Α.Ν. 1565, «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»,

σ. 1478.
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«δυτικό τρόπο ζωής». Αυτή η διαδικασία προέβλεπε αλλαγές, αδιάφορο αν αυτές
πραγματοποιήθηκαν ή όχι, από τη μικρότερη λεπτομέρεια του πώς ήταν οργανωμένος
ένας χώρος εστίασης, αναψυχής και διαμονής επισκεπτών, μέχρι τον ριζικό
μετασχηματισμό των όψεων των άναρχων, από την αθρόα εισροή μεταναστών και τις
κακουχίες του πολέμου, ελληνικών πόλεων.
Το σύστημα κατάταξης επιχειρήσεων κατά κατηγορία που καθιερώνεται τα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια εξυπηρετούσε τις νέες αυτές ανάγκες. Σύμφωνα με αυτό
ως Α΄ τάξεως χαρακτηριζόταν μία επιχείρηση όταν είχε: Κτίριο σε καλή κατάσταση,
«είσοδον έχουσαν διάταξιν αποτρέπουσαν την απότομον εισβολήν αέρος εντός της
αιθούσης των πελατών», «προθήκας […] επαρκείς εν καλή κατάσταση και
υαλόφρακτους, τα δε εντός τούτων είδη να ώσι τοποθετημένα με τάξιν,
απαγορευομένης της υπάρξεως περιττών και άχρηστων αντικειμένων», επαρκείς
χώρους, σύστημα αερισμού που να ανακυκλώνει τον αέρα του καταστήματος 10
φορές την ημέρα, δάπεδο από αδιαπότιστο υλικό και σε άριστη κατάσταση, «φωτισμό
κατά Μ2 τουλάχιστον 50 Λουξ (εκτός και αν η φύση της επιχείρησης δεν το
επιτρέπει)», θέρμανση, «επίστρωσιν των εσωτερικών διαδρόμων και των κάτωθι των
τραπεζών χώρων διά χάρτινων ψαθών κατά τους χειμερινούς μήνας», επίπλωση,
λευκά επιτραπέζια σκεύη, και ανοξείδωτα μαχαιροπήρουνα, «ανετη τοποθέτηση των
καθισμάτων και των τραπεζιών», «τα εις ακάλυπτους χώρους τοποθετούμενα
τραπεζοκαθίσματα [...] ομοιόμορφα, καλαισθητικά και εις καλήν κατάστασιν, ίνα μη
γίνωνται αιτία φθορών εις τους πελάτας. Τα χρησιμοποιούμενα προστεγάσματα
(τέντες) δέοντα είναι ομοιόμορφα, καλαισθητικά και εις καλήν κατάστασιν,
απαγορευομένης

της

χρησιμοποιήσεως

εφθαρμένων

και

ακαλαίσθητων»,

«τραπεζομάνδηλα και μάκτρα λευκά, βαμβακερά, καλής ποιότητας και αμέμπτου
καθαριότητας», «προσωπικόν υγιές, καθαρόν, επιμελημένον και ομοιόμορφως
ενδεδυμένον», μαγειρείο σύμφωνα με τις εγκυκλίους υγιεινής της τουριστικής
αστυνομίας, επαρκή ψυγεία και αποθήκες, χώρος για πλύσιμο σκευών σύμφωνα με
τις εγκυκλίους της τουριστικής αστυνομίας, αποχωρητήρια και ουρητήρια σε επαρκή
αριθμό, που να αερίζονται και οι τοίχοι τους να είναι από αδιαπότιστο υλικό. «Εις τον
πρό αυτών χώρον δέον να υπάρχουν επαρκείς νιπτήρες προς χρήσιν των πελατών,
πάντοτε δε υγρός σάπων, ή κόνις και η απόμαξις να γίνεται δια καθαρών μάκτρων εφ’
άπαξ χρησιμοποιουμένων ή δι’ ειδικού λεπτού χάρτου». Ιματιοθήκη για το
προσωπικό, αποχωρητήριο προσωπικού, κατάλληλο σύστημα ύδρευσης, κατάλληλο
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αποχετευτικό σύστημα. Επιπρόσθετα, τα καφενεία, για να πάρουν την άδεια ως
τουριστικά έπρεπε να διαθέτουν τμήμα ζαχαροπλαστείου.728
Ο χαρακτηρισμός επιχείρησης ως πολυτελούς παρεχόταν όταν, εκτός από τα
παραπάνω κριτήρια, πληρούνταν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Κεντρική
θέρμανση, τάπητες κατά την χειμερινή περίοδο, ξεχωριστές τουαλέτες αντρών και
γυναικών, «αίθουσα πολυτελώς επιπλωμένη και διακεκοσμημένη», σκεύη από
πολυτελή πορσελάνη και μαχαιροπήρουνα επάργυρα ή τουλάχιστον, «[…] εξ άπαλκα
[…]», τηλεφωνική συσκευή για τους πελάτες, «προσωπικόν αψόγως ενδεδυμένον και
κατά το δυνατόν γλωσσομαθές.»
Ειδικότερα για εστιατόρια και ζυθεστιατόρια απαιτούνταν: ιματιοθήκη με
σχετικό προσωπικό, στολή λινή, και σε περίπτωση κρατικής απαγόρευσης εισαγωγής
λινού, βαμβακερής «εξαιρετικής λευκότητας και καθαριότητας».729
Τέλος, η άδεια της υπερπολυτελούς επιχείρησης δίνονταν όταν εκτός των
παραπάνω

προϋποθέσεων,

πληρούνταν

και

οι

ακόλουθες:

Εγκαταστάσεις

κλιματισμού για εσωτερικούς χώρους, «αρχιτραπεζοκόμον γλωσσομαθή», σκεύη που
φέρουν το όνομα του καταστήματος, θέση για μουσική ορχήστρα.730
Μέσα από τέτοιες ρυθμίσεις η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο χώρο
τουριστικής κατανάλωσης και στον «κανονικό» χώρο οριζόταν με σαφήνεια.
Βεβαίως χώροι εστίασης, καφενεία και ζαχαροπλαστεία π.χ. υπήρχαν και πριν στη
χώρα. Αυτό που αναλάμβανε όμως το νέο νομικό πλαίσιο ήταν να ευθυγραμμίσει τις
σχετικές επιχειρήσεις με μία σειρά από αισθητικά πρότυπα που ήταν ξένα προς τις
πρακτικές και τις συνήθειες ακόμα και των πλέον «εκδυτικισμένων» και εύρωστων
τμημάτων της αστικής τάξης της χώρας. Στους νέους αυτούς χώρους θα μπορούσε να
έχει πρόσβαση από τον τοπικό πληθυσμό όποιος είχε τόσο τα οικονομικά μέσα όσο
και τα σχετικά ήθη για να αναγνωρίζει τις σχετικές χρήσεις μίας «ιματιοθήκης» και
το βέλτιστο τρόπο συμπεριφοράς ενώ έπαιζε μία μουσική ορχήστρα. Ο χώρος που
ετοιμάζονταν να υποδεχτεί τους ξένους ήταν, αρχικά, και ο ίδιος «ξένος» για το
ντόπιο στοιχείο.
Υπό ανάλογη διεργασία θα έπρεπε να διέλθει και ο εξωτερικός, κοινός και κατά
τα άλλα δημόσιος χώρος που προετοιμαζόταν να υποδεχθεί τουρίστες. Ήδη από το
728

Φ.Ε.Κ. 10, 10 Ιανουαρίου 1950, Δ. 1, «Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως τουριστικών», σ. 19-20.
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Στο ίδιο, σ. 20.
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Στο ίδιο.
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1935 προβλέπεται η δημιουργία «ζωνών εμφανίσεως» επί των οποίων οι αρμόδιες
υπηρεσίες αποκτούσαν εποπτεία «[…] αφορώσαν εις παν ζήτημα εμφανίσεως,
ευπρέπειας και κινήσεως […]» στις εν λόγω περιοχές. Ο Ε.Ο.Τ. σε συνεργασία με τις
εκάστοτε δημοτικές αρχές αναλάμβαναν να ορίσουν ποιοι δρόμοι μίας πόλης
περιλαμβάνονταν στις «ζώνες εμφανίσεως». Ταυτόχρονα οι αρμόδιες υπηρεσίες
μπορούσαν να επιβάλουν πρόστιμα σε οποιοδήποτε επαγγελματία, που δυνητικά θα
μπορούσε να έλθει σε επαφή με τους «τουρίστες», αν αυτός δεν πειθαρχούσε προς τις
αισθητικές τους υποδείξεις.731
Αν ο χωρικός μετασχηματισμός περιοριζόταν στο επίπεδο του «ευπρεπισμού»
για τους αμιγώς αστικούς χώρους, η κατάσταση δεν ήταν ίδια για χώρους που
αποτελούσαν καθ’ εαυτά μνημεία-δυνητικούς μαγνήτες προσέλκυσης τουριστών. Η
μεσογειακή πόλη αποτελούσε χώρο συσσώρευσης παλαιότερων πολιτισμικών
μνημείων, η ανάδειξη των οποίων σε χώρους διακριτούς, με νοηματοδοτήσεις που
ανάγονταν στην ιστορική τους διαδρομή και όχι στη βιωματική σχέση των κατοίκων
τους με αυτές, δεν ήταν μία αυτόματη και αυτονόητη διαδικασία. Τα παραδείγματα
εδώ είναι πάμπολλα. Η αναδιαμόρφωση της περιοχής γύρω από την Ακρόπολη,732 η
ανάδειξη των βυζαντινών αρχαιοτήτων στη Θεσσαλονίκη και η εκκαθάριση από τα
φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού του ιστορικού κέντρου της Ρόδου, είναι λίγα
μόνο από τα παραδείγματα αυτής της διαδικασίας. Εδώ θα αναφερθούμε σε μία μόνο
τέτοια πράξη που παραδειγματικά αναδεικνύει την διαδικασία στην οποία
αναφερόμαστε.
Με απόφαση του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου στις 3 Νοεμβρίου του
1962 αποφασίζονταν ότι όλοι οι κάτοικοι που ζούσαν γύρω ή μέσα στα ενετικά τείχη
των πόλεων του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου733 και των Χανίων734 θα έπρεπε να
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Φ.Ε.Κ. 14, 13 Ιανουαρίου 1935, Ν. 6450, «περί τροποποιήσεως του Ν. 4377 ‘περί Ελληνικού

Οργανισμού Τουρισμού’», σ. 92-93.
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Η ομοιομορφοποίηση του χώρου της Ακρόπολης έχει μία μακρότερη ιστορία καθώς ήδη από το 19ο

αιώνα η περιοχή ήταν το αντικείμενο κρατικών παρεμβάσεων για την ανάδειξη της ως μνημείου
συμβολικού της συγκρότησης του ελληνικού έθνους κράτους. E. Yalouri, Ό.π., σ. 55.
733

P. Duke, The Tourists Gaze, the Cretans Glance: Archaeology and Tourism on a Greek Island, Left

Coast Press, Walnut Creek, 2007, σ. 62 · M. Herzfeld, A Place in History: Social and Monumental Time
in a Cretan Town, Princeton University Press, Πρίνστον, 1991, σ. 191-225.
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Σχετικά με την ανάδειξη των μνημείων της ιστορικής πόλης των Χανίων βλέπε: Μ. Πετράκης,

«Μνημεία: Μνήμη τόπου», Εν Χανίοις, Τεύχος 2, 2008, σ. 222-223.
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μετεγκατασταθούν σε κατοικίες που η πολιτεία θα παρείχε σε αυτούς. Για το σκοπό
αυτό δημιουργούταν πρόγραμμα στέγασης και στις τρείς πόλεις χρηματοδοτούμενο
από το Δήμο Ηρακλείου, το Εφεδρικό Ταμείο Στρατού, τον Οργανισμό Εργατικής
Εστίας και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Η εν λόγω πράξη
αιτιολογούνταν ως εξής:
«[…] προς εξαφάνισιν των τρωγλών εις περιοχάς των πόλεων τούτων
ιδιαζούσης τουριστικής και αρχαιολογικής αξίας, αφ’ ετέρου δε προς
οριστικήν αποκατάστασιν των υπό αθλίας συνθήκας εις τας περιοχάς ταύτας
στεγαζομένων οικογενειών δια της εξασφαλίσεως καταλληλοτέρας στέγης,
[…]»735

Οι περιοχές γύρω, πάνω και μέσα από τα τείχη και τις τάφρους των τριών
πόλεων αποτελούσαν γειτονιές με τη δική τους ξεχωριστή φυσιογνωμία. Τα
οχυρωματικά τείχη δεν αποτελούσαν απλά ένα γεωγραφικό προσδιορισμό για τους
κατοίκους αυτούς των γειτονιών. Αποτελούσαν κομμάτια των σπιτιών τους, ενίοτε
και ολόκληρα τα σπίτια τους, εξού και ο χαρακτηρισμός τους ως τρωγλοδύτες από τις
αρμόδιες αρχές. Η αναγκαιότητα της τουριστικής ανάπτυξης σήμαινε το ριζικό
μετασχηματισμό στη χρήση των συγκεκριμένων χώρων. Από κομμάτι του αστικού
χώρου, σπίτι, μαγαζί ή δημόσιος χώρος, τα τείχη και η τάφρος μεταμορφώνονταν σε
μνημείο, οι χρήσεις των οποίων έπρεπε υποχρεωτικά να είναι συμβατές με τις
ανάγκες της νέας οικονομικής δραστηριότητας.736
4.2.1.3 Η τουριστική αστυνομία
Η ύπαρξη μία διαχωριστικής γραμμής που υπαγορεύεται μέσα από ένα νομικόκανονιστικό πλαίσιο απαιτεί εκ των πραγμάτων και την ύπαρξη ενός μηχανισμού
επιφορτισμένου με την διατήρηση του χώρου στην προβλεπόμενη κατάσταση και την
επιβολή εκείνων των ποινών και των ρυθμίσεων που θα διασφάλιζαν κάτι τέτοιο. Η
τουριστική αστυνομία, στην αρχική της σύλληψη, συνιστά αυτό το θεσμό ο οποίος
είναι επιφορτισμένος με την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι χώρος και άνθρωποι δεν
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Φ.Ε.Κ. 178, 3 Νοεμβρίου 1962, Πρ. Υπ. Συμβ., «Περί θέσεως εις εφαρμογήν ειδικού προγράμματος

δια την στέγασιν τρωγλοδυτών των πόλεων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων Κρήτης.», σ. 1332-1333.
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Βλέπε π.χ. άρθρο σχετικά με τις χρήσεις της πλατείας Συντάγματος και τις σχετικές προσπάθειες της

τουριστικής αστυνομίας: «Ένας διωγμός που άρχισε ανάποδα», Εικόνες, 29 Απριλίου 1966, τεύχος 549.
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παρεκκλίνουν από συγκεκριμένα όρια, η διατήρηση των οποίων ήταν απαραίτητη για
την ομαλή λειτουργία του τουριστικού κυκλώματος.
Η τουριστική αστυνομία αυτονομήθηκε από την χωροφυλακή και την
αστυνομία πόλεων για πρώτη φορά το 1935 με απόσπαση υπαλλήλων από τις
παραπάνω υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο σκοπός της είναι η
υποβοήθηση των σκοπών του Ε.Ο.Τ. και αρμοδιότητες της ήταν οι ακόλουθες: α) Η
επίβλεψη και η εξασφάλιση της για «[…] άμεμπτον τουριστικήν εμφάνισιν επί
Τουριστικών ξενοδοχείων, επί εστιατορίων, κέντρων ψυχαγωγίας και διασκεδάσεως,
συμπεριλαμβανομένων των θεάτρων και κινηματογράφων.» β) Η άσκηση ελέγχου σε
κάθε συγκοινωνιακό μέσο και σχετικό σταθμό, γ) η εποπτεία της κίνησης και της
εμφάνισης μικροπωλητών, σοφέρ και λεμβούχων, δ) η άσκηση εποπτείας στις
καθορισμένες ζώνες εμφανίσεως των πόλεων, ε) ο έλεγχος σε διερμηνείς και
ξεναγούς, στ) ο έλεγχος σε όσους χρησιμοποιούν τον όρο Τουριστικός χωρίς άδεια
από τον Ε.Ο.Τ., ζ) η διαπίστωση τυχόν ελλείψεων στο δίκτυο συγκοινωνιών και τέλος
η) η φροντίδα για την ασφάλεια και άνεση των περιηγητών και των ξένων.737
Αντίστοιχες προβλέψεις υπήρχαν και για τη δημιουργία τουριστικής
χωροφυλακής σε όσα μέρη έκρινε ο Ε.Ο.Τ. σκόπιμο.738
Παρόλα αυτά, τα πρώτα δύο παραρτήματα της τουριστικής αστυνομίας εκτός
Αθηνών ιδρύονται το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 1963, στη Κέρκυρα και στη
Ρόδο αντίστοιχα.
Μόνο κατά της διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας η αυτονόμηση της
τουριστικής αστυνομίας ανεστάλη μερικώς και ενώ συνέχισε να παραμένει ξεχωριστή
υπηρεσία, υπάχθη πλέον στην αστυνομία πόλεων και όχι στον Ε.Ο.Τ.739
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Φ.Ε.Κ. 214, 25 Μαίου 1935, Π.Δ. «περί Τουριστικής Αστυνομίας αρμοδιότητας και λειτουργίας

αυτής», σ. 941-942.
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Φ.Ε.Κ. 257, 22 Σεπτεμβρίου 1955, Ν.Δ. 3365/1955, «Περί Κώδικος του Σώματος της Ελληνικής

Βασιλικής Χωροφυλακής.», σ. 2044.
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Φ.Ε.Κ. 38, 22 Φεβρουαρίου 1968, Α.Ν. 297, «Περί καταργήσεως παρά τω Ελληνικό Οργανισμώ

Τουρισμού, Διευθύνσεως Τουριστικής Αστυνομίας και συστάσεως Διευθύνσεως Τουριστικής
Αστυνομίας παρά τοις Αρχηγείοις Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.», σ. 229.
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4.2.1.4 Μια αμφίβολη ομοιομορφοποίηση
Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε πως η διαδικασία της δημιουργίας των
όρων για την ανάπτυξη μίας τουριστικής αγοράς προϋποθέτει αρχικά το σαφή
διαχωρισμό ενός χώρου διακριτού από τους άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους,
του «τουριστικού». Κατόπιν, η διαδικασία προϋποθέτει τον μετασχηματισμό αυτού
του χώρου σύμφωνα με κριτήρια και αισθητικές επιταγές οι οποίες είναι ξένες προς
τον χώρο στον οποίο το τουριστικό φαινόμενο διαμορφώνεται. Τέλος, είδαμε πως η
διασφάλιση αυτής της διακριτότητας προϋποθέτει και την ύπαρξη ενός ιδιότυπου
κρατικού κατασταλτικού μηχανισμού.
Η παραπάνω συλλογιστική μπορεί να μας οδηγήσει στο εξής εσφαλμένο
συμπέρασμα: Ότι η διαδικασία της ανάπτυξης του τουρισμού σε μία ορισμένη
περιοχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ιδιότυπη διαδικασία πειθάρχησης του χώρου
και εγκλεισμού των κοινωνικών υποκειμένων εντός του, κατά την οποία μία
συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση μεταμορφώνεται από μία κατάσταση Α, την μη
τουριστική, αγνή, «αυθεντική» κ.τ.λ., σε μία κατάσταση Β, την «τουριστική» η οποία
έχει εν πολλοίς δεδομένα χαρακτηριστικά, γνωστά εκ των προτέρων για τον
υποψήφιο ερευνητή του φαινομένου.
Αυτό όμως που θέλουμε να υποδείξουμε εδώ είναι ότι στην πραγματικότητα η
έλευση του τουρισμού εμφανίζεται σε δεδομένο χώρο και χρόνο ως μία διαδικασία
που υπαγάγει κάθε υποψήφιο τόπο προορισμού σε πρότυπα κοινά για κάθε
τουριστικό προορισμό σε ένα δεδομένο χωροχρονικό πλαίσιο, σε βάθος χρόνου όμως
προβληματοποιεί τη δυνητική του μορφή και κατά συνέπεια το ίδιο το περιεχόμενο
του τουριστικού προϊόντος καθώς και όλα του τα συστατικά μέρη.
Το παραπάνω χρήζει περαιτέρω επεξήγησης. Η δημιουργία του νομικού
πλαισίου και η ανάπτυξη των πολιτικών εκείνων πρωτοβουλιών που ήταν
απαραίτητες για τη στροφή της οικονομίας μίας χώρας προς τον τουρισμό
δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όπως και αλλού, μέσα από την υιοθέτηση πρότυπων
και πρακτικών που είχαν εφαρμοστεί προηγουμένως αλλού. Ξενοδοχεία ανεγέρθηκαν
κατά τα ευρωπαϊκά, κοσμοπολίτικα, πρότυπα, πλαζ υπό κρατική εποπτεία άνοιξαν,
μουσεία εγκαινιάστηκαν και τμήματα της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου
«μουσειοποιήθηκαν». Σε βάθος χρόνου όμως η δημιουργία της τουριστικής
οικονομίας ενέπλεξε σειρά φορέων με ετερόκλητα οικονομικά συμφέροντα και
προσδοκίες. Παράλληλα ο εμμενής χαρακτήρας του εμπορεύματος «τουρισμός» υπό
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συνθήκες άνθησης και άρα πλήρους ανάπτυξης των αντιφάσεων του, κατέστησε
προβληματική αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού του χώρου και προκάλεσε μία
σειρά από καίρια ερωτήματα. Τι εμπορεύεται μία περιοχή όταν αναπτύσσει τον
τουρισμό; Τι είναι αυτό που έρχονται να δουν ή να βιώσουν η ξένοι; Τι σημαίνει η
χρήση ενός ιστορικού συμβόλου, δυνάμει ψηφίδα του πάζλ που συγκροτεί την
εθνικιστική ιδεολογία και την εθνική ταυτότητα ενός λαού; Τέτοια ερωτήματα
αναδύονταν στο δημόσιο διάλογο μίας κοινωνίας ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του
τουριστικού φαινομένου και οι εναλλακτικές απαντήσεις εκπλήρωναν με διαφορετικό
τρόπο τις προσδοκίες της μίας ή της άλλης εμπλεκόμενης ομάδας.
Εν μέσω της στρατιωτικής δικτατορίας και ενώ το καθεστώς, όπως έχουμε ήδη
παρουσιάσει, έκανε ότι μπορούσε για να άρει κάθε περιβαλλοντικό ή άλλο
περιορισμό για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα, το Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών, δημοσιεύει το Σχέδιον Προτύπου Μακροχρόνιου
Αναπτύξεως της Ελλάδος, μία μελέτη που προορίζονταν ως ένα συνολικό σχέδιο για
την ανάπτυξη της χώρας εκ μέρους των συνταγματαρχών και η οποία αποτύπωνε με
διαύγεια την στροφή του καθεστώτος προς τη νέα οικονομική δραστηριότητα. Σε
αυτό βρίσκουμε τα ακόλουθα αναφορικά με την ανάπτυξη του τουρισμού:
«Πλέον δυσμενείς συνεπείας δια το περιβάλλον και τον ιδιαίτερον τρόπον
ζωής δύναται να προκαλέση ο ξένος τουρισμός, εάν δεν ληφθούν εγκαίρως
κατάλληλα μέτρα.
Το ελληνικόν πνεύμα φιλοξενίας εκδηλούται παντοιοτρόπως, αλλά αι
αναμενόμεναι διαστάσεις του τουριστικού ρεύματος, δυσανάλογοι προς το
μέγεθος του πληθυσμού και την κλίμακα της Χώρας, θα ήτο δυνατόν να
θέσουν υπό δοκιμασίαν το φυσικόν περιβάλλον και τον ελληνικόν τρόπον
ζωής. Αλλ’ η αρμονία του ελληνικού χώρου κινδυνεύει και από ωρισμένας
ολιγώτερον ελεγχόμενας ροπάς, αι οποίαι ακολουθούν και ενισχύουν την
ανάπτυξιν. Η τάσις προς αστικοποίησιν εις γραφικάς και ιστορικάς περιοχάς
ασκεί ισχυράν πίεσιν επι του περιβάλλοντος των, ενώ η κακώς νοούμενη
οικονομική σκοπιμότης εις την οικοδομικήν δραστηριότητα ευνοεί την
‘αρχιτεκτονικήν ρύπανσι’ δια της κατασκευής ακαλαίσθητων κτισμάτων»740
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Σχέδιον προτύπου μακροχρόνιου αναπτύξεως της Ελλάδος, μέρος Α΄, Επιτροπή Εθνικού Προτύπου

Αναπτύξεως, Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αθήνα, 1972, σ. 12-13.
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Ο παραπάνω λόγος, εκφερόμενος από επίσημη κρατική αρχή, δεν αποτελεί μία
ευθύγραμμη κανονιστική επιβολή στο χώρο. Αντίθετα ενσωματώνει τις αντιφάσεις
τις διαδικασίας ανάπτυξης του τουριστικού φαινομένου. Οι αντιφάσεις αυτές με τον
καιρό κρυσταλλώνονταν στις τεχνικές άσκησης εξουσίας επί του χώρου. Και ακόμα
περισσότερο, εσωτερίκευαν τις διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς έπρεπε να
αναδιαμορφωθεί,

όπως

αυτές

εκφράζονταν

από

διαφορετικές

κοινωνικές

κατηγορίες.741 Το κράτος, κοντολογίς, δεν αναλάμβανε μόνο την εμπορευματοποίηση
του χώρου. Ταυτόχρονα αναλάμβανε και την προστασία του και τον ορισμό των κατά
περίπτωση μετακινούμενων ορίων αυτής της εμπορευματοποίησης, και οι μορφές
χωρικής αναδιάταξης που προωθούταν υπό την αιγίδα του εσωτερίκευαν ανάλογες
μέριμνες.
Όταν αναφερόμαστε λοιπόν στον δημόσιο λόγο περί τουρισμού δεν εννοούμε
ένα αδιαίρετο κανονιστικό λόγο που εξουσιάζει ανθρώπους και χώρους προς χάριν
της τουριστικής ανάπτυξης. Αναφερόμαστε σε μία αναπόφευκτη διαδικασία που
προκύπτει από τις ίδιες τις αντιφάσεις του τουριστικού φαινομένου και στην οποία
αναπτύσσονται πολλαπλοί αλληλοαναιρούμενοι και ανταγωνιστικοί λόγοι που
υποκρύπτουν συγκρουόμενα συμφέροντα διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων και
επαγγελματικών κατηγοριών. Έχουμε ήδη ασχοληθεί με τη διαδικασία μέσα από την
οποία τέτοιες συζητήσεις αναδύθηκαν στην ελληνική δημόσια σφαίρα και στη
συνέχεια θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε ορισμένες από τις διαφορετικές εκδοχές
που έπαιρναν αυτές οι συζητήσεις.
4.2.2 Η διασύνδεση του χώρου

Ο τουρισμός δεν περιλαμβάνει μόνο την αναμόρφωση ενός χώρου για την
εισροή μιας ομάδας «ξένων» σε αυτόν. Προϋποθέτει παράλληλα και τη σύνδεση
αυτού του χώρου με άλλους χώρους. Σε ότι ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να
παρουσιάσουμε τη δημιουργία αυτού του δικτύου υπηρεσιών μεταφοράς που έκανε
την εισβολή των «χρυσών ορδών» εφικτή. Πριν από αυτό όμως θα προσπαθήσουμε

741

Για το πώς ο τουρισμός παρουσιάζεται ως ομοιμορφοποιητική διαδικασία ενώ στην πραγματικότητα

δεν είναι καθώς η μορφή που παίρνει στο χώρο είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών
επιχειρηματικών μερίδων βλέπε: H. Berghoff, Ό.π., σ. 175.
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να δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από την ίδια τη γεωγραφία των
κρατικών υπηρεσιών τουρισμού.
4.2.2.1 Η Γεωγραφία των τουριστικών υπηρεσιών
Τον Οκτώβριο του 1956 σε ένα νομοθέτημα που προσπαθεί να βάλει τάξη στην
διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ., τις μεταξύ τους αρμοδιότητες και την δομή
της όλης υπηρεσίας, συναντάμε την ακόλουθη διάρθρωση γραφείων και υπηρεσιών
εκτός Αθηνών. Τα γραφεία τουρισμού εσωτερικού ήταν τα: α) Βορείου Ελλάδας με
έδρα την Θεσσαλονίκη, Β) συνοριακού σταθμού Ευζώνων, γ) Δωδεκανήσου με έδρα
τη Ρόδο, δ) νομού Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο, ε) νομού Χανίων με έδρα τα
Χανιά, στ) νομού Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα. Τα γραφεία τουρισμού του
εξωτερικού ήταν τα ακόλουθα: α) Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου με έδρα
της Βρυξέλλες, β) Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με έδρα την Νέα Υόρκη, γ)
Γαλλίας με έδρα το Παρίσι, δ) Αγγλίας με έδρα το Λονδίνο και ε) Αιγύπτου με έδρα
το Κάιρο.742
Είναι προφανές ότι η ύπαρξη ή μη ενός γραφείου του Ε.Ο.Τ. σε μία περιοχή δεν
αποτελεί ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το λιγότερο αποτυπώνει τη διάθεση για ανάπτυξη
του κλάδου εκ μέρους της κρατικής αρχής που καλούταν να λάβει τη σχετική
απόφαση. Επιπλέον, εάν εκλάβουμε την ύπαρξη μίας τέτοιας υπηρεσίας ως ένδειξη
της πρόθεσης των υπευθύνων του Ε.Ο.Τ. και άρα ως ένα ανεξάρτητο μέγεθος από το
αν στη περιοχή αναπτύχθηκε η όχι το φαινόμενο, μπορούμε να παρατηρήσουμε μία
σειρά από συνέχειες και ασυνέχειες σε σχέση με τον επίσημο πολιτικό λόγο της
εποχής.
Έχουμε ήδη σημειώσει ότι συγκεκριμένη πολιτική μέριμνα για την ανάπτυξη
του τουρισμού τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ανιχνεύεται μόνο στην Αθήνα, τη
Ρόδο και την Κέρκυρα. Η τάση αυτή όπως παρατηρήθηκε αντανακλάται και στην
ύπαρξη σχετικών υπηρεσιών στη Ρόδο και την Κέρκυρα. Πέραν τούτου, υπηρεσίες
συναντάμε μόνο στη Θεσσαλονίκη, η ύπαρξη της οποίας, ως μοναδικό γραφείο που
καλύπτει ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα, δεν θεωρούμε ότι έχει κάποια ιδιαίτερη
σημασία. Αντίθετα γνωρίζουμε ότι για το πολιτικό κατεστημένο της χώρας η
δημιουργία τουριστικών υποδομών στην Κρήτη άρχισε να συζητείται έντονα στα
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Φ.Ε.Κ. 232, 10 Οκτωβρίου 1956, Διάταγμα «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών και καθορισμού της

εις προσωπικόν συνθέσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.», σ. 2298.

Σελίδα | 261

μέσα της δεκαετίας του ’60 και πραγματώθηκε τα χρόνια της στρατιωτικής
δικτατορίας. Ως εκ’ τούτου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ίδιος ο Ε.Ο.Τ.
αντιλαμβανόταν την Κρήτη ως ένα δυνητικό προορισμό από νωρίς, αλλά οι σχετικές
πρωτοβουλίες δεν αναλαμβάνονταν με κύρια ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, και όχι
του ίδιου του οργανισμού.
Αναφορικά με τα γραφεία εξωτερικού μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Η
δημιουργία των σχετικών υπηρεσιών προφανώς και αποτυπώνει τις προσδοκίες των
αρμόδιων αρχών να αυξήσουν τους επισκέπτες από τις σχετικές χώρες. Έτσι,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη σχετικής υπηρεσίας στο Κάιρο. Η προσδοκία
εισόδου επισκεπτών ή ομογενών από τη Μέση Ανατολή που είχε διαμορφωθεί κατά
την μεσοπολεμική περίοδο και από τους οποίους είχαν ανθίσει οι τουριστικές
υποδομές της υπό ιταλική διοίκηση Ρόδου, βλέπουμε ότι δεν είχε μεταβληθεί
σημαντικά μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’50. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό
της ελλιπούς εικόνας που υπήρχε για τις τάσεις της τουριστικής αγοράς διεθνώς η
οποία έτεινε να ενισχύει την ζήτηση από τα μεσαία και κατώτερα στρώματα των
χωρών της δυτικής Ευρώπης ως αποτέλεσμα της θεσμοποίησης των μισθωτών
διακοπών και της θεμελίωσης του κράτους πρόνοιας.
Με διάταγμα του 1957 δημιουργούταν νέα τουριστικά γραφεία εξωτερικού στη
Γερμανία με έδρα τη Φρανκφούρτη, την Ιταλία με έδρα τη Ρώμη και στις
Σκανδιναβικές χώρες με έδρα τη Στοκχόλμη.743 Αποτυπωνόταν έτσι από νωρίς ο
σαφής προσανατολισμός της χώρας προς τους τουρίστες από την Δυτική Ευρώπη. Σε
αυτό το σημείο οφείλουμε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Ο προσανατολισμός αυτός
σε ένα βαθμό ερχόταν σε αντίθεση με τον δημόσιο λόγο εκείνης της εποχής γύρω από
τους εισερχόμενους τουρίστες. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές του ’60
η «υπόθεση Χίλτον» ως παράδειγμα της εισαγωγής του αμερικάνου τουρίστα και του
αμερικάνικου τρόπου ζωής είχε τόσο κατακλείσει τις σχετικές συζητήσεις ώστε να
συσκοτιζόταν εν μέρει το γεγονός ότι η ελληνική αγορά εξαρτιόταν, και εις το εξής
θα εξαρτιόνταν όλο και περισσότερο, από τους επισκέπτες από τη δυτική Ευρώπη.
Από την άλλη γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είχε προβεί σε διμερείς συμφωνίες ανάμεσα
σε αυτήν και τη Γιουγκοσλαβία για την προώθηση από κοινού του τουρισμού στις
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Φ.Ε.Κ. 227, 9 Νοεμβρίου 1957, Διάταγμα «Περί τροποποιήσεως του Β.Δ. της 5.9/10.10.1956 περί

οργανώσεως των υπηρεσιών και καθορισμού της εις προσωπικόν συνθέσεως του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού», σ. 1719.
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δύο χώρες. Οι πρωτοβουλίες αυτές διευρύνθηκαν αργότερα με τη συμβολή της
Ιταλίας,744 ενώ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας αντίστοιχες
συμβάσεις υπογράφτηκαν και με τη Βουλγαρία. Παρόλα αυτά, ενώ ο ανταγωνισμός
με τις χώρες της δυτικής Ευρώπης εκφραζόταν από την εποχή του Χρουτσώφ
συνειδητά και στις καταναλωτικές συνήθειες σε όλες της χώρες του ανατολικού
μπλοκ, η διάρθρωση των υπηρεσιών εξωτερικού αποκαλύπτει ότι δεν γίνεται καμία
προσπάθεια να δεχθεί η χώρα επισκέπτες από τις χώρες αυτές.745 Ενώ δηλαδή
αναφορικά με ην προώθηση του τουριστικού προϊόντος η Ελλάδα - εμφατικά ταγμένη
στο δυτικό συνασπισμό - παρουσιάζεται να μην έχει ιδεολογικές ενστάσεις, η είσοδος
επισκεπτών από τις χώρες του σοβιετικού συνασπισμού ήταν, αν όχι ανεπιθύμητη,
τουλάχιστον όχι μία προτεραιότητα. Με λίγα λόγια ήταν σαφές στη σκέψη των
πολιτικών ιθυνόντων της εποχής ότι η έλευση των τουριστών θα προκαλούσε μία
σχετική αξιακή μεταβολή στους κατοίκους της χώρας. Το θέμα ήταν λοιπόν ποιων
χωρών οι αξίες ήταν επιθυμητό να επηρεάσουν το ντόπιο στοιχείο, εξού και η
ανεδαφική έμφαση στην κοσμογονία που προκαλούσε η έλευση του Αμερικάνου
τουρίστα.
Σημαντική μεταβολή στη γεωγραφική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.
δεν ξανασυνέβη παρά μόνο κατά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας. Με
διάταγμα του Αυγούστου του 1971 δημιουργήθηκαν δύο νέα γραφεία τουρισμού
εξωτερικού, ένα στο Τόκυο και ένα στη Ζυρίχη.746 Αντιστοίχως, τον Οκτώβριο του
ίδιου έτους δημιουργήθηκαν πλήθος νέων υπηρεσιών σε όλη πλέον την επαρχία. Οι
περιφερειακές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ με αυτήν την τροποποίηση ήταν πλέον οι εξής: α)
Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, β) Θεσσαλονίκης, με παραρτήματα μεθοριακού
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Φ.Ε.Κ. 94, 10 Ιουνίου 1967, Σύμβασης «Περί εγκρίσεως του εν Αθήναις υπογραφέντος την 3ην

Δεκεμβρίου 1965 Πρακτικού της εβδόμης Συνόδου της Μικτής Ελληνογιουγκοσλαβικής Επιτροπής δια
την ανάπτυξιν του Τουρισμού», σ. 433-434.
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Γεγονός διόλου ακατόρθωτο παρά τις σημερινή αντίληψη για τις συνθήκες που επικρατούσαν,

ιδιαίτερα για την περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας. Βλέπε: P. H. Patterson, «Dangerous Liaisons: SovietBloc Tourists and the Temptations of the Yugoslav Good Life in the 1960s and 1970s», στο P. Scranton
& J.F. Davidson (επιμ.), The Business of Tourism: Place, Faith and History, University of Pennsylvania
Press, Φιλαδέλφεια, 2007, σ. 186-212.
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Φ.Ε.Κ. 164, 24 Αυγούστου 1971, Διάταγμα 554 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του

Κανονισμού Οργανώσεων των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού», σ. 1665.
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Νίκης, μεθοριακού Ευζώνων, μεθοριακού Προμαχώνος, γ) δυτικής Στερεάς και
Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα και τμήματα Καλαμάτας, μεθοριακού Πατρών,
Αρχαίας Ολυμπίας, Δελφών, δ) Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και παράρτημα στο
Βόλο, ε) Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και παραρτήματα Χανίων, Αγίου Νικολάου ζ)
Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και παραρτήματα Κέρκυρας και Μεθοριακού
Ηγουμενίτσας η) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα με
παράρτημα το μεθοριακό σταθμό Κήπων Έβρου.747
Βλέπουμε ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις επιβεβαιώνουν την μεταβολή που έχουμε
επισημάνει κατά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας αναφορικά με την
τουριστική δραστηριότητα. Ο τουρισμός όντας όχημα ανάπτυξης της περιφέρειας
παρουσιάζεται να έχει διασπορά σε όλη τη χώρα και σε όλες τις περιφέρειες της,
ανεξάρτητα από την έμφαση στους τρεις μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς που
έχουν πλέον διαμορφωθεί. Κλείνοντας, πρέπει να γίνει μία τελευταία παρατήρηση.
Ακόμα και εντός της στρατιωτικής δικτατορίας και ενώ είχαν πλέον ανοίξει οι
σχετικές υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές τις Ελλάδας, κανένα από τα μικρά νησιά,
ορόσημα σήμερα της ελληνικής τουριστικής αγοράς, δεν αποτελούσαν αντικείμενο
κάποιας ξεχωριστής πολιτικής μέριμνας. Η Ύδρα και η Μύκονος ήταν ήδη από τα
μέσα της δεκαετίας του ’60 γνωστοί κοσμοπολίτικοι προορισμοί και η Σαντορίνη ήδη
από τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Εντούτοις τα μέρη αυτά δεν αποτέλεσαν
αντικείμενο ειδικής πολιτικής μέριμνας και άρα τα χαρακτηριστικά τους πρέπει να
μελετηθούν σε σχέση με αυτή την απουσία.
4.2.2.2 Υποδομές μεταφορών και μεταπολεμική ανασυγκρότηση
Αν η διάρθρωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό στο χώρο είναι
ενδεικτική της πολιτικής βούλησης για συγκρότηση των οικονομικών δικτύων που θα
έλκυαν τουρίστες από τις χώρες καταγωγής τους και της βούλησης συγκρότησης των
οικονομικών υποδομών που θα τους υποδέχονταν, η γεωγραφία των υποδομών
συγκοινωνιών που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των
ξένων είναι ενδεικτική περισσότερο των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας να
υποδεχτεί επιπλέον επισκέπτες. Οι υπαρκτές υποδομές και οι περιορισμένοι πόροι
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Φ.Ε.Κ. 226, 8 Νοεμβρίου 1971, Β.Δ. «Περί τροποποιήσεως των υπηρεσιών και διαρθρώσεων των

θέσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», σ. 2182.
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προσδιόριζαν και τα πραγματικά όρια της νέας αυτής δραστηριότητας, πέρα και έξω
από προθέσεις και πολιτικούς σχεδιασμούς.
Η Ελλάδα όμως ήταν μία χώρα που κατά το παρελθόν είχε υπάρξει
μετακομιστικό κέντρο και η εμπορική ναυτιλία της ήταν από τις δραστηριότητες
εκείνες που είχαν συμβάλει, από την εποχή της απελευθέρωσης ακόμα, στη
διαδικασία της συγκρότησης της σε έθνος-κράτος. Πλήθος ελληνικών νησιών που
είχαν στο παρελθόν ακμάσει εξαιτίας του εμπορικού τους ναυτικού είχαν πλέον
περιέλθει σε αχρηστία εξαιτίας των αλλαγών που είχε επιφέρει η αλλαγή στις
τεχνολογίες μεταφορών.748 Δεν έπαυε όμως να υπάρχει σε πολλά νησιά μία
παρακμάζουσα υποδομή λιμενικών εγκαταστάσεων που μπορούσε να συμβάλει στα
πρώτα χρόνια της ανάπτυξης του τουρισμού, όταν ακόμα η μετακίνηση με πλωτά
μέσα ήταν κεντρικής σημασίας για την τουριστική κίνηση της χώρας. Το γεγονός που
επισημάναμε παραπάνω, η ανάπτυξη του τουρισμού σε πλήθος μικρών ελληνικών
νησιών πέρα και έξω από τον κρατικό σχεδιασμό μόνο εξαιτίας αυτού του γεγονότος
μπορεί να ερμηνευτεί.
Παράλληλα, και με ό,τι τραγικό συνεπάγονταν αυτό, η Ελλάδα, μέχρι τις αρχές
τις δεκαετίας του ’50 και για μία δεκαετία, είχε υπάρξει το θέρετρο διαρκών
πολεμικών αναμετρήσεων, τόσο κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,749
όσο και με τον εμφύλιο πόλεμο που επακολούθησε. Το γεγονός αυτό είχε
κληροδοτήσει στη χώρα μία υποδομή αερομεταφορών δυσανάλογων του μεγέθους
της αλλά και των περιορισμένων οικονομικών της δυνατοτήτων.
Παρόλα αυτά οι ανάγκες σε υποδομές συγκοινωνιών που απαιτούνταν από τη
χώρα για μία μεγάλης κλίμακας εισροή ξένων επισκεπτών ήταν δύσκολο να
ικανοποιηθούν. Ως εκ τούτου, στην πρώτη φάση του ο ελληνικός τουρισμός θα
έπρεπε να λειτουργήσει «παρασιτικά» ως προς τις υπόλοιπες χρήσεις των
υπαρχόντων υποδομών συγκοινωνιών. Στο πρώτο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της
Ελλάδας στις αρχές της δεκαετίας του ’50 συναντάμε την ακόλουθη διατύπωση
αναφορικά με τον τουρισμό ως δραστηριότητα. Ο τουρισμός:
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Αναφορικά με τη μεταστροφή της οικονομίας της Μυκόνου από μετακομιστικό ναυτιλιακό κέντρο σε

τόπο υποδοχής τουριστών βλέπε: M. A. Stott, «Property, Labor, and Household Economy: The Transition
to Tourism in Mykonos, Greece», Journal of Modern Greek Studies, vol. 3, no 2, Οκτ. 1985, σ. 189.
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Για τις υποδομές μεταφοράς που άφησε πίσω του ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ως καταλύτης της

τουριστικής ανάπτυξης στη μεσογειακή λεκάνη μεταπολεμικά βλέπε: O. Lofgren, Ό.π., σ. 173.
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«Δεν αποτελεί […] εν τη ουσία του ειδικήν παραγωγικήν πηγήν, αλλά
σκόπιμον εκμετάλλευσιν της οργανώσεως της Χώρας προς εξυπηρέτησιν του
πληθυσμού της, εντός της οποίας λίαν περιωρισμέναι θα είναι αι
αποκλειστικώς ενδιαφέρουσαι τον Τουρισμόν […] εγκαταστάσεις.»750

Η τουριστική βιομηχανία θα έπρεπε λοιπόν να εξυπηρετηθεί από τις
υπάρχουσες υποδομές οι οποίες θα κατασκευάζονταν με κύρια μέριμνα τις ανάγκες
των άλλων οικονομικών κλάδων.
Μοναδική μέριμνα τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα για
δημιουργία αυτόνομων υποδομών συγκοινωνιών ήταν για τη Ρόδο, όπου η σύνδεση
της με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει
θεωρούνταν προτεραιότητα. Συγκεκριμένα σχεδιάζονταν η δημιουργία μόνιμης
ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το Κάιρο,751 ενώ αργότερα ανακοινώθηκε η δημιουργία
μόνιμης σύνδεσης με Βηρυτό για τον ίδιο σκοπό.752 Αξιοσημείωτες επίσης είναι και
οι προσπάθειες της ακτοπλοϊκής εταιρείας των αδερφών Τυπάλδων για την
δημιουργία μονιμότερης ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Ρόδου και Αθήνας, στο
βαθμό που η ίδια οικογένεια είχε ασχοληθεί από πολύ νωρίς και με τις τουριστικές
επιχειρήσεις.753
Βασική μέριμνα όλων των κυβερνήσεων μέχρι και τη στρατιωτική δικτατορία
για την ανάπτυξη του τουρισμού απετέλεσε η δημιουργία απευθείας ακτοπλοϊκής
σύνδεσης ανάμεσα στην Πάτρα και την Ιταλία. Η Κέρκυρα επωφελούταν από την
εγγύτητα της με την Ιταλία από χρόνια και θεωρήθηκε ότι το παράδειγμα αυτό θα
μπορούσε να γενικευτεί και να ωφεληθεί έτσι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Η
ολοκλήρωση των έργων στο λιμάνι της Πάτρας το Νοέμβρη του 1957754 τόνωσε τις
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Πρόγραμμα ανασυγκροτήσεως της χώρας, Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, Αθήνα, 1947, σ. 51.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 70η, 4 Απριλίου 1955, σ. 637.
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«Τα εγκαίνια των έργων λιμένος Πατρών», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 267, Ιανουάριος 1957, σ.
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σχετικές συζητήσεις755. Το σκεπτικό το είχε διατυπώσει με ακρίβεια ο υπουργός
Οικονομικών της δεύτερης κυβέρνησης Καραμανλή, Χ. Θηβαίος:
«Δια τον τουρισμόν διατίθενται 50 εκατομμύρια δραχμαί δια τουριστικάς
οδούς, ξενοδοχεία και λοιπών συγκοινωνιακών δικτύον, δια να εξασφαλισθή
η διά φέρρυ μπότ σύνδεσις Ιταλίας και Ελλάδος και τούτο διότι ενώ
επισκέφθησαν πέρυσι την Ιταλίαν 11.000.000 τουρίσται, εκ του αριθμού
τούτου μόνον 200.000 ήλθον εις την Ελλάδα. Πιστεύομεν ότι δι’ αυτού του
τρόπου θα βοηθήσωμεν εις την ανάπτυξιν του τουρισμού, εν συνδυασμώ με
τα άλλα μέτρα τα οποία λαμβάνομεν δια να προσελκυσθή ούτω μεγαλύτερον
ποσοστόν τουριστών».756

Για την επίτευξη μάλιστα του συγκεκριμένου σκοπού διατυπώθηκαν πλήθος
διαφορετικών ιδεών, με πλέον ενδιαφέρουσα αυτή της αγοράς τριών ιδιόκτητων
πλοίων από τον Ε.Ο.Τ. για να διενεργούνται τα σχετικά ταξίδια757. Οι υπερβολές στις
σχετικές συζητήσεις έφταναν μέχρι του σημείου του να σχεδιάζεται η αγορά ενός
αεροπλανοφόρου και η μετατροπή του σε ένα πλωτό θέρετρο μέσω του οποίου θα
συνέρρεαν τα πλήθη των ξένων στη χώρα.758
Πέρα από την ανεδαφικότητα τέτοιων σχεδιασμών και την εμφανή
προπαγανδιστική διάσταση που είχαν αυτοί, όπως και πλήθος άλλων έργων της
περιόδου εκ μέρους των κυβερνήσεων Καραμανλή, η όλη συζήτηση αποκάλυπτε και
μία βασική άγνοια σχετικά με τη φύση της πρόσφατης ανάπτυξης του φαινομένου. Οι
11.000.000 εκατομμύρια εισερχόμενοι τουρίστες της Ιταλίας ήταν σε μεγάλο μέρος
μέλη των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων των χωρών της κεντρικής και δυτικής
Ευρώπης. Η ικανότητα τους να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό σχετίζονταν με την
θεσμοθέτηση ολιγοήμερων διακοπών μίας ή δύο εβδομάδων. Με τα μέσα μεταφοράς
και τις υπάρχουσες υποδομές συγκοινωνιών της εποχής το οδικό ταξίδι ανάμεσα στο
Μπρίντιζι και την Φρανκφούρτη π.χ. ήταν περί την μιάμιση μέρα, με το Παρίσι δύο
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μέρες, με τις Βρυξέλες δύο και πλέον μέρες. Η μεταφορά με το πλοίο από το Ιταλικό
λιμάνι μέχρι την Πάτρα (εάν δεν πραγματοποιούνταν ενδιάμεσες στάσεις, που όπως
έχουμε ήδη δει αποτελούσε μείζον θέμα για του κατοίκους των Επτανήσων) θα
έπαιρνε άλλες δύο μέρες και η οδική μεταφορά μέχρι την Αθήνα κάτι λιγότερο από
μισή μέρα. Εάν συνυπολογίσουμε και το ταξίδι της επιστροφής, ένας Βέλγος
δημόσιος υπάλληλος θα όφειλε να ταξιδεύει γύρω στις οκτώ μέρες για να επισκεφτεί
την Αθήνα, χρόνος που, αν δεν αποτελούσε το σύνολο της άδειας του, θα αποτελούσε
σίγουρα το μεγαλύτερο τμήμα της.
Παρόλα αυτά, η σχετική σύνδεση αποτελούσε βασική μέριμνα όλων των
προδικτατορικών κυβερνήσεων, οι οποίες διαφωνούσαν μόνο για το εάν στα σχετικά
ταξίδια θα έπρεπε να διενεργούνται στάσεις ή όχι στα ενδιάμεσα νησιά. Μέσα σε
αυτές τις συζητήσεις εκφράζονταν και οι πρώτες αγωνίες των φορέων της
τουριστικής αγοράς για τη δημιουργία αυτόνομων υποδομών μεταφοράς. Έτσι π.χ. ο
αρθρογράφος του Οικονομικού Ταχυδρόμου Α. Γρηγορογιάννης διαμαρτύρεται
σχολιάζοντας την ακρίβεια του ταξιδιού στην Ελλάδα:
«Εις την ακρίβειαν αυτήν προστίθεται και η έλλειψης ανέσεως, ιδίως εις την
γραμμήν Μπρίντιζι, που είναι πάντοτε τουριστικώς πιο προσιτή. Τα πλοία
πιάνουν εις μίαν σειράν λιμένων των Ιονίων νήσων, όπου το στοίβαγμα των
προστιθέμενων νησιωτικών πληθυσμών με τας αποσκευάς των και τα
πουλερικά των καταστρέφει κάθε ιδέαν τουριστικού ταξιδίου δια τους
ερχόμενους ξένους, των κατώτερων θέσεων.»759

Μην μπορώντας να εκμεταλλευτεί το νέο κύμα του τουρισμού, η χώρα έμπαινε
στη δεκαετία του ’60 με βασικό τρόπο εισόδου ταξιδευτών τα κρουαζιερόπλοια. Για
παράδειγμα σε έκθεση του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως το 1962
διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση του Ηρακλείου οι επισκέπτες καταφτάνουν ως επί
το πλείστον με κρουαζιερόπλοια και έτσι η παραμονή τους στο νησί είναι πολύ
σύντομη. Από τους 46.000 ξένους επισκέπτες του νησιού το 1961 τα 2/3 προέρχονταν
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Α. Γρηγορογιάννη, «Το υψηλόν κόστος και η έλλειψις ανέσεων εις τας μεταφοράς αποτελούν

σοβαρόν εμπόδιον εις την ανάπτυξιν του τουρισμού», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 184, 1957, σ.
677.
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από κρουαζιέρες και άρα η στάση τους ουσιαστικά, εάν δεν ήταν μονοήμερη, δεν
ξεπερνούσε τις δύο μέρες.760
Αντιστοίχως, ο Μιλτιάδης Λογοθέτης, διευθυντής του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και αυθεντία σε θέματα τουρισμού την εποχή, έγραφε
σε βιβλίο του ότι η απάντηση στο πρόβλημα των μεταφορών στον κλάδο θα
μπορούσε να λυθεί με καθιέρωση ακτοπλοϊκών διαδρομών που δεν θα περνούν
αναγκαστικά από Πειραιά, όπως Ρόδο-Σάμο-Χίο-Μυτιλήνη-Θεσσαλονίκη και ΡόδοΚρήτη-Γύθειο-Ιόνια νησιά. Επίσης προτείνεται και διεθνής σύνδεση Πειραιάς-ΡόδοςΛεμεσός-Βύρρητος,

Λεμεσός-Ρόδος-Πειραιάς

και

Άγιος

Νικόλαος-Ρόδος-

Αλικαρνασσός-Ρόδος-Άγιος Νικόλαος βάσει πρότασης της διεθνούς περιηγητικής
ένωσης.761 Εν ολίγοις, πρότεινε την δημιουργία μόνιμων κρουαζιέρων με την
εποπτεία των ελληνικών αρχών για να καλύψει την ανεπάρκεια των ξένων
κρουαζιέρων να αυξήσουν επαρκώς την εγχώρια τουριστική κίνηση!
Αντιστοίχως

τα

έργα

οδοποιίας

την

προδικτατορική

περίοδο

δεν

εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας. Έτσι, ενώ πολλοί πολιτικοί
της περιόδου συνέδεαν την αύξηση του διεθνούς τουρισμού με την επέκταση της
χρήσης του αυτοκινήτου διεθνώς,762 δεν υπήρχε ιδιαίτερη μέριμνα για την δημιουργία
αυτοκινητιστικών δρόμων αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.
Κατά μίαν έννοια αυτό που δεν είχε επιτευχθεί μέχρι την έλευση της
στρατιωτικής δικτατορίας ήταν η λειτουργική διαφοροποίηση των αναγκών της
τουριστικής βιομηχανίας σε ζητήματα υποδομών μεταφοράς. Ο τουρισμός, λοιπόν, εκ
των πραγμάτων μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικού σχεδιασμού μόνο
δευτερευόντως και μόνο μέσα από τα δίκτυα που χρησιμοποιούνταν για την τόνωση
της βιομηχανίας και της καλύτερης μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων από τους
τόπους παραγωγής τους στα διαμετακομιστικά κέντρα της χώρας.763
Η τομή που, όπως θα δούμε παρακάτω, έκανε την εξάπλωση του φαινομένου σε
όλη τη χώρα εφικτή με την έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας, ήταν η δημιουργία
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Πληροφορίαι περί των υφιστάμενων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της

Ελλάδος: Ε’ Ηράκλειο, Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξως Α.Ε., Αθήνα, 1962, σ. 54.
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Μ. Ι. Λογοθέτης, Ο τουρισμός της Ρόδου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 1961, σ. 47-48.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 63η, 10 Απριλίου 1962, σ. 330.
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Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως της χώρας,1960-1964, Υπουργείον Συντονισμού,

Εστία, Αθήνα, 1960, σ. 242-243.
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υποδομών μεταφοράς για αμιγώς τουριστικούς λόγους, ακόμα και αν αυτό
παρεμπιπτόντως εξυπηρετούσε και κάποια πολιτική σκοπιμότητα. «Ο δρόμος που μας
έφτιαξε η χούντα», γνωστή επωδός με την οποία ακόμα και σήμερα η στρατιωτική
δικτατορία βρίσκει νοσταλγούς της σε όλη τη χώρα, σχετίζεται ακριβώς με αυτή την
στιγμή όταν κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μόνο υπό τη σκιά του
προσανατολισμού ενός τεράστιου κομματιού των δημόσιων επενδύσεων προς την
κατεύθυνση της δημιουργίας των υποδομών μεταφοράς για τον τουρισμό.
Στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας το ήμισυ των πιστώσεων του προγράμματος
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας διοχετεύονταν ήδη στην περιφερειακή
οδοποιία.764 Για να επιτευχθεί όμως σε όλη της την έκταση η στροφή που εδώ
περιγράφουμε θα έπρεπε η οργάνωση των αεροπορικών μεταφορών να τεθεί στο
επίκεντρο της κρατικής μέριμνας.
4.2.3 Υποδομές μεταφορών και τουριστική ανάπτυξη
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας και η εξάπλωση της
μεταπολεμικά στις χώρες της Μεσογείου είναι αδύνατον να ειδωθεί αποκομμένη από
την επέκταση των αεροπορικών συγκοινωνιών και πιο συγκεκριμένα την καθιέρωση
του θεσμού των πτήσεων τσάρτερ.765 Η δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων
και η οικονομική στροφή ολόκληρων περιοχών προς την μονοκαλλιέργεια του
τουριστικού προϊόντος μπορούσε και μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό συνθήκες κατά
τις οποίες η απόσβεση τέτοιων επενδύσεων είναι εξασφαλισμένη. Για να μπορεί να
γίνει τέτοιου είδους πρόβλεψη και άρα τέτοιου είδους επένδυση, προϋποτίθεται η
ύπαρξη των μέσων μεταφοράς που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των
ξενοδοχείων.766 Στην πραγματικότητα την περίοδο που συζητάμε η παραπάνω
διαδικασία ακολουθούσε την αντίστροφη διαδικασία. Μεγάλα τουριστικά γραφεία
μίσθωναν αεροπλάνα και μετά έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους ώστε να
δημιουργήσουν υπό οποιουσδήποτε όρους μία ξενοδοχειακή υποδομή στις χώρες
υποδοχής που να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες τους. Ο ξέφρενος ρυθμός
δανειοδότησης και επιχορήγησης για τη δημιουργία ξενοδοχείων εκ μέρους της
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1967-1972, 5 χρόνια οικονομικής προόδου, Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων Υπουργείου Κυβερνητικής

Πολιτικής, Αθήνα, 1972, σ. 124.
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S. Wright, Ό.π., σ. 183.
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O. Lofgren, Ό.π., σ. 186.
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Χούντας παύει να είναι ένα αποκομμένο και συμπτωματικό γεγονός όταν
αναλογιστούμε την τεράστια πίεση που ασκούσαν τα τουριστικά πρακτορεία για
δημιουργία υπό οποιοσδήποτε όρους μίας στοιχειώδους ξενοδοχειακής υποδομής.
Η ίδια όμως αυτή βιομηχανία δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί αν δεν
υπήρχαν οι προϋποθέσεις για γρήγορες εύκολες και εν πολλοίς τυχοδιωκτικές
επενδύσεις που είχε δημιουργήσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο πόλεμος είχε
καταστήσει την Ευρώπη ένα ατελείωτο πεδίο μάχης και με το τέλος του είχε
δημιουργηθεί μία μεγάλη κληρονομιά σχετικώς αχρησιμοποίητων αεροπορικών
εγκαταστάσεων. Παράλληλα το πολεμικό υλικό που άφηναν πίσω τους νικητές και
ηττημένοι του πολέμου θα δημιουργούσε τις πρώτες ευκαιρίες επενδύσεων στη νέα
βιομηχανία. Οι πρώτες πτήσεις τσάρτερ θα διεξαχθούν από νέους φερέλπιδες
επιχειρηματίες, που όντας εξοικειωμένοι με τις περιοχές υποδοχής από την θητεία
τους στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έσπευδαν να συστήσουν μικρά τουριστικά γραφεία.
Η όλη διαδικασία, που περιγράφεται με γλαφυρό τρόπο στα απομνημονεύματα του
Βλάντιμιρ Ράιτζ, ιδρυτή της πρώτης τέτοιας βρετανικής εταιρίας, της «Horizon»,
απαιτούσε αρχικά την ανεύρεση ενός ντόπιου με μερικά δωμάτια, ενός πιλότου και
ενός αεροπλάνου. Τα αεροπλάνα ήταν συνήθως ανακατασκευασμένα μεταγωγικά
αεροσκάφη τύπου Ντακότα, Βίκινγκ ή DC 3 και αργότερα DC 6 που ήταν εύκολο να
αγοραστούν μεταχειρισμένα από τις εμπλεκόμενες δυνάμεις στο Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.767
Σε παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράψαμε παραπάνω, βρέθηκε και η
Ελλάδα με το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με προπαγανδιστικό υλικό της
αμερικάνικης αποστολής για τη διάθεση των πόρων του σχεδίου Μάρσαλ, «Στο τέλος
του συμμοριτοπόλεμου, η Ελλάς ήταν ίσως η χώρα της Ευρώπης η πιο εξοικειωμένη
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Σχετικά Βλέπε: R. Bray & V. Raitz, Ό.π., σ. 16-17. Για μία παρόμοια περιγραφή της διαδικασίας που

ακολουθήθηκε στη Γερμανία και στις Σκανδιναβικές χώρες βλέπε O. Lofgren, Ό.π., σ. 172-182, και για
την περίπτωση της Sterling airways βλέπε: P. Peadricourt, «Τα ‘τσάρτερς’ μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία
των αεροπορικών μεταφορών», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 869, 1970, σ. 32. Για την ιστορία της
εταιρίας Douglas και την χρήση των αεροσκαφών της στις πρώτες μεταπολεμικές πτήσεις τσάρτερ: F.
Inglis, Ό.π., σ. 103.
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με τα αεροπορικά ταξίδια, με την μεγαλύτερη αναλογία αεροδρομίων από κάθε άλλη
χώρα.».768
Όσο επεκτείνονταν ο θεσμός των τσάρτερ και τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά
πρακτορεία ανταγωνίζονταν του κολοσσούς της βιομηχανίας ταξιδίων, τόσο
μετασχηματιζόταν το σύνολο της τουριστικής αγοράς. Η στοχοθεσία όμως των
ελλήνων ιθυνόντων δεν ανταποκρινόταν στις κοσμογονικές μεταβολές που
συντελούνταν, παρά τις σποραδικές κραυγές που προσπαθούσαν να μεταφέρουν την
διεθνή τάση στην εγχώρια αγορά. Το 1957 βρίσκουμε άρθρο στον Οικονομικό
Ταχυδρόμο στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Η Μαγιόρκα ανεκαλύφθη προ τριετίας από ωρισμένα Γερμανικά τουριστικά
γραφεία ως τόπος Μεσογειακού παραθερισμού και αξιοποιήθη με την
λειτουργίαν αεροπλάνων μισθωμένων από τα γραφεία αυτά και κατά
συνέπειαν εις τιμάς πολύ κατώτερας των επίσημων αεροπορικών γραμμών
[…] Το αποτέλεσμα είναι ήδη, να προσγειούνται καθ’ όλον το θέρος εις την
Μαγιόρκαν 10 αεροπλάνα αυτού του είδους ημερησίως, η κίνησις να
συνεχίζεται και το χειμώνα και εντός μίας διετίας να έχουν κτισθή εις την
νήσον εν σπουδή 50 ξενοδοχεία.»769

Την πρώτη δεκαετία της ζωής του η ανάπτυξη του νέου θεσμού των πτήσεων
τσάρτερ αντιμετώπιζε πολλά εμπόδια από τις μεγάλες εθνικές αεροπορικές εταιρείες.
Η οικονομική ορθοδοξία του Κεϋνσιανισμού της εποχής, καθώς και το τεράστιο
επενδυτικό κόστος που περιλάμβανε η δημιουργία μίας αεροπορικής εταιρίας με
τακτικά δρομολόγια, είχε οδηγήσει τα περισσότερα κράτη, είτε στη δημιουργία μίας
δημόσιας αεροπορικής εταιρίας, είτε στην πριμοδότηση ενός «εθνικού πρωταθλητή»,
για τον οποίο το κράτος θα αναλάμβανε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη
βιωσιμότητα του. Κάθε χώρα εξασφάλιζε αποκλειστικά προνόμια για την δική της τις περισσότερες φορές και μοναδική- αεροπορική εταιρία και διατηρούσε
μονοπωλιακά προνόμια για την συγκεκριμένη εταιρία στο έδαφος της. Όλες μαζί
768

Το Σχέδιον Μάρσαλλ στην Ελλάδα. Ο πλήρης απολογισμός της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλλ προς την

Ελλάδα (Ιούλιος 1948 - Ιανουάριος 1952), Ειδική Οικονομική Αποστολή του Οργανισμού Κοινής
Ασφαλείας, σ. 48.
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Ελληνικής τουριστικής κινήσεως», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 185, 1957, σ. 661.
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μάλιστα οι εταιρίες είχαν δημιουργήσει την I.A.T.A. (International Air Transport
Association), θεσμό που κατ’ ουσίαν προσπαθούσε να επιλύσει τις μεταξύ τους
διαφορές, χωρίς την απώλεια των σχετικών προνομίων.
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια τα νεοσύστατα ταξιδιωτικά πρακτορεία της
αγοράς των τσάρτερ, επιδίδονταν σε ένα ανηλεή «κλεφτοπόλεμο» με την I.A.T.A.,
τους εθνικούς αερομεταφορείς και τις κυβερνήσεις που τους προστάτευαν έτσι ώστε
να βρεθούν εκείνα τα νομικά παράθυρα και οι δικλείδες που θα επέτρεπαν τη
διεξαγωγή των σχετικών ταξιδιών. Συχνά οι πτήσεις επιτρέπονταν μόνο για
συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, άλλοτε μόνο μεταμεσονύκτιες ώρες και
άλλοτε μόνο σε αεροδρόμια που δεν χρησιμοποιούνταν από κάποιο εθνικό
αερομεταφορέα. Μπορούμε να φανταστούμε την έκπληξη ενός τουρίστα εκείνα τα
χρόνια, που κατεβαίνοντας από το μικρό ελικοφόρο αεροπλάνο του θα έβρισκε τον
εαυτό του σε κάποια στρατιωτική βάση ή σε ένα αεροδρόμιο που χρησιμοποιούνταν
μόνο από πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Η διαδικασία του περιορισμού των σχετικών ρυθμίσεων ήταν σχετικά αργή και
είχε διαφορετικές ταχύτητες από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στα μέσα της
δεκαετίας του ’60 το Ισραήλ απαγόρευσε τελείως τέτοιες πτήσεις εν αντιθέσει με την
Ισπανία η οποία είχε προ πολλού άρει οποιοδήποτε σχετικό περιορισμό. Συνολικά
όμως μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60 η πρόοδος που είχε επιτευχθεί είχε κατ’
ουσίαν επιτρέψει την ανενόχλητη πτήση των ναυλωμένων πτήσεων.
Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, η Ελλάδα θα καθυστερήσει
πολύ να προσαρμόσει τη νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Μόλις το καλοκαίρι
του 1964, ο βουλευτής Σ. Μερκούρης πρότεινε να δοθούν και σε άλλες εταιρείες,
πέρα από την Ολυμπιακής, πρόσβαση στα ελληνικά αεροδρόμια, όπως γίνονταν και
σε άλλες χώρες του εξωτερικού, είτε μέσα από τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ, είτε με
ενοικιάσεις αεροπλάνων.770 Το 1965 υιοθετήθηκε από τη χώρα η απόφαση της
Ι.Α.Τ.Α. αρ. 045, σύμφωνα με την οποία, ως τελευταίο ανάχωμα στην εξάπλωση της
επιρροής των πτήσεων τσάρτερ, απαγορεύονταν η παραμονή ατόμων που έχουν
ταξιδέψει με ναυλωμένη πτήση σε μία χώρα πάνω από 30 μέρες.771
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 48η, 23 Ιουνίου 1964, σ. 474.
Θ. Μαρίνου, «Η μεταφορά δια ναυλωμένων αεροσκαφών (τσάρτερς)», Οικονομικός Ταχυδρόμος,

τεύχος 700, 1967, σ. 1268.

Σελίδα | 273

Πέρα όμως από την απουσία νομοθετικής στήριξης προς το νέο θεσμό, οι
εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις δεν έθεταν σε προτεραιότητα και την αναβάθμιση
των αεροδρομίων της χώρας ώστε να είναι εφικτή η μαζικοποίηση των αφίξεων των
εισακτέων τουριστών μέσω αέρος. Το πενταετές πλάνο του 1960 δεν προέβλεπε την
αναβάθμιση κανενός αεροδρομίου της χώρας πέραν της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης.772
Η μαζική στροφή πόρων προς τη δημιουργία αεροδρομίων σε όλη τη χώρα
είναι προτεραιότητες που τέθηκαν βασικά από τη στρατιωτική δικτατορία. Με
πρόσχημα την περιφερική ανάπτυξη αποφασίστηκε η αεροπορική σύνδεση όλων των
περιοχών της χώρας με το εξωτερικό.773 Προωθείται έτσι η δημιουργία πλήθους νέων
αεροδρομίων, όπως στην Κάρπαθο, στην Κεφαλονιά κ.α. καθώς και η ανακατασκευή
πλήθους άλλων ώστε να μπορούν να δεχτούν τετρακινητήρια αεροσκάφη (που πλέον
χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι ταξιδιωτικοί πράκτορες) όπως στη Μυτιλήνη, στη
Κω, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο κ.λ.π.774
Ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο υπό το οποίο η χώρα έμπαινε στην νέα εποχή
του τουρισμού διαμορφώθηκε στη σύμβαση μεταξύ της Ολυμπιακής και του
δημοσίου που υπογράφτηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 1967. Με τη σύμβαση αυτή
επιτρέπονταν σε άλλες αεροπορικές εταιρίες οι πτήσεις τσάρτερ με ποσοστιαίους
περιορισμούς. Για παράδειγμα στη Β. Αμερική οι σχετικές πτήσεις δεν θα μπορούσαν
να υπερβαίνουν το 20% των συνολικών αφίξεων.775 Παράλληλα οριζόταν ότι η
Ολυμπιακή μπορούσε να συμμετέχει σε τουριστικές επιχειρήσεις και να ναυλώνει η
ίδια δικά της αεροπλάνα για πτήσεις τσάρτερ στο εξωτερικό.776 Οι πτήσεις τσάρτερ
της Ολυμπιακής δεν θα μπορούσαν να υπερβαίνουν το 20% των εισερχόμενων
τουριστών από τις ευρωπαϊκές χώρες.777 Με λίγα λόγια η Ολυμπιακή αποζημιωνόταν
για την απώλεια των μονοπωλιακών της προνομίων στη χώρα με τη δημιουργία
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Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως της χώρας,1960-1964, Υπουργείον Συντονισμού,

Εστία, Αθήνα, 1960, σ. 250.
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Πρόγραμμα Οικονομική Αναπτύξεως της Ελλάδος 1968-1972, Υπουργείο Συντονισμού, Αθήνα, 1968,

σ. 47.
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Στο ίδιο, σ. 102.
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Φ.Ε.Κ. 26, 15 Φεβρουαρίου 1968, «Περί κυρώσεως της από 19 Δεκεμβρίου 1967 Συμβάσεως μεταξύ

Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ”», σ. 269.
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Στο ίδιο, σ. 268.
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Στο ίδιο, σ. 270.
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προϋποθέσεων ώστε να εξελιχθεί και η ίδια σε τουριστικό πρακτορείο. Τέλος, η
σύμβαση, προσπαθώντας να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την
ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα έναντι των άλλων μεσογειακών χωρών,
προσδιόριζε ότι τα κόμιστρα που θα εισέπραττε η εταιρεία θα έπρεπε υποχρεωτικά να
είναι 10 % χαμηλότερα από τη μέση χρέωση ανά χιλιόμετρο που ίσχυε σε
αεροπορικά ταξίδια στην Ιταλία και την Ισπανία.778
Το 1973 υπογράφτηκε νέα σύμβαση η οποία ουσιαστικά έδινε στο δημόσιο
πλήρη ελευθερία στο να επιτρέπει ναυλωμένες πτήσεις να προσγειώνονται στα
ελληνικά αεροδρόμια. Μοναδική ρύθμιση υπέρ της εταιρίας ήταν η υποχρέωση
αποζημίωσης εκ μέρους του δημοσίου της εταιρίας για το ποσοστό των απλήρωτων
θέσεων στα αεροπλάνα της Ολυμπιακής που σύμφωνα με τη σύμβαση θα οφείλονταν
σε πτήσεις τσάρτερ από συγκεκριμένες χώρες.779
Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο με την έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας οι
υποδομές μεταφορών άρχισαν να ανεξαρτητοποιούνται και να δημιουργούνται
αποκλειστικά για τουριστικούς σκοπούς. Προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν και η
θέσπιση για πρώτη φορά τότε τουριστικών άγονων γραμμών, καθώς και η δημιουργία
σειρά μαρίνων για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής σε όλη τη χώρα.780
Συμπερασματικά η μαζικοποιήση του τουρισμού προϋποθέτει την λειτουργική
διαφοροποίηση

των

αναγκών

της

τουριστικής

βιομηχανίας

σε

υποδομές

συγκοινωνιών που θα χρησιμοποιούνται κυρίως από το τουριστικό οικονομικό
κύκλωμα. Η όλη διαδικασία μοιάζει με την διαδικασία εκβιομηχάνισης σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και την σύνδεση τους με την
διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης την ίδια εποχή.781 Με τον ίδιο τρόπο που η
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Στο ίδιο, σ. 268.
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Φ.Ε.Κ. 279, Διάταγμα 386, «Περί κυρώσεως της από της 3 Οκτωβρίου 1973 Συμβάσεως μεταξύ

Ελληνικού Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ»», σ. 2725.
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Γ. Κάραλη, «Διεύρυνση της τουριστικής πολιτικής», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 853, 1970, σ.

11.
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Για τον Πολάνυι π.χ. προϋπόθεση για την εγκαθίδρυσης βαριάς βιομηχανίας ήταν η εξασφάλιση της

ικανότητας διάθεσης του προϊόντος που θα παρήγαγε και η μη έλλειψη των αναγκαίων πρώτων υλών,
προτεραιότητες τις οποίες αναλάμβανε το κράτος. Κ. Πολάνυι, Ό.π., σ. 44. Αναλόγως, στην τουριστική
βιομηχανία το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για την ανταποδοτικότητα των επενδύσεων σε υποδομές
εστίασης και αναψυχής με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ικανότητα διασφάλισης της
πληρότητας των σχετικών υποδομών ώστε η απόσβεση των επενδύσεων να είναι εφικτή.
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εξασφάλιση της αποδοτικότητας των βιομηχανικών επενδύσεων προϋπέθετε την
ύπαρξη μίας ενιαίας αγοράς που προνομιακά θα απορροφούσε τα προϊόντα της, έτσι
και η δημιουργία μίας στέρεης ξενοδοχειακής υποδομής σε μία χώρα απαιτούσε την
εξασφάλιση ότι θα υπάρχουν τα μέσα και τα νομικά περιθώρια για την ανεξέλεγκτη
ανάπτυξη των μεταφορών που προορίζονταν για τον τουρισμό, καθήκον που, άλλοτε
ως νομοθέτης και άλλοτε ως επενδυτής σε έργα υποδομών, αναλάμβανε το κράτος.
4.2.4 Χώρος και πολιτική
Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενες ενότητες, οι πολιτικοί και οι οικονομικοί
ειδήμονες δεν ήταν οι μόνοι που κλήθηκαν να εκφέρουν λόγο κατά την μεταπολεμική
ακμή του τουριστικού φαινομένου. Δείξαμε ότι το ζήτημα της προστασίας της γης και
του φυσικού πλούτου ήταν πρωτίστως αποτέλεσμα παρεμβάσεων οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών τόσο κατά την προδικτατορική περίοδο όσο και κατά τη
περίοδο της δικτατορίας. Η εικόνα αυτή παρουσιάζει το εξής παράδοξο: Η προστασία
του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομίας, είναι μία αμιγώς οικονομική
ανάγκη της ίδιας της τουριστικής βιομηχανίας. Ωστόσο αυτή η ανάγκη, ή αλλιώς η
συγκεκριμένη μορφή αυτοπροστασίας και δημιουργίας των προϋποθέσεων για τη
διαιώνιση της ίδιας αυτής οικονομικής δραστηριότητας, προήλθε από φορείς
εξωτερικούς από το κύκλωμα της αγοράς. Παρόλα αυτά οι λόγοι τους υιοθετήθηκαν,
ενσωματώθηκαν και μεταμορφώθηκαν από κριτική προς το νέο αυτό φαινόμενο, σε
κανονιστικό λόγο του ίδιου του τουρισμού για τον εαυτό του.
Σε ότι ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τους τρόπους και τις
διαδρομές μέσα από τις οποίες οι πιέσεις, οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί που
έθεταν αυτές οι οργανώσεις οδήγησαν στην άρθρωση συγκεκριμένων πλαισίων
διαμόρφωσης της νέας δραστηριότητας από επιστημονικούς κλάδους, όπως η
χωροταξία και η αρχιτεκτονική.
4.2.4.1 Χώρος και κοινωνία των πολιτών
Η ανάδυση του τουρισμού ως αντικειμένου ενδιαφέροντος διάφορων τμημάτων της
κοινωνία των πολιτών, δεν ήταν αποτέλεσμα της περιόδου που μελετάμε. Είδαμε ήδη
στην αρχή του κεφαλαίου ότι από τα πρώτα κιόλας νομοθετήματα του τουρισμού,
αναγνωριζόταν σε πλήθος οργανώσεων και συλλόγων το δικαίωμα να συνεισφέρουν
και να γνωμοδοτούν γύρω από το τι μέλη γενέσθαι κατά την ανάπτυξη του κλάδου.
Αυτό που ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιόδου αμέσως μετά τον Β’
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Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι το 1974 είναι ο τρόπος με τον οποίο πλήθος τέτοιων
εταιριών και σωματείων κλήθηκαν να προσφέρουν τεχνογνωσία γύρω από ένα
αντικείμενο για το οποίο δεν είχαν την παραμικρή γνώση, δηλαδή την επιστημονική
οργάνωση της τουριστικής βιομηχανίας.
Η αναλυτική μελέτη βέβαια όλων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
που σχετίζονταν με τον τουρισμό υπερβαίνει την στοχοθεσία καθώς και το εύρος
αυτής εδώ της μελέτης. Έχει σημασία όμως να αναφέρουμε τόσο το βαθμό στον
οποίο οι σχετικές οργανώσεις προϋπήρχαν κατά πολύ του φαινομένου που μελετάμε,
καθώς και να αναδείξουμε τη θέση την οποία κατέλαβαν στο μωσαϊκό των φορέων
που ασχολήθηκαν με το θέμα.
Σε βιβλίο που προσπαθούσε να περιγράψει την ιστορία του τουρισμού στην
Ελλάδα, ο συνταγματάρχης χωροφυλακής Γ. Χ. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι αμέσως
μετά την απελευθέρωση ιδρύθηκε η Φιλόξενος Εταιρία με σκοπό της τη διευκόλυνση
της παραμονής των ξένων στα εδάφη του νεοσύστατου κράτους. Σύμφωνα με τον
ίδιο, το 1895 ιδρύεται το πρώτο αμιγώς τουριστικό σωματείο η Ποδηλατική Εταιρία.
Το σωματείο αυτό το 1910 μετονομάστηκε σε Εταιρία Περιηγήσεων και στη
συνέχεια το 1914 σε Εταιρία Φιλόξενων.782 Επίσης σύμφωνα με το αρχείο της Ε.Δ.Α.
το 1928 ιδρύεται η Ελληνική Μορφωτική Εκδρομική Λέσχη.783
Το 1935 ιδρύεται η Ομοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων της ΕλλάδοςΟργάνωσις Ξενώνων Νεότητας Ελλάδος (Ο.Ε.Σ.Ε.). Σύμφωνα με το, τροποποιημένο
το 1965, καταστατικό της:
«Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η δια του συντονισμού και της στενής
συνεργασίας των διαφόρων Φυσιολατρικών και εκδρομικών οργανώσεων της
χώρας ανάπτυξις της φυσιολατρείας και του εκδρομικού, ορειβατικού και
τουριστικού πνεύματος εν Ελλάδι, η συμβολή εις την προσπάθειαν δια την
τουριστικήν αξιοποίησιν του τόπου μας και την ανάπτυξιν του εσωτερικού και
εξωτερικού τουρισμού, ως και η προαγωγή της σωματικής αγωγής.»784
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Γ. Χ. Βασιλόπουλος, Η Ελλάς και ο τουρισμός», Αθήνα, 1967, σ. 261.
Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 4. Εκδρομικά σωματεία, γ. «Ελληνική Μορφωτική Εκδρομική

Λέσχη»: καταστατικό (1962).
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Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 4. Εκδρομικά σωματεία, ε. «Ομοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων της

Ελλάδος-Οργάνωσις Ξενώνων Νεότητας Ελλάδος» (1961-1967).
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Η συγκεκριμένη ομοσπονδία μεριμνούσε για την δημιουργία ξενώνων νεότητας
σε όλη την Ελλάδα ενώ προβλεπόταν και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Όπως και οι παρόμοιες οργανώσεις διεθνώς,
η ομοσπονδία παρείχε στα μέλη της ειδικές καρτέλες που τους επέτρεπαν να μένουν
σε ξενώνες νεότητας σε όλο τον κόσμο και να έχουν ειδικές εκπτώσεις σε
συγκεκριμένα καταστήματα.
Τέλος, στις αρχές του 1967 ιδρύθηκε η Αθηναϊκή Λέσχη Φίλων του
Αυτοκινήτου. (Α.Λ.Φ.Α.)785 Σκοπός της λέσχης, περάν της διεξαγωγής εκδηλώσεων
με θέμα τη νέα κουλτούρα της αυτοκίνησης, ήταν η και ανάπτυξη του ίδιου του
οδικού τουρισμού.
Όλες οι παραπάνω οργανώσεις, και πλήθος άλλων, σε όλη τη Ελλάδα,
βρίσκονταν στην εξής αντιφατική θέση. Αφ’ ενός αναλάμβαναν να συμβάλλουν στη
διοργάνωση της εισόδου στη χώρα ολοένα και μεγαλύτερων τμημάτων ξένων
επισκεπτών στο όνομα του σεβασμού της φύσης και του πολιτισμού και αφετέρου
καλούνταν, αυτές πρώτες, να εκφέρουν άποψη γύρω από τις δυνητικά αρνητικές
συνέπειες της εισόδου τόσων ξένων στη χώρα. Όπως ανέφερε το καταστατικό του
Συνδέσμου Διαδόσεως Δημοτικών Χορών και Τραγουδιών, που συχνά διοργάνωνε
φολκλορικές εκδηλώσεις που παρακολουθούνταν από τουρίστες, ο σύλλογος:
«[…] μπορεί να αντισταθεί στην φθοροποιό επίδραση των νέων τρόπων
συμπεριφοράς που αθρόα εισάγονται τελευταία από το εξωτερικό με πρότυπα
τους “ΜΠΗΤΛΣ” κι όργανα ψυχαγωγίας τα “Φλίπερς” και τόπους
δημιουργίας και πνευματικής εξάρσεως τα ποικιλόμορφα “ΚΛΑΜΠΣ”
κοσμικά “καταγώγια”.»786

Έχουμε ήδη σημειώσει πως από τις εν λόγω οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, ξεχωριστό ρόλο στην ανάδειξη του τουρισμού ως ζήτημα με
περιβαλλοντικές επιδράσεις, υπήρξε η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη. Η Ε.Π.Λ.
αποτελούσε μετεξέλιξη του Οδοιπορικού Συνδέσμου που είχε ιδρυθεί το 1921 από
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Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 4. Εκδρομικά σωματεία, β. «Αθηναϊκή Λέσχη Φίλων του

Αυτοκινήτου» Ε.Λ.Π.Α. (1966-1967).
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Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 2. Μουσική, δ. «Σύνδεσμος Διάδοσης Δημοτικών Χορών και

Τραγουδιών» (1964-1966).
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τον Δ.Γ. Καμπούρογλου.787 Σύμφωνα με το αρχείο της Ε.Δ.Α., η Ε.Π.Λ. το 1959 είχε
10.994 καταγεγραμμένα μέλη ενώ το 1958 είχε 8.880 μέλη. Τα επαρχιακά της
τμήματα είχαν αυξηθεί από 32 σε 49 την ίδια περίοδο. Στις δραστηριότητες της
περιλαμβάνονταν γιορτές κρασιού σε όλη την επικράτεια, γιορτές βαμβακιού και
λουλουδιών, επισκέψεις στην Επίδαυρο και εκδρομές σε πλήθος άλλων περιοχών,
διαλέξεις κ.ο.κ. Το 1969 μόνο, η λέσχη είχε διοργανώσει 277 ημερήσιες εκδρομές,
193 περιηγήσεις, 57 τουριστικές εκδρομές, 28 αρχαιολογικές, 34 κατασκηνώσεις, 12
παραθεριστικές εκδρομές καθώς και 7 ταξίδια στο εξωτερικό. Η λέσχη την ίδια
χρονιά εξέδιδε το περιοδικό Περιηγητική με τιράζ 10.000 τεύχη, ενώ ανακοίνωνε
μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή «το χρονικό της ημέρας» το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα της. Η υψηλή συνδρομή στη λέσχη θα πρέπει να την καθιστούσε σύλλογο
με συμμετοχή τουλάχιστον μεσαίων προς ανώτερων στρωμάτων του πληθυσμού.
Τέλος, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη της Ε.Δ.Α., σχετικά με τη λέσχη, τα μέλη
της ήταν κυρίως ηλικιωμένοι καθώς προσπάθειες να διοργανωθεί τμήμα εκδρομών
και για νεαρότερες ηλικίες απέτυχε και έτσι «[…] το διέλυσε γιατί εξετράπη και
συνέβησαν πολλά παρατράγουδα».788
Μέσα από αυτό τον θεσμό που διοργάνωνε κατά κύριο λόγο εκδρομές για
Έλληνες στο εσωτερικό προέκυψαν όπως είδαμε και οι πρώτες παραινέσεις για την
δημιουργία ενός αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του
«ελληνικού εθνικού πλούτου» από την αλόγιστη τουριστική εκμετάλλευση.
4.2.4.2 «Ορεινοθαλάσσιος» τουρισμός
Όσο

η

δημιουργία

μίας

υποδομής

τουριστικών

υπηρεσιών

στη

χώρα

μεταμορφωνόταν από ένα σχέδιο, σε μία συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα,
τόσο οι οικονομικές αντιφάσεις που εμπεριείχε αυτή γίνονταν όλο και πιο ευδιάκριτες
στους παρατηρητές των οικονομικών και πολιτικών δρώμενων της χώρας.
Συγκεκριμένα, ο τουρισμός από οικονομικής άποψης δημιουργούσε το εξής
πρόβλημα. Η ανάπτυξη του προϋπέθετε υπερβολικά μεγάλο μέγεθος επενδύσεων για
μία δραστηριότητα που μέσα στα πλαίσια στα οποία αναδύονταν στην Ελλάδα
καταλάμβανε ένα μόνο κομμάτι της διάρκειας του χρόνου. Προϋπόθεση, θεωρητικά

787

Χ. Μπονάρου, Ό.π., σ. 258-259.
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Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 4. Εκδρομικά σωματεία, α. «Ελληνική Περιηγητική Λέσχη» (1959-
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τουλάχιστον, για την βιωσιμότητα σχετικών επενδύσεων ήταν η διεύρυνση του
χρόνου εκμετάλλευσης των ξενοδοχειακών μονάδων.
Αποκτούσε λοιπόν μείζονα σημασία η εφεύρεση τρόπων για την πληρέστερη
εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των υπαρχουσών υποδομών. Το ζήτημα του
χειμερινού τουρισμού, θέμα φετίχ στις συζητήσεις των ειδικών του κλάδου μέχρι και
σήμερα, δεν ήταν θέμα για την αναζήτηση κάποιου υποτιθέμενου ορεινού
καταφύγιου που θα μπορούσε να μετατρέψει τη χώρα σε μία παραθαλάσσια Ελβετία,
ούτε ήταν απλά η προσπάθεια αναζήτησης άλλης μίας δραστηριότητας στο
τουριστικό οπλοστάσιο της χώρας. Και αυτό γιατί πίσω από τις σχετικές συζητήσεις,
με τις υπερβολές και τα αδιέξοδα τους, κρυβόταν η ανασφάλεια εκ μέρους δυνητικών
επενδυτών να συνεισφέρουν κεφάλαια σε υποδομές μερικής μόνο εκμετάλλευσης.
Επανειλημμένα το ζήτημα είχε θιχτεί από εκπροσώπους του πολιτικού
κατεστημένου της χώρας.789 Με την απουσία πολιτικού προσωπικού με σχετική
τεχνοκρατική εξειδίκευση, η συζήτηση περνούσε στους όποιους ειδικούς είχε η χώρα
επί του ζητήματος, τις οργανώσεις δηλαδή που παραπάνω αναφέραμε με μακρά πείρα
στην διοργάνωση εξορμήσεων στην ελληνική ύπαιθρο.
Στα τέλη του 1960 ο Οικονομικός Ταχυδρόμος διοργάνωσε ανοικτή συζήτηση
για το ζήτημα στα γραφεία του. Προσκεκλημένοι ήταν οι κύριοι επαγγελματικοί
εκπρόσωποι του κλάδου καθώς και εκπρόσωποι σχετικών συλλόγων και ενώσεων.
Στην συζήτηση ακούστηκαν απόψεις για το κατά πόσο η χώρα μπορεί να έχει
χειμερινό τουρισμό στα πρότυπα της Ελβετίας και της Αυστρίας και ότι, έπρεπε να
αναζητηθούν διαφορετικές χειμερινές δραστηριότητες για την προσέλκυση ξένων στη
χώρα τους χειμερινούς μήνες. Η αρχαιολογική κληρονομιά εκ νέου παρουσιάζονταν
ως πανάκεια για την επίλυση των σχετικών διλημμάτων, όπως και η διοργάνωση
φεστιβαλικών εκδηλώσεων τους μήνες πριν και μετά το τέλος της θερινής σεζόν.790
Χειμερινός τουρισμός όμως θα σήμαινε και μίας διαφορετικής τάξεως
επενδύσεις σε ξενοδοχειακές υποδομές, την ώρα που το ερώτημα ήταν πως τα
παραθεριστικά θέρετρα δεν θα ήταν ανενεργά κατά την χειμερινή περίοδο. Δεν
διέφευγε εξάλλου της προσοχής των ιθυνόντων της εποχής η σχετική αποτυχία, από
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Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε τον Δημήτρη Χατζηγιάννη: Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής,

Συνεδρίασις 61η, 6 Απριλίου 1962, σ. 261.
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επιχειρηματική σκοπιά, του ξενοδοχείου της Πάρνηθας. Η συζήτηση λοιπόν
περιστρεφόταν γύρω από τις περιοχές όπου η δημιουργία παραθεριστικών υποδομών
θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης όλο τον χρόνο. Επί του
θέματος, ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. Ν. Φωκάς υποστήριζε ότι έπρεπε να
δημιουργηθούν ξενοδοχεία που να είναι γεωγραφικά τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο
ώστε να μπορούν με τις κατάλληλες συγκοινωνιακές συνδέσεις να παρέχουν
πρόσβαση στους επισκέπτες τους τόσο σε παραθεριστικά θέρετρα όσο και σε
ορεινούς όγκους. Η αποτυχία του «Μοντ Παρνές», σύμφωνα με τον ίδιο, έγκειτο
στην απουσία των σχετικών συγκοινωνιακών υποδομών. Μάλιστα, πρότεινε τη
δημιουργία εναέριων σιδηροδρομικών συνδέσεων ανάμεσα στο Λουτράκι και στην
οροσειρά Γερανείου, καθώς και δημιουργία αντίστοιχης υποδομής στα Καμένα
Βούρλα791.
Οι σχετικές αναζητήσεις δεν κόπασαν όσο αναπτυσσόταν ο τουρισμός στη
χώρα, ούτε ακόμα και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας όταν ήταν
πλέον σαφής η μορφή που έπαιρνε η ελληνική τουριστική βιομηχανία. Έτσι για
παράδειγμα το 1969 ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου
υποστήριζε την δημιουργία υποδομών με ταυτόχρονη πρόσβαση σε ορεινούς όγκους
και παραθαλάσσιες περιοχές ως την μοναδική λύση στα προβλήματα του ελληνικού
τουρισμού. Σχετικές μονάδες, που κατά τον ίδιο θα έπρεπε να ονομασθούν
«ορεινοθαλάσσιες» μπορούσαν να δημιουργηθούν στα Λευκά Όρη στα Χανιά, στο
Πήλιο όπως και στη περιοχή της Ζηρείας στη Κόρινθο.792
Βλέπουμε ότι οι ανησυχίες σχετικά με την οικονομική ανταποδοτικότητα του
τουρισμού μεταμορφώνονταν σε μία αναζήτηση της ιδανικής τοποθεσίας για τη
δημιουργία σχετικών επενδύσεων. Σταδιακά λοιπόν το πολιτικό ζήτημα που
αποτελούσε ο τουρισμός, μεταμορφώνονταν σε ζήτημα χωροθέτησης των
τουριστικών μονάδων. Με τη σειρά του το ζήτημα της χωροταξίας του τουρισμού
από αντικείμενο, το οποίο απασχολούσε την πολιτική ηγεσία και φορείς της
κοινωνίας των πολιτών, απαιτούσε την δημιουργία ενός διακριτού τεχνικούεπιστημονικού λόγου που να καταδεικνύει και δυνάμει να θεραπεύει από τις εγγενείς
αδυναμίες του.
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Στο ίδιο, σ. 801.
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4.2.4.3 Χωροθέτηση
Είδαμε πως η χωροθέτηση των τουριστικών μονάδων κατέληξε να αποτελεί βασικό
ζήτημα προς επίλυση των ιθυνόντων της τουριστικής αγοράς. Σε αυτά τα πλαίσια το
1969 ο Ιωάννης Τσαλουχίδης αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
έγραφε σε άρθρο του ότι σχετικά με την οργάνωση του ελληνικού χώρου:
«[…] θα θεμελιωθή η οργάνωσις των τουριστικών ζωνών και χωρίων και όχι
δια των μεμονωμένων ξενοδοχείων, τα οποία ανεγείρονται πολλάκις εις
“άσχετους” χώρους. […] Δια της απομονώσεως των νέων εκσυγχρονισμένων
ξενοδοχείων διατρέχουν τούτο τον κίνδυνο της ευρέως διαδομένης
μεταπολεμικώς νοθεύσεως των πλέον αγαθών προθέσεων υπό πολλών “εκ του
πονηρού” εκπορευομένων, ήτοι της δημιουργίας και εγκαταστάσεως πλησίον
ειδικώς των μονάδων τούτων, παρασιτικών παραγκών - ταβερνιδίων δια να
υποκλέπτουν πελάτας και να συναγωνίζονται εκ του ασφαλούς και αδάπανως,
τα ωραία και πολυδάπανα συγκροτήματα. […] Το σύγχρονον νόημα και αι
τάσεις κορυφαίας προταιρεότητος εις την τουριστικήν τεχνικήν και
επιστήμην, είναι βασικώς η δημιουργία λουτροπόλεων, ξενοδοχουπόλεων και
ζωνών τουρισμού»793

Παρατηρούμε ότι το αίτημα για συγκεκριμένη χωροθέτηση των τουριστικών
εγκαταστάσεων έχει στο παραπάνω απόσπασμα τριπλή στοχοθεσία: Την προστασία
χώρων από την αλόγιστη εμπορική εκμετάλλευση, τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής
ξενοδοχειακής υποδομής σύμφωνα με τα διεθνή επίπεδα του κλάδου αλλά και τον
αποκλεισμό των μικρότερων επιχειρήσεων από τη νέα τουριστική δραστηριότητα. Ο
επιστημονικός λόγος της χωροταξίας είχε έτσι κατά κάποιο τρόπο λειτουργίες
εκσυγχρονιστικές ως προς την διαδικασία της παραγωγής αλλά δυνητικά
λειτουργούσε με όρους ταξικά μεροληπτικούς υπέρ των μεγαλοεπιχειρηματιών,
δεδομένου ότι, όπως είδαμε, κατά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας δόθηκε
πληθώρα κινήτρων και επιχειρηματικών ευκαιριών σε μικρούς επιχειρηματίες.
Ο αποκλεισμός των κατοίκων της υπαίθρου από την νέα οικονομική διαδικασία
που σταδιακά οργανωνόταν στους τόπους κατοικίας τους αποτελούσε μόνιμη
συγκεκαλυμμένη επωδό όλων των παραγόντων της τουριστικής αγοράς καθ’ όλη την
793
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διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας και συχνά έπαιρνε διαστάσεις που
υπερέβαιναν την αμιγώς οικονομική πλευρά του ζητήματος. Το 1971 π.χ. στο
περιοδικό Αρχιτεκτονική συναντάμε το ακόλουθο άρθρο σχετικά με τις αντιδικίες
γύρω από τα περιθώρια οικοδόμησης ή όχι στους παραδοσιακούς οικισμούς της
Ύδρας:
«Το ότι όλη η Ύδρα έχει κηρυχτεί διατηρητέο μνημείο είναι - πάντα κατά την
γνώμη των πολλών - ένας ηλίθιος νόμος και, σύμφωνα με την ελληνική
νοοτροπία, το ωραιότερο σπορ είναι να παραβαίνει κανείς τους νόμους. Και οι
ταλαίπωροι εκείνοι άνθρωποι που αγαπούν την Ύδρα και θέλουν να την
διασώσουν πάση θυσία, έχουν καταλήξει να εύχονται να περάση σιγά - σιγά
το νησί στα χέρια των ξένων και των ελάχιστων Ελλήνων, που σέβονται την
ομορφιά και την αισθητική του παράδοση […]»794

Το άρθρο συνεχίζεται με μία επιχειρηματολογία που στηρίζει την θέσπιση
αυστηρών κανόνων χωροταξίας υπό την πίεση της έντονης τουριστικής ανάπτυξης
του νησιού.
«Η μόνη λύση […] είναι να καταρτισθή μία μελέτη ρυθμιστικού σχεδίου της
Ύδρας, η οποία θα συντονίση τα αλληλοσυγκρουόμενα δημόσια έργα, θα
διατηρήση άθικτη την αρχιτεκτονική ομορφιά του νησιού και θα
χαλιναγωγήση την ιδιωτική πρωτοβουλία, που μερικές φορές φτάνει σε
αλλόκοτα ύψη φαιδρότητας, όπως με την περίπτωση κάποιου δημοτικού
παράγοντος που είχε προτείνει […] να χτισθή στο λιμάνι […] ένα αρχαίο
καλλιμάρμαρο θέατρο!»795

Οι σχετικές συζητήσεις αποκτούσαν σταδιακά περιεχόμενο που ξεπερνούσε την
αμιγώς οικονομική διάσταση του ζητήματος και αφορούσαν, όπως είδαμε παραπάνω,
το ποιος δικαιούνταν να επωφελείται και να εκμεταλλεύεται την ελληνική
πολιτιστική κληρονομιά. Στο θέμα αυτό όμως θα επανέλθουμε αναλυτικότερα σε
επόμενο κεφάλαιο.
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«Η Ύδρα που καταστρέφεται», Αρχιτεκτονική και Διακόσμηση, τεύχος 93, Δεκέμβριος 1971, έτος ΙΕ’,
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι σχετικοί λόγοι οδήγησαν στην δημιουργία των
πρώτων νομοθετημάτων το 1972 και το 1973 σχετικά με τη χωροθέτηση των
τουριστικών επιχειρήσεων. Ας σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι το Ν.Δ.
1313/1972 και η πράξη του υπουργικού συμβουλίου ν. 46 στα οποία αναφερόμαστε
δεν έθεταν περιορισμούς στην τουριστική ανάπτυξη μίας περιοχής. Αντίθετα
δημιουργούσαν κίνητρα για την στροφή άλλων περιοχών κατά προτεραιότητα προς
τον τουριστικό κλάδο. Κινούνταν δηλαδή στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που
πίεζε η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη επί μία δεκαετία. Ενώ δηλαδή οι θέσεις της
Ελληνική Περιηγητική Λέσχη όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μέχρι το 5ο της
συνέδριο έκαναν λόγο για δημιουργία τριών ζωνών εκ των οποίων στη μία θα
επιτρέπονταν η τουριστική δραστηριότητα, στη δεύτερη θα τίθετο υπό αυστηρούς
περιορισμούς

και

στην

τρίτη

θα

απαγορευόταν,

η

τελική

νομοθεσία

διαστρεβλώνοντας την παραπάνω άποψη, ιεραρχούσε το μέγεθος των κίνητρων που
δίδονταν σε κάθε περίπτωση. Επίσης, ενώ όλες οι σχετικές συζητήσεις τόσο εκ
μέρους επαγγελματικών φορέων -πλην της φιλοκαθεστωτικής νεοσύστατης Ένωσης
Ελλήνων Ξενοδόχων- όσο και των περιηγητικών σωματείων προσπαθούσαν να
ισορροπήσουν ανάμεσα στην οικονομική αναγκαιότητα και το αίτημα προστασίας
ορισμένων περιοχών από την αλόγιστη οικονομική δραστηριότητα, οι τελικές
αποφάσεις ήταν πλήρως αντεστραμμένες. Υπό το πρόσχημα της ανάγκης
χωροθέτησης της νέας δραστηριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, παρείχαν
επενδυτικά κίνητρα για όλες εκείνες τις περιοχές που ο τουρισμός δεν είχε
αναπτυχθεί ακόμα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονταν η εξάπλωση της νέας
δραστηριότητας σε όλη τη χώρα, ή τουλάχιστον όπου θα αναλάμβανε δράση το
ιδιωτικό κεφάλαιο. Παράλληλα όμως, την ίδια στιγμή που η Χούντα προστάτευε τους
«δικούς» της μεγαλοξενοδόχους, δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του
μεγάλου κεφαλαίου για τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος
που θα ευνοούσε την δημιουργία μονάδων κατά τα πρότυπα των ξενοδοχουπόλεων
που εκείνη την εποχή αποτελούσε πλέον την κατεύθυνση στην οποία κινούνταν όλοι
οι διεθνείς επενδυτικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο.
Όλα τα παραπάνω συντελούνταν την ώρα που ακόμα και ο επίσημος
τεχνοκρατικός λόγος που χρησιμοποιούσε το καθεστώς για την νομιμοποίηση της
δράσης του κινούνταν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Στη μελέτη του Κ.Ε.Π.Ε.
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που πρώτη φορά διατυπώνεται, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα σχέδιο σχετικά με
την έμφαση της οικονομίας της χώρας στο τουρισμό, βρίσκουμε τα ακόλουθα:
«Θεωρείται οικονομική και πολιτική σκοπιμότης, μεγάλης σημασίας, να
προληφθή η εφ’ όλων σχεδόν των καθ’ οιοδήποτε τρόπον προσιτών ακτών
της χώρας διασπορά ξενοδοχείων και παραθεριστικής κατοικίας. Αντιθέτως,
κρίνεται ότι η ανάπτυξις των πρέπει να περιορισθή εις μικρά μόνο τμήματα
των ακτών, εναλλασσόμενα προς μεγάλας ζώνας διατηρουμένας κατά τον
ανώτατο δυνατόν βαθμόν εις αλώβητον φυσικήν κατάστασιν.
Προς αποτελεσματικήν οικονομικήν λειτουργίαν του τομέως και περιορισμόν
της αλλοιώσεως του περιβάλλοντος, καθίσταται αναγκαίον να επιλεγούν και
να αναπτυχθούν, κατά προτεραιότητα και έμφασιν έναντι της υπόλοιπης
χώρας, ωρισμέναι μόνον τουριστικαί περιφέρειαι και εντός αυτών ορισμέναι
μόνον ζώναι, κατά προτίμησιν δια του συστήματος της οργανωμένης
δομήσεως και εις τα πλαίσια ωλοκληρωμένων περιφερειακών τουριστικών
συμπλεγμάτων

(καταλύματα,

δραστηριότητες κτλ.)»

συγκοινωνίαι,

υπηρεσίαι,

πολιτιστικαί

796

Κριτήρια για την επιλογή τους θα έπρεπε να είναι: «[…] η αντιμετώπισις
κοινωνικών προβλημάτων, ως και η ανάπτυξις περιοχών δια τας οποίας δεν υπάρχουν
αμεσοι προοπτικαί αναπτύξεως άλλων οικονομικών τομέων»797.
Ο προγραμματισμός μάλιστα που οραματίζονταν οι συγγραφείς της μελέτης
έκανε λόγο για την συνολική ικανότητα του κράτους να παρεμβαίνει στην μορφή και
στο χώρο όπου θα συντελούνταν η σχετική δραστηριότητα, απειλώντας σχετικά
ακόμα και το ίδιο το δικαίωμα της ιδιοκτησίας (που παραδοσιακά στην Ελλάδα ήταν
μικρή και κατακερματισμένη) επί των περιοχών που θα στρέφονταν προς τον
τουρισμό:
«Εις τας ζωτικάς σημασίας ζώνας, και εντός του πλαισίου των νόμιμων
δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, ως κατοχυρούνται υπό του Συντάγματος και
των Νόμων, το Κράτος θα καταστή αναγκαίον να επιβάλη σύστημα ελέγχων
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και υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας. Ούτω, εις ωρισμένας περιοχάς η εφαρμογή
των χωροταξικών κτλ. σχεδίων θα θεωρηθή ότι επιβάλλεται εκ λόγων
δημοσίας ωφελείας. Το Κράτος, δια της διαδικασίας των αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων, βραχυχρονίως, και δια της εφαρμογής του δικαιώματος της
αγοράς κατά προτίμησιν, μεσοχρονίως και μακροχρονίως, θα προβή εις την
απόκτησιν των αναγκαιουσών εκτάσεων, ως και εις την δημιουργίαν
αποθεμάτων γής δια την άμεσον ή σταδιακήν εφαρμογήν των ως άνω
προγραμμάτων. Μέρος της γής αυτής θα διατίθεται πάλιν προς ιδιώτας, δια
μεταπωλήσεως ή δια συστήματος της μακροχρονίου μισθώσεως, προς
ανάπτυξιν και εκμετάλευσιν βάσει σχεδίων και κανονισμών.»798

Ανακεφαλαιώνοντας, βλέπουμε τις διττές έκδηλες λειτουργίες, που οι
συζητήσεις γύρω από την χωροθέτηση της τουριστικής δραστηριότητας αποκτούσαν.
Από τη μία προσπαθούσαν να προστατέψουν την φύση και από την άλλη να δώσουν
στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ταυτόχρονα όμως
μπορούμε να μιλήσουμε και για μία άδηλη λειτουργία των σχετικών προβληματισμών
και πολιτικών πράξεων, αυτήν της σύγκρουσης αναφορικά με το ποιος είχε δικαίωμα
να συμμετέχει στο νέο οικονομικό κύκλωμα. Λειτουργούσαν δηλαδή και ως μορφή
ταξικού ανταγωνισμού και αποκλεισμού.
4.2.4.4 Αρχιτεκτονική και τουριστικό εμπόρευμα
Αν η επιστημονικά τεκμηριωμένη χωροθέτηση της τουριστικής δραστηριότητας
προσπαθούσε να επιλύσει το πρόβλημα της ελλιπούς ή υπερβάλλουσας εξάπλωσης
του τουρισμού, μία άλλη επιστήμη, αυτή της αρχιτεκτονικής, ενεπλάκη άμεσα στην
παραγωγή αυτού του διακριτού «τουριστικού» χώρου, για τον οποίο κάναμε λόγο στο
κεφάλαιο 2. Βέβαια, οι σχετικές συζητήσεις του κλάδου των αρχιτεκτόνων άλλοτε
εφάπτονται και άλλοτε είναι τμήμα των αναζητήσεων της ελληνικής αρχιτεκτονικής
και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα, για την ανεύρεση της βέλτιστης μορφής του
ελληνικού αστικού τοπίου. Ακόμα και με αυτό το δεδομένο όμως δεν είναι τυχαίο ότι
τα πρώιμα ξενοδοχεία της περιόδου που εξετάζουμε, αποτελούσαν εμβληματικές
κατασκευές γύρω από τις οποίες περιστρέφονταν οι σχετικές συζητήσεις, όπως π.χ. το
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«Kings Palace» στο Σύνταγμα ή το ξενοδοχείο «Hilton».799 Προφανώς, οι
αναζητήσεις που αφορούσαν τη μορφή που θα έπαιρναν περιοχές με αποκλειστικά
τουριστικές δραστηριότητες δεν μπορούσαν να προκύψουν παρά μόνο αφού ο
τουρισμός εντατικοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προκύπτει ως πρόβλημα προς
επίλυση η μορφή του συγκεκριμένου χώρου.
Η αναφορά μας εδώ δεν αποσκοπεί στο να εξαντλήσει το σχετικό διάλογο που
ανέπτυξε ο κλάδος των αρχιτεκτόνων εκείνη την περίοδο. Ακόμα περισσότερο δεν
φιλοδοξεί να ανασυγκροτήσει τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές αναζητήσεις ήταν
με δεκάδες διαθλώμενους τρόπους αποτέλεσμα της επιρροής των ξένων και εγχώριων
αρχιτεκτονικών παραδόσεων και ρευμάτων. Επιχειρεί όμως να δώσει ένα στίγμα του
τρόπου με τον οποίο ο επιστημονικός αυτός κλάδος επηρέασε, για την περίοδο που
μελετάμε, την διαμόρφωση του ελληνικού τουρισμού, και την ανάδειξη της θέσης
που κατείχε η αρχιτεκτονική δημιουργία εντός του.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, κεντρική θέση στην τουριστική προσπάθεια της
χώρας τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αποτελούσε η δημιουργία των ξενοδοχείων
«Ξενία» υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ.. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις πρωτοποριακές,
από άποψη αρχιτεκτονικού ρυθμού, κατασκευές του Άρη Κωνσταντινίδη και όσων
άλλων

ασχολήθηκαν

με

την

κατασκευή

τους.

Τα

ξενοδοχεία

«Ξενία»

κατασκευάζονταν κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο σε όλες εκείνες τις περιοχές
στις οποίες η ιδιωτική πρωτοβουλία δίσταζε να δραστηριοποιηθεί. Το εγχείρημα των
«Ξενία» αφορούσε την κατασκευή μεγάλων εμβληματικών κατασκευών στην
ελληνική επαρχία και αποτελούσε διαφορετικής τάξεως πρόκληση από τα δημόσια
κτίρια που κατασκευάζονταν την ίδια περίοδο στην πρωτεύουσα. Οι συζητήσεις
σχετικά με την κατασκευή τους αποτελούσαν σε ένα βαθμό προάγγελο της μορφής
που έμελλε να πάρουν τα περιφερειακά αστικά κέντρα της χώρας, δεδομένης της
ακραίας αστικοποίησης της περιόδου και των τεχνολογικών αλλαγών που είχαν
αναγάγει το φτηνό τσιμέντο σε βασικό δομικό υλικό της μεταπολεμικής
ανοικοδόμησης.800
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Το 1957 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού Αρχιτεκτονική από τον
καθηγητή το Ε.Μ.Π. Κ. Κιτσίκη. Όταν άρχισε να εκδίδεται είχαν ήδη αποπερατωθεί
τα ξενοδοχεία Ναυπλίου, Μυκόνου, Δελφών και Καστοριάς, οι ξενώνες Σαμοθράκης,
Ύδρας, Οσίου Λουκά, Μετεώρων, ο Συνοριακός σταθμός Ευζώνων και τα περίπτερα
Επιδαύρου, Μυκηνών, Παλαιάς Κορινθίας, Αιδηψού, Λίνδου, Κανονίου Κέρκυρας.
Το περιοδικό από το πρώτο του τεύχος ξεκινάει να παρουσιάζει κάθε νέα δημιουργία
της τεχνικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. και ταυτόχρονα αποτελεί το δημόσιο εκείνο χώρο
ανταλλαγής ιδεών για τη μορφή που θα έπρεπε να πάρουν οι νέες κατασκευές. Στο
πρώτο τεύχος του περιοδικού βρίσκουμε άρθρο του Χ.Α. Σφαέλλου, αρχιτέκτονα και
διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ, όπου παρουσιάζει και σχολιάζει τις
αρχιτεκτονικές επιλογές σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής ξενοδοχείων υπό
κρατική μέριμνα και αμερικανική χρηματοδότηση:
«Η βασική δυσκολία […] για τον καθορισμό της θέσης και της μορφής των
νέων αυτών κτιρίων οφείλεται στην ανάγκη να δημιουργήσωμε μέσα σε
παλαιά ιστορικά πλαίσια σχετικώς μεγάλες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η
λειτουργία και ο σκοπός των νέων αυτών κτιρίων επιβάλλουν ωρισμένες
λύσεις και μορφές που θα πρέπει να εναρμονισθούν με το εξαιρετικά
ευαίσθητο περιβάλλον, χωρίς ρομαντισμούς και παραποιήσεις.»801

Σκοπός του όλου προγράμματος ήταν, σύμφωνα με το Σφαέλλο, η συνολική
αναμόρφωση της περιοχής στην οποία χτίζονταν τα νέα ξενοδοχεία και η ανάδειξη
της ελληνικής τους ταυτότητας, με τέτοιο τρόπο: «[…] ώστε να αποτελεί κομμάτι της
σημερινής Ελλάδος και όχι μουσειακά κατάλοιπα ενός παρελθόντος»802.
Παρ’ όλη την ευρηματικότητα των νέων κατασκευών, ιδιαίτερα αναφορικά με
τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσαν να ενσωματώσουν στοιχεία της
ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (όπως π.χ. η αξιοποίηση των υπαίθριων
χώρων ως συστατικό κομμάτι του βιωμένου χώρου ενός ξενοδοχείου, ή η χρήση
παραδοσιακών υλικών στη κατασκευή και στη επίπλωση των νέων μονάδων) σε
κατασκευές με προδιαγραφές που υπαγορεύονταν από την ίδια την αναδυόμενη
τουριστική βιομηχανία, το όλο εγχείρημα συναντούσε αντιδράσεις. Ο όγκος και μόνο
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των νέων ξενοδοχείων έτεινε να προβληματίζει τους αρχιτέκτονες που επέκριναν τα
νέα ξενοδοχεία.
Ο αρχιτέκτονας Δ. Β. Βασιλειάδης π.χ. το 1958 προσπαθώντας να συνεισφέρει
στη σχετική συζήτηση, κρατούσε επιφυλακτική στάση απέναντι στο πνεύμα της όλης
προσπάθειας. Ενώ εκθείαζε τις αμιγώς αρχιτεκτονικές αρετές πολλών νέων
ξενοδοχείων, θεωρούσε ότι τα ξενοδοχεία που εκείνο τον καιρό κατασκευάζονταν
στα νησιά ήταν ξένα ως προς το μέγεθος και τους εσωτερικούς τους χώρους, με το
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονταν: «[…] το ξενοδοχείο με την αισθητική του, σε
γενικότατη αναφορά, με αιχμαλώτιζε με απόκοπτε, με απομόνωνε και παραμόρφωνε
τη γοητεία που εξασκούσαν απάνω μου όλες οι λαϊκές μορφές και οι λαϊκοί τόποι».803
Στον αντίποδα της προσπάθειας του Ε.Ο.Τ. ο Βασιλειάδης πρότεινε τη δημιουργία
μικρών μόνο ξενοδοχείων, που σε μέγεθος να μιμούνται το μέγεθος των κτισμάτων
στα νησιά και έτσι να είναι περισσότερο εναρμονισμένα με το ανθρωπογενές
περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκονταν.
Την ίδια περίοδο ξεκινούσαν οι ανακατασκευές της περιοχής γύρω από την
Ακρόπολη, που ήδη τότε αποτελούσε βασικό πόλο έλξης ξένων επισκεπτών. Τα έργα
ενοποιούσαν τον περιβάλλοντα χώρο γύρω από την Ακρόπολη προς την μεριά της
Πλάκας, από τη Ρωμαϊκή Αγορά μέχρι και την οδό Ερμού.804 Την εποχή εκείνη (το
1956) λειτουργούσε στη Ρωμαϊκή αγορά η ανακατασκευασμένη από την
Αμερικάνικη Σχολή στοά του Αττάλου,805 που μαζί με την πλακόστρωση της γύρω
περιοχής, παρουσιαζόταν στον τύπο ως ένα ενοποιημένο αισθητικά σύνολο που θα
προσέλκυε εκατοντάδες νέους επισκέπτες.
Ούτε όμως η προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής γύρω από την Ακρόπολη
έμεινε χωρίς αντιδράσεις. Το 1959 π.χ. ο Α. Α. Σάλμας στο βιβλίο του Σχέδιοπολεοδομικό ζήτημα και κυκλοφοριακό πρόβλημα Αθηνών - Τουρισμός επέκρινε το
όλο εγχείρημα για το ότι ήταν αρχαιοπρεπές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ούτε την
αρχιτεκτονική γραμμή των κτισμάτων στην περιοχή της Πλάκας, αλλά ακόμα ούτε
και τα ίδια τα μνημεία. Η πλακόστρωση που οδηγούσε στην Ακρόπολη θύμιζε στο
συγγραφέα βυζαντινή κατασκευή, οι σκάλες που οδηγούσαν στο Ηρώδειο του
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φάνταζαν ξένες προς το αρχαίο θέατρο και ο κόμβος στο Διόνυσο τον εξόργιζε καθώς
προσπαθούσε να φαίνεται αρχαιοπρεπής την ώρα που δεν ήταν παρά ένας κόμβος!806
Την ίδια περίοδο οι επικρίσεις που δέχονταν η κυβέρνηση Καραμανλή, για τις
οποίες κάναμε λόγο παραπάνω, για την κατασκευή των ξενοδοχείων Χίλτον, Μόντ
Παρνές,807 και για τα έργα στο Λυκαβηττό συχνά αποκτούσαν και αμιγώς
αρχιτεκτονική χροιά. Για τους επικριτές της τότε κυβέρνησης, η μορφή των νέων
κατασκευών αντανακλούσε συχνά το σύνολο της οικονομικής προσπάθειας που
κατέβαλε η πολιτεία στον τομέα του τουρισμού, και επικρίνονταν αναλόγως.
Όσο όμως άλλαζε η έκταση και η ένταση της τουριστικής δραστηριότητας στη
χώρα, τόσο οι αρχιτέκτονες της χώρας καλούνταν, όχι μόνο να συλλάβουν την μορφή
που οι νέοι χώροι θα αποκτούσαν αλλά και να δικαιολογήσουν παρεμβάσεις, που,
όπως έχουμε ήδη πει, συχνά φαίνονταν να αποτελούν απειλή προς το φυσικό
περιβάλλον.

Ιδιαίτερα

η

τάση

δημιουργίας

«ξενοδοχουπόλεων»,

μεγάλων

συγκροτημάτων που περιελάμβαναν το σύνολο των απαιτούμενων από τους
επισκέπτες υπηρεσιών εντός τους, συναντούσε αυστηρές επικρίσεις.
Για παράδειγμα, το 1968 στην τοποθεσία της νότιας Εύβοιας Πόρτο -Λάφια
επρόκειτο να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα τουριστικό, μεγαλύτερο από κάθε άλλο
μέχρι τότε στην Ελλάδα. Το συγκρότημα θα περιελάμβανε τόσο ξενοδοχεία πολλών
διαβαθμίσεων, όσο και σπίτια που θα μπορούσαν να αγορασθούν ή να ενοικιασθούν.
Παράλληλα προβλεπόταν η δημιουργία λιμένος, ναυτικού ομίλου, εστιατορίων και
ιδιωτικού αεροδρομίου, ενώ η εταιρεία αναλάμβανε να γίνουν στο έδαφος της
επένδυσης

αρχαιολογικές

ανασκαφές.

Ταυτόχρονα

στο

χώρο

αυτό

θα

δημιουργούνταν και εργοστάσιο κατασκευής προκατασκευασμένων σπιτιών και θα
πραγματοποιούνταν, από την εταιρεία, η σύνδεση με ιδιόκτητο πλοίο της περιοχής με
την Ραφήνα.808
Ο αρχιτέκτονας του έργου Κ. Γελαντάλης παρουσιάζοντας το έργο στην
Αρχιτεκτονική την ίδια εποχή, ανέλαβε ταυτόχρονα να δικαιολογήσει την όλη
προσπάθεια:
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«ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Οι νέες περιοχές αξιοποιούνται, εξοπλίζονται με στοιχεία πολιτισμού στην
υπηρεσία του ντόπιου και του ξένου τουρίστα, για να διαμορφωθούν σιγά-σιγά
σε πολιτιστικά κέντρα.Τα κέντρα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνούν
σε ακτινοβολία επιπέδου ζωής και τα μητροπολιτικά ελάχιστα κέντρα στην
ενδοχώρα, επηρεάζουν την ζωή των νησιών και των άλλων παράλιων περιοχών
και αποβαίνουν από τη μία μεριά καταλύτες της παράδοσης απ’ την άλλη ιδρυτές
μίας κοινωνικής επανάστασης στο ανέβασμα της ζωής, στην εξέλιξη της
υπαίθρου.Έτσι το τουριστικό ρεύμα με τις επενδύσεις που συμπαρασύρει μαζί
του γίνεται φορέας πολιτισμού ρυθμιστής της συμπεριφοράς και δραστηριότητας
του τοπικού ανθρώπινου στοιχείου. Η οικονομική αλλαγή εδώ, η εισαγωγή
φορέων πολιτισμού δημιουργεί στον άνθρωπο ανάγκες υπηρετήσεως που των
υποχρεώνουν να βγει από την απομόνωση για να αρχίσει η συναλλαγή με τον
ξένο.Ο ξένος παίρνει την χαρά που του προσφέρει η αγνή ύπαιθρος με το τόσο
λαογραφικό περιεχόμενο της, ο ντόπιος ντύνεται τα στοιχεία του πολιτισμού που
φέρνει μαζί του ο ξένος.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Φυσικά όλα αυτά για τον λόγο ότι συμβαίνουν σχεδόν απρόοπτα προκαλούν
ρήγματα στην παράδοση, ανακατατάξεις κατά τρόπο όχι και τόσο οργανικό.
Πλην όμως η άμυνα του ανθρώπου απέναντι στην καθυστέρηση του, κλείνει
μέσα της όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάνει το άλμα, βρίσκοντας έτσι
την αντοχή να περάσει από την υπανάπτυξη στην άλλη όχθη.Τώρα το πόσο η
ανακοπή ή και ακόμα η τελική απομάκρυνση από την παράδοση είναι ζημιά για
την προσωπικότητα του τόπου, είναι κάτι που αφορά τον λαογράφο και τη
στατική θεώρηση του προβλήματος όχι όμως και την κοινωνικοοικονομική ψυχή
που ξέρει να πονάει τον άνθρωπο που θέλει να βλέπει δυναμικά το πρόβλημα
του. Έτσι, η πολιτεία δεν διστάζει να βοηθήσει στην φθορά της αγνότητας του
Έλληνα υπαιθριώτη δεν διστάζει να διαλέξει- κι αυτό για λόγους κυρίως
κόστους- το στήσιμο μίας κολώνας της ΔΕΗ προκειμένου να φτάσει ο φωτισμός
εδώ, απ’ την πιο σωστή λύση την αισθητική που είναι και η δαπανηρότερη. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι το τελευταίο εμποδίζει την λήψη μίας ωραίας
φωτογραφίας αλλά κάνει πραγματοποιήσιμο τον εξηλεκτρισμό τώρα και όχι στα
αργότερα χρόνια. Πολλοί φωνάζουν για την καταστροφή του λαϊκού χαρακτήρα
στα νησιά μας και δείχνουν να πονούν, και μάχονται για λογαριασμό του
λυχναροφώτιστου νησιώτη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο δικός τους πόνος
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βοηθάει πιο πολύ την πρόοδο του τόπου από την επιπόλαια έστω αντιμετώπιση
της καταστάσεως από την πολιτεία. Πάντως σωστά-στραβά, καλώς-κακώς, η
παραθαλάσσια Ελλάδα προχωράει τον δικό της δρόμο, τον δρόμο της εξέλιξης
της. Αυτή η νέα κατάσταση μοιάζει με πραγματική επανάσταση στον ελληνικό
παραθαλάσσιο χώρο που πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα την ανατροπή της
σημερινής ‘ισορροπίας πολιτισμού’ στην Ελλάδα. Ήδη όσο απομακρυνόμαστε
από την θάλασσα ο δείκτης πολιτισμού πέφτει για να φτάσωμε σε μία ηπειρωτική
Ελλάδα με το χαμηλότερο ρυθμό εξελίξεως. Οι επενδύσεις εδώ κινούνται με
μεγάλη δυσφορία η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο μηδέν. Αυτή η εικόνα που
δηλώνει απ’ την άλλη πλευρά μία πικρή πραγματικότητα προδίνει ταυτόχρονα
και την διεύθυνση που παίρνει το χέρι της πολιτείας για να συμπέσει με το
τουριστικό ρεύμα.»809

Το ενδεχόμενο δημιουργίας εκτεταμένων επενδύσεων, σε περιοχές που ούτε
καν εφάπτονταν κατοικημένων περιοχών αμφισβητούσε τόσο τη σκοπιμότητα όσο
και τα δυνητικά οφέλη ανάλογων εγχειρημάτων. Η κριτική όμως προς τη μορφή που
θα έπαιρναν οι νέες κατασκευές θα σήμαινε και κριτική του ίδιου του τουριστικού
κυκλώματος. Η κριτική απέναντι στα ογκώδη ξενοδοχεία σήμαινε κριτική απέναντι
στο σύστημα των διακοπών σε πακέτο που απαιτούσε μαζικούς χώρους διαμονής για
να εξασφαλίζεται διαθεσιμότητα σε κρεβάτια ανάλογη των μισθωμένων από τα
ταξιδιωτικά πρακτορεία αεροπλάνων. Η κριτική απέναντι στους νέους προορισμούς
που κατασκευάζονταν εκ του μηδενός σήμαινε και κριτική προς τα μεταφορικά μέσα
που ο μεταπολεμικός τουρισμός χρησιμοποιούσε, καθώς η κατασκευή των πρώτων
ήταν συνάρτηση των δεύτερων. Εν ολίγοις, κριτική προς τη μορφή των νέων
ξενοδοχείων σήμαινε, έστω και έμμεσα, και κριτική προς το ίδιο το περιεχόμενο της
τουριστικής δραστηριότητας όπως αυτή αναπτυσσόταν εκείνη την περίοδο. Και για
αυτό η υπεράσπιση της τουριστικής ανάπτυξης, στην οποία προβαίνει ο συγγραφέας
του παραπάνω παραθέματος, ενδυόταν τον μανδύα ενός συνολικού εκπολιτιστικού
προγράμματος που θα αναμόρφωνε συλλήβδην την ελληνική ύπαιθρο.
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αρχιτέκτονες, ηθελημένα ή άθελα τους, μέσα από την
ιδιαίτερη θέση του επαγγέλματος τους, κατ’ ουσία αναζητούσαν την βέλτιστη μορφή
που η τουριστική δραστηριότητα έπρεπε να πάρει. Αυτή η λειτουργία αν και ήταν

809

Στο ίδιο.
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υποχρεωμένη να αναφέρεται ποικιλοτρόπως στην «παράδοση», στην πραγματικότητα
καθιστούσε την αρχιτεκτονική και βασικό μηχανισμό μετασχηματισμού του
τουριστικού χώρου και διάρρηξης των μορφολογικών σταθερών του δομημένου
περιβάλλοντος στις σχετικές περιοχές. Η «παράδοση» μεταμορφωνόταν σε ένα πόρο
στον οποίο ο αρχιτέκτονας μπορούσε κατά το δοκούν να ανατρέξει και να
χρησιμοποιήσει ποικιλοτρόπως, ανεξάρτητα από τη σχέση της με το εκάστοτε
συγκεκριμένο δομημένο η φυσικό περιβάλλον. Χαρακτηριστική ως προς αυτό ήταν
και η διάδοση μορφών που προσιδίαζαν σε αυτό που στο τουριστικό κύκλωμα
φάνταζε ως «παραδοσιακό» χωρίς να έχει συνάφεια με τον τοπικό χώρο, όπως π.χ. η
διάδοση σε νησιά όπως η Σκύρο στοιχείων της μυκονιάτικης αρχιτεκτονικής.810 Υπό
μίαν έννοια η λειτουργία της αρχιτεκτονικής εντός του τουριστικού κυκλώματος ήταν
αυτή της αναζήτησης της μορφής του εμπορεύματος «τουρισμός» και σε αυτή της την
αναζήτηση οι μέριμνες της αφορούσαν πρωταρχικά τις προτεραιότητες που έθετε η
αναγκαιότητα διάθεσης του τουριστικού εμπορεύματος σύμφωνα με την εικόνα του
ελληνικού τουριστικού εμπορεύματος στον δυνητικό του καταναλωτή.
4.2.4.5 Η αρχιτεκτονική ως ουτοπία
Είδαμε ότι ο διακριτός τουριστικός χώρος καλούνταν να μορφοποιηθεί από τους
αρχιτέκτονες με τρόπο τέτοιο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της εν λόγω
αγοράς. Η αρχιτεκτονική δημιουργία όμως, από τη φύση της, εξαναγκάζει τον τεχνίτη
της να συλλάβει το σύνολο των δραστηριοτήτων που συντελούνται σε ένα χώρο.
Ίσως λοιπόν λόγω των ιδιαιτεροτήτων της εργασίας τους, ίσως εξαιτίας της κεντρικής
θέσης που καταλάμβαναν στο όλο εγχείρημα για τη δημιουργία του μεταπολεμικού
ελληνικού τουρισμού, από τις τάξεις των αρχιτεκτόνων ήταν που ακούστηκαν και οι
πρώτες ολοκληρωμένες κριτικές απέναντι στο όλο εγχείρημα.
Το 1968, όταν πλέον η τουριστική δραστηριότητα στη χώρα είχε κατά πολύ
υπερβεί τα όρια που έθετε το όλο εγχείρημα των «Ξενία», ο Άρης Κωνσταντινίδης
έγραφε στα Αρχιτεκτονικά Θέματα με διαύγεια για τα προβλήματα που έθετε ο
τουρισμός στη χώρα συνολικά. Για τον Κωνσταντινίδη, τα ζητήματα που έθεταν για
τη χώρα τόσο η αρχιτεκτονική όσο και ο τουρισμός ήταν κοινά: «Γιατί το πρόβλημα

810

C. Zarkia, «Philoxenia: Receiving Tourists – but not Guests – on a Greek Island», στο J. Boissevain

(επιμ.), Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism, Bergham Books, Providence, 1996,
σ. 160.
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δεν είναι να διατηρήσουμε μονάχα όσα μας άφησαν οι παλιοί […] αλλά το πρόβλημα
είναι να στέκουνε τα σύγχρονα έργα ισάξια με τα παλιά, που κάποια μέρα θα
φύγουν.»811 Λοιδορούσε την ακατάσχετη καταστροφή του τοπίου και την υπερβολική
έμφαση που δινόταν στην ανάπτυξη του τουρισμού ως δέλεαρ για την οικονομική
ευμάρεια του λαού, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόταν ότι: «Είναι όμως, στην ουσία
του, το πρόβλημα του τουρισμού, πάλι πρόβλημα της ζωής μας και της μορφής του
τοπίου μας και της ιστορικής μας κληρονομιάς.»812 Ο Κωνσταντινίδης διαπίστωνε ότι
η χώρα διέτρεχε κίνδυνο, όχι όμως ηθικού ξεπεσμού, όπως θεωρούσαν οι
περισσότεροι που καταπιάνονταν με τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού την
εποχή του. Αντίθετα, κατανοούσε ότι την ώρα που η τουριστική δραστηριότητα
αναδείκνυε, απομόνωνε και εξύψωνε στοιχεία που συγκροτούσαν την ελληνική
εθνική ταυτότητα, την ίδια στιγμή αυτά μετασχηματίζονταν ριζικά από την εμπλοκή
τους στο οικονομικό κύκλωμα. Αυτό που διακυβευόταν λοιπόν δεν ήταν η ταυτότητα
ή ο πολιτισμός της χώρας, αλλά η υλική τους αποτύπωση στο χώρο που
αλλοιώνονταν με τρόπο αμετάκλητο: «Κι ως, πότε, […] θα έρχονται στην ‘Ελλάδα‘
όταν κάποια μέρα διαπιστώσουνε ότι “Ελλάδα” δεν υπάρχει πια, γιατί για χάρη τους
χαλάσαμε τα τοπία και τα μνημεία και την ομορφιά, που αυτοί τόσο ποθούσαν να
γνωρίσουν και να ζήσουν στο πλευρό της.»813
Αν όμως οι αρχιτέκτονες ήταν αυτοί που εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος
τους ήταν οι πρώτοι που συνέλαβαν την αλλαγή που επέφερε ο τουρισμός στη χώρα,
ήταν και από την τάξη των αρχιτεκτόνων που διαμορφώθηκαν και σχέδια για την
υπέρβαση των σχετικών αντιφάσεων. Στο βαθμό που όπως υποθέσαμε παραπάνω η
μορφή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στον τουρισμό είναι επί της ουσίας η μορφή
του «εμπορεύματος τουρισμός», η αναζήτηση μίας άλλης μορφής σήμαινε και την
αναζήτηση ενός άλλου τουρισμού. Υπό αυτή την έννοια αποτυπώνονταν σε
αρχιτεκτονικές αναζητήσεις τόσο η προοπτική και οι αντιφάσεις του τουρισμού, όπως
αυτές σταδιακά ξεδιπλώνονταν στη χώρα, αλλά και η δυνητική προοπτική για να
αρθούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων αναζητήσεων αποτέλεσε ο αρχιτέκτονας
Α. Καλίνσκη. Σε άρθρο του το 1964 στα Αρχιτεκτονικά Θέματα με τίτλο «Ο
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Α. Κωνσταντινίδης, «Αρχιτεκτονική και Τουρισμός», Αρχιτεκτονικά Θέματα, τεύχος 1, 1967, σ. 109.
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τουρισμός στα νησιά μας» προσπαθούσε να βρει τρόπους ώστε η τουριστική
δραστηριότητα να εναρμονιστεί με το ιδιαίτερο γεωφυσικό χαρακτήρα του ελληνικού
αρχιπελάγους. Επιχειρηματολογούσε υπέρ της άρθρωσης ενός σχεδίου για τον
τουριστικό προγραμματισμό, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να το περιγράψει και να
συλλάβει την ιδιαιτερότητα της τουριστικής δραστηριότητας. Έτσι διατυπώνει την
ιδέα του «τουριστικού διλήμματος», ότι δηλαδή οι λόγοι που προσελκύουν τους
τουρίστες σε μία περιοχή είναι όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της ζωής ενός τόπου
που απειλούνται από την διάδοση του τουρισμού σε αυτόν. Για την αντιμετώπιση του
«τουριστικού διλλήματος» ο συγγραφέας προτείνει την δημιουργία ενός πλαισίου
άσκησης τουριστικής πολιτικής στους εξής άξονες: α) διάχυση των τουριστών σε όσο
το

δυνατόν

περισσότερες

περιοχές

της

χώρας

ώστε

να

αποφεύγεται

η

υπερσυγκέντρωση τους και β) «[…] η συστηματική αναζήτηση ο (προ)καθορισμός
φυσικών τοποθεσιών στα νησιά μας για να αποτελέσουν τους χώρους παραθερισμού
των ξένων επισκεπτών μας […]» και η νομική τους κατοχύρωση. Έτσι προτείνεται
ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει από αρχιτεκτονικής άποψης να αντιμετωπιστεί με
το να «[…] δημιουργηθούν “παράλληλοι τουριστικοί οικισμοί” ή αλλιώς
“παράλληλες νησίδες παραθερισμού” […]» δίπλα στις μικρές νησιωτικές πόλεις.814
«Τούτο θα έδινε την δυνατότητα στις μικρές κοινωνίες που στεγάζονται στις
νησιωτικές πόλεις μας να ακολουθήσουν τον πιο δικό τους δρόμο, καθώς θα
βρεθούν σε μία σχέση διαλόγου (με την κάποια απόσταση και ελευθερία που
τούτο συνεπάγεται) με την ομάδα των ξένων επισκεπτών για την οποία δεν θα
παύσουν να συνιστούν ένα σημαντικό στοιχείο ενδιαφέροντος. Θα προσφέρει
η νησιώτικη πόλη στην ζωή των ξένων επισκεπτών που κατοικούν σε μία
τέτοια παράλληλη νησίδα παραθερισμού το τόσο σημαντικό (αστικό) στοιχείο
των πολλαπλών ανθρώπινων επαφών. Αργότερα, και εάν είναι αλήθεια πως η
τουριστική κίνηση αποτελεί (για πολλούς λόγους) ένα φαινόμενο παροδικό, οι
περιοχές αυτές θα αποδοθούν (μετά την απομάκρυνση των τουριστικών
καταλυμάτων) σαν ζώνες πρασίνου στους κατοίκους των νησιωτικών
οικισμών μας. Θα συντελέσει έτσι η τουριστική δραστηριότητα στην
διαφύλαξη (και μελλοντική απόδοση τους στον πληθυσμό) ζωνών πρασίνου
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Α. Καλίνσκη, «Ο Τουρισμός στα νησιά μας», Αρχιτεκτονική, τεύχος 53, έτος 9, σ. 47.
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κοντά στις νησιωτικές πόλεις μας που την στιγμή αυτή αναπτύσσονται και
επεκτείνονται.»815

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση
αποκλειστικά μη μόνιμων στοιχείων αρχιτεκτονικής στο χώρο, πράγμα που θα
μπορούσε να γίνει μέσα από τη μελέτη τεχνοτροπιών της λαϊκής παράδοσης, όπως
π.χ. των Σαρακατσάνικων οικισμών. Ταυτόχρονα ο αρχιτέκτονας προσπαθούσε να
στοχαστεί για το πώς θα μπορούσε να συμβιβαστεί η ανάγκη για διατήρηση των
παραδοσιακών οικισμών των αιγαιοπελαγίτικων νησιών και οι ανάγκες για κλίνες
μέσα από την εκμετάλλευση της θάλασσας και όχι του ίδιου του νησιού για τη
στεγάση των ξένων επισκεπτών.
Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Καλίνσκη επαναδιατύπωσε τις σκέψεις του, αυτή
τη φορά επιχειρηματολογώντας υπέρ ενός συνολικού τουριστικού σχεδίου για τη
χώρα. Αφετηρία πάλι της σκέψης του αποτελεί αυτό που τώρα ονομάζει «τουριστικό
παράδοξο»:
«Μία περιοχή έλκει το τουριστικό ρεύμα με τη φυσική της ομορφιά και με το
χρώμα της. Δημιουργούνται δρόμοι, εμφανίζονται αγωγοί και ηλεκτρικοί
στύλοι, κτίζονται ξενοδοχεία, κατοικίες διακοπών, καταστήματα, μαζεύονται
εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες τουρίστες. Αλλοιώνεται ο φυσικός χαρακτήρας
της περιοχής, αλλοιώνονται τα ήθη και έθιμα των κατοίκων της. Μετά από
λίγα χρόνια οι τουρίστες εγκαταλείπουν την τουριστικά ποια αναπτυγμένη
περιοχή και αναζητούν άλλες περιοχές, όπου η φύση είναι ακόμη ανέγγιχτη
και η ζωή των κατοίκων του τόπου δεν έχει επηρεαστεί από τον τουρισμό.»816

Η αντιμετώπιση του τουριστικού παράδοξου προϋπέθετε για τον Καλίνσκη
προγραμματισμό, περιορισμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κρατική παρέμβαση
πέρα από τα συνηθισμένα όρια, σε μία εποχή μάλιστα που η τάση ήταν η απόσυρση
του κράτους από την τουριστική δραστηριότητα. Ο συγγραφέας του άρθρου πίστευε
ότι έπρεπε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ενότητες εκείνες του χώρου οι οποίες θα
υποδεχτούν τουρίστες και να καθοριστεί ότι η γη σε αυτές της περιοχές είναι είτε
815
816

Στο ίδιο, σ. 49.
Α. Καλίνσκη, «Μακροχρόνιος Τουριστικός προγραμματισμός», Αρχιτεκτονικά Θέματα, τεύχος 1,
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κοινοτική είτε κρατική, πριν η αγορά γης αποκτήσει τέτοιες διαστάσεις ώστε η
απαλλοτρίωση τους να είναι ανέφικτη817. Στη συνέχεια προτεινόταν οι περιοχές αυτές
να αποκτήσουν υποδομές «μεταβλητές και κινητές» ώστε να μην προκαλούν μόνιμη
αλλοίωση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος και να μπορούν να
προσαρμοσθούν στις πιθανά μεταλλασσόμενες απαιτήσεις των τουριστών818.
Πρότεινε έτσι ένα διαφορετικό τρόπο χρήσης του χώρου από αυτόν που η
ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα επιφύλασσε στο ελληνικό τοπίο τα επόμενα
χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι ότι, εκτός από τη δημιουργία μη μόνιμων οικισμών σε
αυτές τις δημόσιες εκτάσεις, δεχόταν μόνο δύο μορφών δημιουργίας τουριστικών
ξενοδοχειακών υποδομών. Μόνιμες εγκαταστάσεις πρότεινε να γίνονται μόνο σε
προβιομηχανικούς οικισμούς μέσα από την ανακατασκευή παλαιών κτιρίων. Από την
άλλη για να καλυφθεί η εποχικότητα του τουριστικού φαινομένου, πρότεινε τη
δημιουργία μη μόνιμων οικισμών δίπλα σε περιοχές που δυνητικά αποτελούσαν πόλο
έλξης επισκεπτών με εντυπωσιακότερη λύση όλων τη δημιουργία πλωτών πόλεων819
κατά τους μήνες αιχμής της τουριστική κίνησης.
Συμπερασματικά λοιπόν, η αρχιτεκτονική δημιουργία είχε ως έκδηλη
λειτουργία την σύλληψη της μορφής του εμπορεύματος «τουρισμός», ως άδηλη όμως
λειτουργία είχε την αναπαράσταση σε ένα ουτοπικό - οραματικό επίπεδο την επίλυση
των αντιφάσεων του ίδιου του τουρισμού. Οι παραπάνω απόψεις των αρχιτεκτόνων
της εποχής είναι σημαντικές και για ένα παραπάνω λόγο. Η «τουριστικοποίηση» μίας
περιοχής, συχνά νοείται τόσο στο δημόσιο λόγο όσο και από την ίδια την ακαδημαϊκή
συζήτηση στις κοινωνικές επιστήμες, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, ως μία
ευθύγραμμη διαδικασία, που συνοδεύεται από μία έκπτωση ηθική ή υπαρξιακή για
τους πληθυσμούς που εμπλέκονται σε αυτήν. Κείμενα, όμως, όπως τα παραπάνω μας
θυμίζουν ότι ο τουρισμός δεν ήταν προδιαγεγραμμένος, όπως τουλάχιστον αυτός
διαμορφώθηκε κατά τις τρεις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες στη Ελλάδα να πάρει
τη μορφή που πήρε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα πολιτικών που ασκήθηκαν, συγκρούσεων
και επώδυνων συμβιβασμών όλων των μερίδων της ελληνικής κοινωνίας που
ενεπλάκησαν σε αυτόν, υπό το αβάσταχτο, είναι αλήθεια, βάρος ενός διεθνούς
οικονομικού κλάδου που γιγαντώνονταν εκείνη την περίοδο. Η μορφή όμως που εν
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Στο ίδιο, σ. 118.
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Στο ίδιο, σ. 119.
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Στο ίδιο, σ. 121.
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τέλει υιοθέτησε ο ελληνικός τουρισμός και η θέση που κατέλαβε σε ένα διεθνή, εκ
των πραγμάτων, καταμερισμό εργασίας, ήταν μία αποκλειστικά ελληνική υπόθεση.

4.3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μέχρι αυτό το σημείο, στο παρόν κεφάλαιο, είδαμε τον τουρισμό κατά την
μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα μέσα από δύο οπτικές. Αρχικά προσπαθήσαμε να
αποτυπώσουμε την ιστορικότητα των θεσμών, των πολιτικών και των οικονομικών
αντιλήψεων και αντιπαραθέσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Στη συνέχεια
εστιάσαμε στους τρόπους με τους οποίους ο χώρος «υποτάσσεται», πειθαρχεί και
μετασχηματίζεται για να καλύψει τις ανάγκες του τουριστικού οικονομικού
κυκλώματος. Σε ό,τι θα ακολουθήσει θα δούμε την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε
παραπάνω για το χώρο, όπως παρουσιάζεται στην περίπτωση των ανθρώπων.
Αν, όπως υποθέσαμε αρχικά στο κεφάλαιο 2, ο τουρισμός είναι μία διαδικασία
εμπορευματοποίησης ανθρώπων και χώρου, τότε αυτό, στην περίπτωση των
υποκειμένων που είναι κάτοικοι μίας περιοχής που σταδιακά γίνεται τόπος υποδοχής
τουριστών, σημαίνει τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, ότι ο τουρισμός έχει
ανάγκη από ένα ειδικευμένο εργατικό προσωπικό τέτοιο που να έχει τα προσόντα να
εργαστεί στις νέες μονάδες με τρόπο ώστε αυτές να λειτουργούν στο μέγιστο της
αποδοτικότητας τους. Βέβαια ο τουρισμός δεν είναι μία οικονομική δραστηριότητα
που είναι αδύνατη χωρίς εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, γεγονός που πάντα
συνιστά και μία από τις αδυναμίες του από την οπτική των εργασιακών διεκδικήσεων
στον κλάδο. Παρόλα αυτά θα ήταν λάθος να συμπεράνουμε από το γεγονός ότι ο
τουρισμός είναι μία οικονομική δραστηριότητα εντάσεως εργασίας ότι οποιοσδήποτε
μπορεί να εργαστεί σε μία τουριστική επιχείρηση. Η φυσική παρουσία και επαφή του
εργαζόμενου με τον τελικό καταναλωτή του προϊόντος820 καθιστά την στιγμή της
ανταλλαγής εξαιρετικά κρίσιμη γεγονός που δυνητικά την μεταμορφώνει σε
αντικείμενο επισταμένης παρατήρησης. Το γεγονός αυτό εξάλλου είναι εμφανές από
την ιστορικότητα των θεσμών σχετικά με την εργασιακή ειδίκευση στον κλάδο.
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Για μια αναλυτική συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η τουριστική αυθεντικότητα και η

φυσική επαφή του εργαζόμενου με τον καταναλωτή αλληλοδιαπλέκονται βλέπε: J. C. Desmond, Ό.π., σ.
251.
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Κατά δεύτερον, η εμπορευματοποίηση των ανθρώπων θα σήμαινε την ανάγκη
ανάδυσης ενός εξειδικευμένου τεχνοκρατικού λόγου που θα αναστοχάζεται αυτή την
διαδικασία υπό την οπτική της τουριστικής αγοράς. Ενός λόγου δηλαδή που θα
προσπαθήσει να κατανοήσει τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς κατανοώντας τα
κίνητρα των τουριστών, τις ανάγκες της νέα οικονομίας στο επίπεδο οργάνωσης της
εργασίας, καθώς και να θεωρητικοποιήσει την συνάντηση των δύο πληθυσμιακών
ομάδων, των ξένων επισκεπτών και των ντόπιων. Απώτερος σκοπός αυτής της
αναζήτησης ήταν η βέλτιστη παρέμβαση στην τουριστική οικονομία και ει δυνατόν, η
μεγιστοποίηση του σχετικού κέρδους. Οι κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα, που
βρίσκονταν ακόμα σε εμβρυακό στάδιο, κλήθηκαν για πρώτη φορά να δώσουν
απαντήσεις σχετικά με τους αιτιώδεις μηχανισμούς και στους «νόμους» που διέπουν
την τουριστική κίνηση.
Τέλος, εμπορευματοποίηση των ανθρώπων θα σήμαινε και την προσαρμογή
στις απαιτήσεις του τουρισμού όχι μόνο όσων εμπλέκονται σε αυτόν μέσω τις
παραγωγικής τους δραστηριότητας, αλλά και όλων των κατοίκων μία τουριστικής
περιοχής. Στο βαθμό όμως που και οι ίδιοι περιλαμβάνονται στο προς πώληση
«εμπόρευμα», ένας διακριτός λόγος αναπτύσσονταν την περίοδο που μελετάμε που
αφορά την δική τους προσαρμογή στις επιταγές της τουριστικής αγοράς.
4.3.1 Το εργατικό δυναμικό
4.3.1.1 Η τουριστική εκπαίδευση μεταπολεμικά
Η πρώτη προσπάθεια οργανωμένης επαγγελματικής ειδίκευσης στον χώρο του
τουρισμού συναντάται το 1930. Τότε έγινε μία θνησιγενής απόπειρα οργάνωσης του
πρώτου «ξενοδοχειακού σχολείου» στη Σιβιτανίδειο Σχολή, προσπάθεια όμως που το
επόμενο έτος τερματίστηκε. Το 1935 ιδρύεται η Επαγγελματική Ξενοδοχειακή
Σχολή, η οποία το 1937, αφού μετονομάστηκε σε Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων,
υπάγεται στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.821 Η επιτακτικότητα με
την οποία αντιμετωπίζονταν το ζήτημα της επαγγελματικής ειδίκευσης στον τομέα
του τουρισμού την μεταξική περίοδο φαίνεται και από το γεγονός ότι με αναγκαστικό
νόμο του 1938, υποχρεώνονταν όλοι οι υπάλληλοι τουριστικών επιχειρήσεων που δεν
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Φ.Ε.Κ. 133, 8 Μαΐου 1948, Ν.Δ. 690, «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως κείμενης νομοθεσίας

“περί σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος”», σ. 803.
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είχαν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους να μετεκπαιδευτούν στη Σχολή
Τουριστικών Επαγγελμάτων.822
Ο πόλεμος διακόπτει τις εργασίες της σχολής, η οποία όμως επανιδρύθηκε το
1948, και άρχισε την λειτουργία της εκ νέου το 1949, προσανατολισμένη προς την
μετεκπαίδευση των κατώτερων ξενοδοχοϋπαλλήλων, και με μικρό αριθμό
σπουδαστών. Το 1954 λειτούργησε φροντιστήριο της σχολής στη Χαλκίδα και το
1956 ιδρύθηκε σχολή «ανωτέρας εκπαιδεύσεως» στη Ρόδο. Το 1958 λειτούργησε για
πρώτη φορά σχολή στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκης και το 1959
ιδρύθηκε σχολή ανώτερης εκπαίδευσης στην Αθήνα, η οποία στεγαζόταν στο
ξενοδοχείο «Σεμίραμις» στον Κηφισό.823 Τέλος στους αριστούχους της ανωτέρας
σχολής δίνονταν υποτροφίες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε τουριστικές
σχολές του εξωτερικού, όπως αυτή της Λωζάννης.
Η πολιτική της δημιουργίας παραρτημάτων της σχολής σε πλήθος πόλεων
επικυρώθηκε με τον νόμο 3594/1956 ο οποίος προέβλεπε την εκμίσθωση
τουριστικών εγκαταστάσεων κατά τους χειμερινούς μήνες για την διεξαγωγή των
μαθημάτων.824 Με τον ίδιο νόμο προβλεπόταν ότι όλοι οι υπάλληλοι σε ξενοδοχεία
κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και οι υπάλληλοι των επαγγελματικών τμημάτων
των λοιπών ξενοδοχείων και των συναφών τουριστικών επιχειρήσεων, που δεν είχαν
υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους σε περιοχές που άνοιγαν παραρτήματα της
σχολής, υποχρεώνονταν να παρακολουθήσουν μαθήματα τεσσάρων έως έξι
εβδομάδων. Οι ποινές που σχετίζονταν με τη μη παρακολούθηση αυτών των
μαθημάτων ποικίλουν από τη στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μέχρι την
περικοπή μισθού ίση με τις απώλειες σε εργάσιμες ημέρες που αντιστοιχούσαν τα
μαθήματα. Ο υπουργός της Προεδρίας της Κυβερνήσεως διατηρούσε το δικαίωμα να
επεκτείνει την υποχρέωση τουριστικής μετεκπαίδευσης και στους εργαζόμενους σε
μέσα μεταφοράς στις αντίστοιχες περιοχές (θαλαμηπόλους, λεωφορεία κ.τ.λ) και
γενικώς σε όλα τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών. Με τη φοίτηση στις σχολές οι
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Φ.Ε.Κ. 397, 25 Οκτωβρίου 1938, Α.Ν. 1429, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν.

567/1937 “περί σχολής τουριστικών επαγγελμάτων”», σ. 2637.
823

Χ. Ν. Ροζόλης, «Ποιαί αι βάσεις δια την οργάνωσιν της τουριστικής εκπαιδεύσεως», Οικονομικός

Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964, σ. 563.
824

Φ.Ε.Κ. 238, 13 Οκτωβρίου 1956, Ν.Δ. 3594, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Σχολής

Τουριστικών Επαγγελμάτων νομοθεσίας», σ. 2377-2378.
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αποφοιτήσαντες λάμβαναν βιβλιάριο εργασίας και είχαν απόλυτη προτεραιότητα για
πρόσληψη στις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσίαζε και το
γεγονός ότι η σχετική υποχρέωση φοίτησης στα παραρτήματα της Σ.Τ.Ε.
επεκτεινόταν και στους ίδιους τους ιδιοκτήτες των τουριστικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το διάταγμα που προσδιόριζε τις λειτουργίες της σχολής του 1956,
ο κύκλος μαθημάτων της περιλάμβανε τις ακόλουθες θεματικές για τη στοιχειώδη
εκπαίδευση του κλάδου: «Ελληνικά, μαθηματικά, κοινωνική και επαγγελματική
αγωγή, ατομική και επαγγελματική υγιεινή και καθαριότητα, ξενοδοχειακή τέχνη,
εστιατορική τέχνη, μαγειρική, ζαχαροπλαστική και ξέναι γλώσσες».
Αντιστοίχως, ο κύκλος μαθημάτων της ανώτερης εκπαίδευσης περιελάμβανε
εκτός από τα μαθήματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης και τα ακόλουθα:
«Α) Οικονομική οργάνωσις τουριστικών επιχειρήσεων. Β) Ξενοδοχειακή
τέχνη και τεχνική οργάνωσις και λειτουργία ξενοδοχείων. Γ) Εστιατορική
τέχνη και τεχνική οργάνωσις και λειτουργία εστιατορίων και λοιπόν
τουριστικών κέντρων. Δ) Κοινωνική και επαγγελματική αγωγή. Ε) Ατομική
και επαγγελματική υγιεινή και καθαριότης. ΣΤ) Τουριστική Γεωγραφία της
Ελλάδας. Ζ) Μαγειρική. Η) Ζαχαροπλαστική. Θ) Ξέναι Γλώσσαι (Αγγλική,
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική).»825

Σύμφωνα με τον διευθυντή της σχολής το 1959, Νίκο Γαργαλίδη, πέρα από τα
τεχνικά μαθήματα στη σχολή:
«[…] εις τον κύκλο των διδασκόμενων μαθημάτων, περιλαμβάνεται η
διεύθυνσις και η διαχείρισις των τουριστικών επιχειρήσεων, η διακοσμητική
τέχνη, παραλλήλως δε όλα εκείνα τα μαθήματα, που εκπολιτίζουν τον
άνθρωπον, όπως π.χ. η κοινωνική και πολιτική αγωγή, η υγιεινή, και γενικώς
κάθε πράγμα που συντελεί εις την μόρφωσιν ενός, που προορίζεται δια
τουριστικόν επάγγελμα.»826
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Φ.Ε.Κ. 219, 2 Οκτωβρίου 1956, Διάταγμα «Περί λειτουργίας της Σχολής Τουριστικών

Επαγγελμάτων.», σ. 2174.
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Φ. Κωνσταντινίδης, «Η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 299,

Σεπτέμβρης 1959, σ. 33.
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Ο ελληνοκεντρισμός και το συντηρητικό περιεχόμενο των σπουδών θα πρέπει
να συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην ελλιπή αντίληψη του προσωπικού και των
σχετικών με το αντικείμενο για τα διακυβεύματα που θα αντιμετώπιζε ο κλάδος τα
χρόνια που θα ακολουθούσαν. Ενδεικτικό ήταν ότι οι ανώτερες σχολές Ρόδου και
Κηφισιάς ήταν αντιστοίχων θηλέων και αρρένων, «[…] ως να επρόκειτο οι απόφοιτοι
τούτων να εργασθούν εις Μονάς και ούχι σε ξενοδοχεία», όπως σχολίαζε
χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος του Οικονομικού Ταχυδρόμου Χ. Ν. Ροζόλης.
Η ασθενική λειτουργία της σχολής οφειλόταν τόσο στη έλλειψη κινήτρων εκ
μέρους των υποψήφιων σπουδαστών να φοιτήσουν σε αυτή και στο υψηλός κόστος
σπουδών για την εποχή (250 δρχ. για τη στοιχειώδη εκπαίδευση, 200 δρχ. για την
ανωτέρα) όσο και στην έλλειψη πόρων για την λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό
ήταν ότι η σχολή λειτουργούσε αποκλειστικά από τις εισφορές των σπουδαστών και
τα ταμεία των εργαζομένων του κλάδου και όχι από κρατική ή εργοδοτική
χρηματοδότηση.827
Μοναδική προσπάθεια για να αναβαθμιστεί και να γίνει ουσιαστικότερη η
λειτουργία της σχολής ήταν η ψήφιση της τροποποίησης της λειτουργίας του νόμου
περί της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων του 1960, η οποία προσπαθούσε να
δώσει επιπλέον κίνητρα και δικαιώματα στους αποφοίτους της σχολής. Συγκεκριμένα
προβλεπόταν η μισθολογική ενίσχυση κατά 10% των αποφοίτων της σχολής στις
αντίστοιχες θέσεις εργασίας και η υποχρέωση εκ μέρους των εργοδοτών να παρέχουν
υποχρεωτικές

δίωρες

ημερήσιες

άδειες

στους

υπαλλήλους

τους

για

να

παρακολουθούν τα μαθήματα της σχολής.828
4.3.1.2 Τουριστική εκπαίδευση και στρατιωτική δικτατορία
Η τομή που σημειώθηκε με την έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα
και η διόγκωση των σχετικών επιχειρήσεων στη χώρα, δημιούργησε μία τεράστια
έλλειψη εργαζομένων με ειδίκευση στον τουριστικό κλάδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι
από το 1956 έως το 1972 έχουν αποφοιτήσει από τη Σ.Τ.Ε. όλα κι όλα 825 άτομα.
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Βλέπε σχετική επίκριση του Μ. Σβώλου κατά την συζήτηση για την ψήφιση της τροποποίησης του

νόμου περί σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, Ν. 4032/1960: Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής,
Συνεδρίασις 6η, 25 Νοεμβρίου 1959, σ. 40-41.
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Φ.Ε.Κ. 4, 14 Ιανουαρίου 1960, Ν. 4032, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ.

3594/1956 ‘περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων’.», σ. 8.
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Πρώτη μέριμνα λοιπόν της στρατιωτικής δικτατορίας ήταν η κάλυψη με οποιοδήποτε
μέσο της έλλειψης εργατικού δυναμικού.
Σύμφωνα με τον υπουργό Συντονισμού της δικτατορίας Σ. Μακαρέζο:
«Το μεγαλύτερον πρόβλημα το οποίον απασχολεί αυτήν την Κυβέρνησιν είναι
το πρόβλημα, το οποίο δημιουργείται εκ του ταχυτάτου ρυθμού αναπτύξεως
του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, ρυθμού μη αναμενόμενου.
Πρέπει να ανταποκριθώμεν πλήρως ως απαιτεί η παροιμιώδης ελληνική
φιλοξενία, εις τας ανάγκας των ξένων επισκεπτών μας, δια της δημιουργίας
της κατάλληλου τουριστικής εκπαιδεύσεως, του απαιτουμένου προσωπικού,
προς παροχήν εις τους ξένους μας, υπηρεσιών υψηλής στάθμης.»829

Στην πράξη οι διακηρυγμένες προθέσεις των υπευθύνων μεταφράστηκαν σε
δύο διακριτές ενέργειες. Από τη μία, επιβλήθηκαν αυστηρότεροι κανόνες
πειθάρχησης μέσα στη σχολή και εμπλουτίστηκε το πρόγραμμα της με πλήθος
πληροφοριών που σχετίζονταν με την μοναδικότητα της χώρας και της πολιτιστικής
της παράδοσης. Η αυστηρότερη λειτουργία της σχολής και η λειτουργία της με
σχεδόν στρατιωτικούς όρους, επισφραγίστηκε και με τη μεταφορά της εποπτείας της
σχολής στο υπουργείο Συντονισμού.830
Από την άλλη εξαπλώθηκε, κατόπιν πιέσεων και του ίδιου του ξενοδοχειακού
κόσμου, ένα σύστημα εντατικής και ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε όλες τις περιοχές
της χώρας. Το 1969 ξεκίνησαν σχετικά τμήματα στην Κέρκυρα, τη Ρόδο και την
Αιδηψό, ενώ το 1970 εκτός από την Κέρκυρα και τη Ρόδο το ίδιο συνέβη και στο
Ηράκλειο, τη Ζάκυνθο, τη Ρόδο, τη Καβάλα, τη Λαμία, το Βόλο, τον Πύργο και την
Κω. Έτσι, μόνο κατά τη διετία 1969-1970, αποφοίτησαν από τα ταχύρυθμα αυτά
τμήματα 855 άτομα. Η προχειρότητα και η βιασύνη με την οποία οργανώνονταν τα
σχετικά μαθήματα αποτυπώθηκε και στη δήλωση ενός εκπροσώπου του
ξενοδοχειακού κλάδου εκείνη την περίοδο: «Δεν χρειαζόμαστε τέλειους ειδικούς.

829

1967-1972, 5 χρόνια οικονομικής προόδου, Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων Υπουργείου Κυβερνητικής

Πολιτικής, Αθήνα, 1972, σ. 119.
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Φ.Ε.Κ. 91, 17 Απριλίου 1979, Ν.Δ. 501, «Περί υπαγωγής εις την Εποπτείαν του Υπουργείου

Συντονισμού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων.», σ. 785.
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Μονάχα ανθρώπους με τις στοιχειώδεις γνώσεις. Να ξέρουν να λένε ευχαριστώ και
ένα συγνώμη. Τίποτα παραπάνω.»831
Πέρα από τα ταχύρυθμα μαθήματα το 1972 εγκαινιάστηκαν τέσσερα νέα
βασικά εκπαιδευτήρια στοιχειώδους εκπαίδευσης της σχολής, στο Ηράκλειο, το
Ναύπλιο, τη Ρόδο και τα Ιωάννινα. Ταυτόχρονα επεκτάθηκε και το σύστημα παροχής
υποτροφιών για τους αριστούχους αποφοίτους της σχολής σε ανώτερα ιδρύματα στις
Η.Π.Α. όπως τα πολιτειακά πανεπιστήμια της Φλόριντας και της Νεβάδα.832
Ουσιαστικά, καθώς οι επενδύσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις αυξάνονταν, το
καθεστώς αποποιήθηκε της υποχρέωσης για εκπαίδευση ανώτερου επιπέδου
προσωπικό και εστίασε στην μετάδοση των απολύτως απαραίτητων γνώσεων σε αυτό
που σταδιακά αποτελούσε ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού κυρίως
της περιφέρειας. Η απότομη αυτή αύξηση των εργαζομένων, νεωτέρων κυρίως
ηλικιών, στον κλάδο δεν άργησε εξάλλου να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής για τις
ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό που θα προκαλούσε στις περιοχές που
αναπτύσσονταν ο τουρισμός.833
4.3.1.3 Εργατικό κίνημα και τουρισμός
Η ανάδειξη των διαδικασιών πειθάρχησης της εργασίας στις ανάγκες της εργοδοσίας
στον τουριστικό κλάδο, ασφαλώς θα όφειλε να λάβει υπόψη της τις δομές και τις
λειτουργίες

των

θεσμών

συνδικαλιστικής

εκπροσώπησης

και

συλλογικής

διαπραγμάτευσης των εργαζομένων. Μία τέτοια προσπάθεια όμως υπερβαίνει τόσο
τις φιλοδοξίες της παρούσας μελέτης όσο και το υλικό που έχουμε συλλέξει. Παρόλα
αυτά οφείλουμε να προβούμε σε ορισμένες παρατηρήσεις.
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η τουριστική βιομηχανία στηρίζεται σε
επενδύσεις εντάσεως εργασίας, σε μορφές δηλαδή επιχειρηματικής δραστηριότητας
που, για να καθίστανται ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, οφείλουν να στηρίζονται
σε, ει δυνατόν, χαμηλά ημερομίσθια. Συνεπώς, η είσοδος της Ελλάδος, κατά την
περίοδο που εξετάζουμε, στην διεθνοποιημένη αγορά τουριστικών υπηρεσιών είναι
831

«Η ταχύρρυθμη εκπαίδευση θα δώση τη λύση στην έλλειψη ξενοδοχειακού προσωπικού»,

Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 62, 1955.
832

«1.880 αποφοίτησαν το 1972 από τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων», Οικονομικός Ταχυδρόμος,

Τεύχος 983, 1972, σ. 33.
833

Γ.Κ. Τσάπογα, «Χρειάζεται σύμμετρη ανάπτυξη του τουρισμού στα όρια των γενικών οικονομικών

επιδιώξεων, Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 955, 1972, σ. 9.
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αδύνατον να ειδωθεί έξω από τον κύκλο πολιτικής αστάθειας της χώρας που
ακολούθησε την εμφύλια σύγκρουση και τερματίστηκε με τη πτώση της
στρατιωτικής δικτατορίας το 1974. Και αυτό γιατί οι πολιτικές αυτές εξελίξεις
άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στις εργασιακές σχέσεις στη χώρα.
Οι μελέτες γύρω από το φαινόμενο υποδεικνύουν πως το μετεμφυλιακό «status
quo» και η συνολική ποινικοποίηση της Αριστεράς, φυσικός χώρος της οποίας ήταν
το εργατικό κίνημα, οδήγησε σε μία μορφή συνδικαλιστικής έκφρασης έντονα
εξαρτημένης από το κράτος και την κεντρική εξουσία.834 Οι ηγεσίες των εργατικών
σωματείων και συλλόγων της πρώτης περιόδου που μελετάμε αποτελούνταν από
στελέχη με διαπιστευτήρια «εθνικοφροσύνης», που ανάλωναν μεγάλο μέρος της
δραστηριότητας τους στο να πάρουν αποστάσεις από την επιρροή και τον απόηχο του
εαμικού κινήματος και των κατακτήσεων του κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Παρ’
όλα αυτά, κατά την ίδια περίοδο (και μέχρι την έλευση της Χούντας) η σύσταση
σωματείων ήταν ελεύθερη και, ως ένα βαθμό, το ίδιο και οι απεργιακές
κινητοποιήσεις.835
Η πειθάρχηση λοιπόν του εργατικού κινήματος στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό
στη διάρθρωση των δομών του. Τα συνδικάτα ήταν συγκροτημένα κατά κλάδο και
κατά περιοχή, γεγονός που από τη μία οδηγούσε στον κατακερματισμό τους και από
την άλλη,

πλην ιδιαιτέρων περιπτώσεων, στην αποσόβηση οποιασδήποτε

διαπραγμάτευσης μεταξύ ενός μεμονωμένου επιχειρηματία με τους εργαζόμενους
του. Η ηγεμονία της «εθνικόφρονος» παράταξης διατηρούνταν στη Γ.Σ.Ε.Ε. μέσα
από την συμμετοχή σε αυτή μικρών σωματείων με ελάχιστη δράση, που είχαν την
ίδια βαρύτητα εντός της με άλλα ομοειδή άλλα με πλούσια δράση και συμμετοχή.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ενώσεις και τα σωματεία που βρίσκονταν υπό την
επιρροή της Ε.Δ.Α. δημιουργούσαν δομές ανεξάρτητες από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,
αποφεύγοντας συνολικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και χρησιμοποιώντας ως

834

Γ. Παντέλογλου, «Η αποτυχία του εκδημοκρατισμού του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος στη

μεταπολεμική περίοδο και η θεσμοθέτηση των παρεμβάσεων. Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στην
περίοδο 1945-1950», στο Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967),
τομ. Α’, Ίδρυμα Σάκης Καράγιωργας, Αθήνα, 1993, σ. 519-530.
835

Χ. Ιωάννου, «Το εθνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1955- 1967», στο

Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), τομ. Β’, Ίδρυμα Σάκης
Καράγιωργας, Αθήνα, 1993, σ. 76
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μοναδικό μέσο πίεσης τις στάσεις εργασίας και τις απεργίες. Ανάλογη ήταν η εικόνα
του εργατικού κινήματος και στους εργαζόμενους στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι
εργαζόμενοι εκφράζονταν από δύο διακριτές δομές: την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων που υπαγόταν
στη Γ.Σ.Ε.Ε. και τα Συνεργαζόμενα Σωματεία Κλάδου Επισιτισμού και Τουριστικών
Επαγγελμάτων που βρίσκονταν εγγύτερα στο χώρο επιρροής της Αριστεράς.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών
Επαγγελμάτων σύμφωνα με τα πρακτικά του 14ου συνεδρίου της, που διεξήχθη το
Νοέμβρη του 1959, εξέφραζε και οργάνωνε 6.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους και 20.000
σερβιτόρους σε όλη την επικράτεια. Η ομοσπονδία καταμετρούσε μέχρι τότε ως δικές
της νίκες τη χρήση του εργατικού βιβλιαρίου και την εφαρμογή του 9ωρου στον
κλάδο. Παρόλα αυτά συναντούσε ένα βασικό πρόβλημα. Αδυνατούσε να οργανώσει
τους εργαζομένους στην Αθήνα. Ενώ π.χ. στην επαρχία εξέφραζε το 90% των
σερβιτόρων, στον ίδιο κλάδο στην Αθήνα καταμετρούσε μόλις 405 εργαζόμενους στα
σχετικά σωματεία της.836
Αντιθέτως τα Συνεργαζόμενα Σωματεία Κλάδου Επισιτισμού και Τουριστικών
Επαγγελμάτων είχαν μεγαλύτερη ισχύ στην πρωτεύουσα καθώς και πιο προωθημένα
αιτήματα για τον κλάδο τους. Για παράδειγμα, ζητούσαν την καθιέρωση του
ανθυγιεινού επιδόματος για θέσεις όπως αυτές της πλύστρας ή της σιδερώστρας, την
εφαρμογή του 8ωρου, την αύξηση των αποδοχών και την κατάργηση του
φιλοδωρήματος, την καθιέρωση επιδόματος στολής και την κατάργηση του
κατοχικού Ν.Δ. 1828/1942, με βάση τον οποίο οι υπάλληλοι υποχρεώνονταν να
πληρώνουν τις φθορές που προκαλούσαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους από το
μισθό τους.837 Αν και δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία για τη πυκνότητα των
απεργιακών κινητοποιήσεων των σχετικών κλάδων, γνωρίζουμε ότι κατά τη σύντομη
άνθιση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, μεταξύ 1963 και 1966, τα σχετικά
συνδικάτα προέβησαν σε σειρά συγκεντρώσεων και απεργιών838.
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Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ. 369, «1. Πανελλήνιος ομοσπονδία εργατών επισιτισμού και υπαλλήλων

τουριστικών επαγγελμάτων».
837

Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ. 369, «3. Σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων και εργαζομένων στα τουριστικά

επαγγέλματα (1958-1967)».
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Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ. 369, «2. Συνεργαζόμενα Σωματεία Κλάδου Επισιτισμού και Τουριστικών

Επαγγελμάτων»: ψηφίσματα ανακοινώσεις, προκηρύξεις (1964-1967)».
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Αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε εδώ είναι το εξής: Καθώς η χώρα
στρεφόταν προς την κατασκευή παραθεριστικού τύπου ξενοδοχείων, η επαρχία
γινόταν ο τόπος όπου κατεξοχήν πραγματοποιούνταν τουριστικές επενδύσεις.
Ακριβώς σε αυτό το σημείο ο πολιτικός και ιδεολογικός έλεγχος των εργαζομένων
ήταν αυστηρότερος και συνάμα οι δομές συνδικαλιστικής έκφρασης αδύναμες και
προσκολλημένες στο κράτος. Η εξάπλωση λοιπόν της τουριστικής δραστηριότητας
στη χώρα ήταν ταυτόχρονα μία κίνηση προς πεδία όπου η συνδικαλιστική δράση
ήταν λιγότερο εφικτή και άρα δεν διακυβευόταν η σκοπιμότητα των σχετικών
επενδύσεων από μία πιθανή αύξηση της τιμής της εργατικής δύναμης.
Η παραπάνω τάση επισφραγίστηκε σύντομα από την στρατιωτική δικτατορία.
Η πλήρη αποδυνάμωση όλων των επίσημων συνδικάτων με το διορισμό και την
συνεχή εναλλαγή των ηγεσιών τους, η διάλυση πλήθους άλλων, ο διωγμός
εκατοντάδων ενεργών συνδικαλιστών που προερχόμενων κυρίως από την Αριστερά
και η ουσιαστική απαγόρευση των απεργιών με το Σύνταγμα του 1968, κατ’ ουσία
καθιστούσαν κάθε εργατική διεκδίκηση αδύνατη.839 Ο έλεγχος όμως της
συνδικαλιστικής δραστηριότητας και η διάλυση των σχετικών συνδικάτων είχε και
μία παράπλευρη συνέπεια. Σε όλες τις δημόσιες συζητήσεις που διεξαγόταν στη
χώρα, ακόμα και υπό περιορισμούς κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας,
σχετικά με το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας, οι εργαζόμενοι θα
ήταν ουσιαστικά απόντες.
4.3.1.4 Ξεναγοί
Αν η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις
καταπιάνονται με δραστηριότητες που απαιτούν λίγη έως ελάχιστη εργασιακή
ειδίκευση, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους ξεναγούς. Οι ξεναγοί, διατηρούσαν από
την μεσοπολεμική περίοδο σειρά πλεονεκτημάτων και μεγαλύτερη ικανότητα να
προωθούν τις διεκδικήσεις του κλάδου τους διαχρονικά. Εξάλλου, το υψηλό
εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κεφάλαιο που προϋποθέτει η πρόσβαση στον κλάδο
πάντοτε εξασφάλιζε ότι οι ξεναγοί θα ήταν άτομα που θα προερχόταν τουλάχιστον
από τα μεσαία αστικά στρώματα ως επί το πλείστον των μεγάλων πόλεων, χώρους

839

Βλέπε σχετικά: Γ.Ν. Γιαννόπουλος, «Οι εργάτες και οι αγρότες στο καθεστώς της στρατιωτικής

δικτατορίας», ό.π., σ. 182-200.
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δηλαδή που εκ των πραγμάτων βρίσκονταν πιο κοντά προς τα κέντρα λήψης των
σχετικών πολιτικών αποφάσεων.840
Οι ξεναγοί, όμως, είναι κάτι παραπάνω από μία εργασιακή ελίτ του τουριστικού
κυκλώματος. Κατέχουν το ρόλο του διερμηνέα ανάμεσα στην πληθώρα των
νοηματοδοτήσεων που φέρει πάνω του ο χώρος υποδοχής τουριστών και εκείνων των
λίγων ενδεδειγμένων νοηματοδοτήσεων που αποτελούν μέρος της εμπορικής
συναλλαγής που συντελείται εντός του τουρισμού. Ταυτόχρονα είναι αυτοί και οι
κάθε λογής τουριστικοί οδηγοί που ως ιχνηλάτες γνωρίζουν τα όρια αυτών των
ξεχωριστών χώρων και καθοδηγούν τους επισκέπτες μακριά από άλλους επικίνδυνους
χώρους και συναντήσεις. Συνεπώς, η σημασία που δίνεται στην επαγγελματική
κατηγορία των ξεναγών κατά την οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας μίας
χώρας είναι σε ένα βαθμό και ένδειξη του βαθμού στον οποίο οι επίσημοι φορείς
«σκηνοθετούν» τους χώρους υποδοχής τουριστών και της στάσης τους απέναντι στις
σχέσεις μεταξύ ξένων και ντόπιων. Και, αν στην περίπτωση της Ελλάδας η
«σκηνοθεσία» υστερούσε, ο φόβος από τον πιθανό συγχρωτισμό των δύο
πληθυσμιακών ομάδων, ντόπιων και ξένων, ήταν υπαρκτός.
Ο σχετικός νόμος του 1931 όριζε το επάγγελμα ως εξής:
«[…] ξεναγός (εξηγητής) ο συνοδεύων περιηγητάς ή άλλους επισκέπτας της
Ελλάδας και εξηγών μνημεία, έργα τέχνης, ιστορικά, αρχαιολογικά,
καλλιτεχνικά, πάσης εποχής, παρέχων πάσης φύσεως πληροφορίας ου μόνον
περί της αρχαίας αλλά και περί της νέας Ελλάδος […]»841

Ξεναγοί μπορούσαν να γίνουν όσοι είχαν λευκό ποινικό μητρώο, είχαν τα
απαραίτητα προσόντα και κατοικούσαν πάνω από πέντε χρόνια στην Ελλάδα ή άτομα
τα οποία στη χώρα καταγωγής τους Έλληνες υπήκοοι είχαν το δικαίωμα να κάνουν
ξεναγήσεις. Ο νόμος όριζε ότι μέχρι την ίδρυση της σχετικής σχολής, η άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος δινόταν με εξετάσεις που ορίζονται από το υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας. Στην πραγματικότητα οργανωμένες σειρές μαθημάτων
διεξήχθησαν καθ’ όλην την προδικτατορική περίοδο μόνο τρεις φορές, στα 1935,
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S. Touloupa, The Politics of Identity: Greek Tourist Guides in a ‘Missin’ of Heritage Interpretation,

αδημοσίευτη διπλωματική εργασία, UCL Institute of Archeology, Λονδίνο, 2006, σ. 18.
841

Φ.Ε.Κ. 225, 23 Ιουλίου 1931, Ν. 5161, «Περί ξεναγών», σ. 1649-1650.
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1955 και 1960, η συχνότητα των οποίων οριζόταν από τις ίδιες τις αναγκαιότητες της
σχετικής αγοράς εργασίας.842
Οι ρυθμίσεις παρέμειναν ουσιαστικά απαράλλακτες στον κλάδο μέχρι και την
στρατιωτική δικτατορία, η οποία, όπως και στην περίπτωση των τουριστικών
επαγγελμάτων, προσπάθησε να θέσει τους ξεναγούς υπό καθεστώς αυστηρότερης
κρατικής και ιδεολογικής επιτήρησης. Με το Ν.Δ. 268/1969, οι ξεναγοί
υποχρεώνονταν

να

καταθέτουν

πιστοποιητικό

κοινωνικών

φρονημάτων,

πιστοποιητικό υγείας καθώς και πιστοποίηση ότι, όχι μόνο έχουν λευκό ποινικό
μητρώο, αλλά και ότι δεν δικάζονται για κανένα έγκλημα.843
Η ουσιαστικά πλήρης απουσία οποιασδήποτε κρατικής μέριμνας για
αναβάθμιση του συστήματος παροχής του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος
του ξεναγού μπορεί να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα της στροφής του ελληνικού
τουρισμού προς τον μαζικό τουρισμό, αλλά σίγουρα αποτελούσε και απόρροια απλής
άγνοιας και αδιαφορίας εκ μέρους των ιθυνόντων του υπουργείου Συντονισμού.
Παρόλα αυτά, ουδέποτε αναιρέθηκε το γεγονός ότι οι ξεναγοί σε ένα βαθμό
αποτελούσαν ξεχωριστή κατηγορία που ο υψηλός βαθμός εργασιακής τους
ειδίκευσης

τους

καθιστούσε

σχετικά

ισχυρότερους

στην

προάσπιση

των

διεκδικήσεων του κλάδου τους και ευάλωτους μόνο προς συναδέλφους τους από το
εξωτερικό,

από

τους

οποίους

πάντοτε

προσπαθούσαν

να

προστατευτούν.

Χαρακτηριστικό αυτής της ευκολίας είναι ότι συναντάμε δραστηριότητα του
σχετικού σωματείου ακόμα και την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας.844
Αν όμως, όπως ισχυριστήκαμε στην αρχή, οι ξεναγοί είχαν ένα επαυξημένο
ρόλο εξαιτίας του μοναδικού τους δικαιώματος να ερμηνεύουν το χώρο γύρω τους,
εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι κλασσική υπερασπιστική γραμμή
των δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου ήταν ο διαρκής κίνδυνος
παρείσφρησης στο επάγγελμα στοιχείων ηθικά αμφισβητήσιμων. Για παράδειγμα το
Σωματείο

Διπλωματούχων

Ξεναγών

διεκδικούσε

την

κατοχύρωση

των

επαγγελματικών του δικαιωμάτων με το εξής επιχείρημα:

842

S. Touloupa, Ό.π..
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Φ.Ε.Κ. 165, 22 Αυγούστου 1969, Ν.Δ. 268, Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 5161/31 ‘περί

ξεναγών’», σ. 1190.
844

Σ. Δρόσος, «Οι ξεναγοί διεκδικούν τα δικαιώματα τους» Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 998, σ. 27.

Σελίδα | 309

«[…] το Σωματείον Διπλωματούχων Ξεναγών ζητεί να κατοχυρωθή το
επάγγελμα, από στοιχεία ξένα προς τον κλαδον, που δεν έχουν αποφοιτήσει
από ειδικάς σχολάς. Πολλοί υποδύονται τον “ξεναγόν” χωρίς να έχουν, ούτε
ειδικάς γνώσεις, αλλ’ ούτε και τα ηθικά εκείνα προσόντα που απαιτεί το
επάγγελμα. Χάρις εις ένα μπιλιέττο κάποιου βουλευτού υπάρχουν ανεύθυνοι
και κακοί ξεναγοί, που δυσφημούν την χώρα μας εις τα μάτια των ξένων.
Αυτοσχέδιοι διερμηνείς δεν περιορίζονται μόνο εις την “ξενάγησιν”, αλλά και
συναλλάσονται ποικιλοτρόπως μετά των ξένων τουριστών, ώστε να θίγουν
την αξιοπρέπειαν ενός σοβαρωτάτου επαγγέλματος.»845

Η επίκληση του κινδύνου να εργάζονται ή να αυτοπαρουσιάζονται ως ξεναγοί
άτομα ξένα με το χώρο, όσο και αν βασιζόταν σε πρακτικές υπαρκτές και
συνεχιζόμενες καθ’ όλη την περίοδο που εξετάζουμε, δεν οφείλεται αποκλειστικά
στις δυσάρεστες περιπτώσεις μικροεγκληματικότητας που αναπτύσσονταν γύρω από
τους χώρους υποδοχής τουριστών, ούτε και στις ακόμα περισσότερες περιπτώσεις
προσπάθειας επαφής νεαρών αντρών με τουρίστριες υπό το πρόσχημα της προσφοράς
ξενάγησης. Πίσω από αυτό τον ηθικιστικό λόγο, ελλοχεύει η βαθύτερη ανάγκη για
επιβεβαίωση του ποιος έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει και με ποιο τρόπο το χώρο.
Αν οι ξεναγοί ήταν οι επίσημοι κρατικοί φορείς επιφορτισμένοι με το καθήκον να
ερμηνεύουν το χώρο σύμφωνα με «σωστό» και «επίσημο» και κανονιστικά
προσδιορισμένο από το κράτος τρόπο,846 η παρουσία πλήθους ξένων στοιχείων που
επιδίωκαν να νοηματοδοτήσουν το χώρο με διαφορετικούς ή εναλλακτικούς τρόπους
πριν από όλα έθετε σε αμφισβήτηση αυτή την εξουσία.
Στο ζήτημα της επαφής μεταξύ του ξένου και του ντόπιου στοιχείου θα
αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. Όσον αφορά το ζήτημα που μας
απασχολεί εδώ όμως πίσω από τις αγωνίες κράτους και ξεναγών για προστασία των
δικαιωμάτων του κλάδου, μπορούμε να διακρίνουμε την αγωνία των επίσημων αρχών
σχετικά με τους κινδύνους που καραδοκούσαν όταν οι επαφές μεταξύ των δύο
κόσμων δεν γίνονταν μέσα στα όρια τα οποία το οικονομικό κύκλωμα του τουρισμού
είχε προδιαγράψει.

845

Π.Κυριαζής, «Οι ξεναγοί ζητούν την προστασία του Κράτους», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 647,

8 Σεπτ. 1966, σ. 806.
846

S. Touloupa, Ό.π., σ. 33-34.
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4.3.2 Η επιστημονική οργάνωση του τουρισμού
Όπως αναπτύξαμε και στο κεφάλαιο 2, ο τουρισμός δεν είναι ένα «φυσικό»
φαινόμενο, με την έννοια του ότι δεν ικανοποιεί καμία «φυσική», αναγώμενη σε
κάποιο οντολογικό ντετερμινισμό, ανθρώπινη ανάγκη. Η ύπαρξη του μπορεί μόνο να
νοηθεί εντός ορισμένων ιστορικών, γεωγραφικών, οικονομικών και τεχνολογικών
προκείμενων. Παρόλα αυτά, για όσους στην Ελλάδα ασχολήθηκαν τις πρώτες
μεταπολεμικές δεκαετίες με τον τουρισμό, η νέα αυτή οικονομική δραστηριότητα
φάνταζε άλλοτε ακατανόητη και άλλοτε αυταπόδεικτη, στο βαθμό που εθεωρείτο ότι
η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας ήταν επαρκής εξήγηση σχετικά με την έλευση
των ξένων περιηγητών.
Όσο όμως η τουριστική εκμετάλλευση της χώρας εντείνονταν, τόσο γινόταν και
πιο επιτακτική η ενασχόληση από πλήθος ειδικών στη χώρα με το νέο αυτό
φαινόμενο. Η αναζήτηση αυτή δεν σχετιζόταν τόσο με ένα εγγενές ενδιαφέρον με
τους πιθανούς μετασχηματισμούς που θα προκαλούσε το νέο φαινόμενο.
Επιστημονικοί κλάδοι εξάλλου εξοικειωμένοι με τέτοια ερωτήματα δεν υπήρχαν. Η
κοινωνιολογία βρισκόταν στα σπάργανα και επρόκειτο να «απαγορευτεί» κατά την
περίοδο της δικτατορίας, η κοινωνική ανθρωπολογία ήταν ανύπαρκτη και η ιστορία,
όπως διδασκόταν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της εποχής, βρίσκονταν σφιχτά δεμένη
στο άρμα της επίσημης «εθνικοφροσύνης». Ερωτήματα όμως όπως το γιατί έρχονταν
οι τουρίστες ετίθεντο από την ίδια την αγορά, καθώς οι πιθανές απαντήσεις θα
προέτασσαν και διαφορετικές μορφές παρέμβασης ώστε να μεγιστοποιηθεί η
απόδοση των νέων επενδύσεων. Δεν είναι τυχαίο πως μαζί με τις πρώτες προσπάθειες
των κοινωνικών επιστημών, όπως τα οικονομικά και η ψυχολογία, να ερμηνεύσουν
το τουριστικό φαινόμενο, γίνονται και τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της
«επιστημονικά» κατευθυνόμενης διαφήμισης.
Σε ό,τι ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία αίσθηση της
αναδυόμενης γνώσης που σποραδικά άρχιζε να παράγεται από τις κοινωνικές
επιστήμες εκείνη την εποχή στη χώρα. Έχει όμως σημασία να σημειώσουμε ότι δεν
έχουμε να κάνουμε με την ανάπτυξη συγκροτημένων επιστημονικών πειθαρχιών,
αλλά μάλλον με τα πρώτα προμηνύματα μίας διαδικασίας που ακόμα και την ώρα
που γράφονται τούτες οι γραμμές δεν έχει ολοκληρωθεί στη χώρα. Ως εκ τούτου, η
ενασχόληση μας με τέτοιες προσεγγίσεις λιγότερο έχει να κάνει με την προσπάθεια
σκιαγράφησης ενός ανύπαρκτου επιστημονικού χώρου και περισσότερο προσπαθεί
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να προσεγγίσει τις «επίσημες» και επιστημονικοφανείς εκείνες ερμηνείες του νέου
φαινομένου.
4.3.2.1 Ερμηνείες του τουριστικού φαινομένου
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν αντιληπτές οι
οικονομικές διαστάσεις και η χρησιμότητα του τουρισμού προπολεμικά και
μεταπολεμικά άλλαξε άρδην. Τα πρώτα εγχειρήματα δημιουργίας θεσμών που θα
πλαισίωναν την τουριστική δραστηριότητα ήταν κομμάτι της προσπάθειας
προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Στη συνέχεια στο
Μεσοπόλεμο, μετά την εκδήλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός
νοούνταν ως μίας μορφής τόνωση της υπαίθρου και εν προκειμένω, στην περίπτωση
της Ελλάδας, μίας μορφής αντίσταση έναντι του εθνικού κινδύνου της εγκατάλειψης
των μικρών νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου. Επομένως ο τουρισμός αποτελούσε
κατά την αντίληψη των μελών της πολιτικής ελίτ της χώρας ένα εσωτερικό
οικονομικό φαινόμενο με ταυτόχρονα «εθνικούς»-πολιτικούς όσο και ιδεολογικούς
στόχους. Κατ’ αντιστοιχία, η έμφαση έπρεπε να δίνεται στον εσωτερικό τουρισμό ή
στους «ομοεθνείς» Έλληνες του εξωτερικού. Σχετικές αντιλήψεις βρίσκουμε να
επιβιώνουν πολύ μετά το τέλος του Πολέμου παρόλο που βρίσκονταν σε
αναντιστοιχία με την πραγματικότητα.847
Από την δεκαετία του ‘60 και μετά, σποραδικά συναντάμε στο δημόσιο λόγο
προσπάθειες να προσεγγιστεί ο τουρισμός μέσα από την συγκεκριμένη του
οικονομική λειτουργία αλλά και σε σχέση με τη θέση της χώρας σε μία διεθνής
οικονομία. Για παράδειγμα το 1961 ο Μ. Λογοθέτης σε ένα μικρό βιβλίο,
προσπαθώντας να διερευνήσει τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού
στη Ρόδο, έγραφε ποιοι είναι οι λόγοι που:
«[…] κατέστησαν τον τουρισμόν οικονομικόν φαινόμενον βιομηχανικής, εν
τη ευρεία της λέξεως σημασία, εκμεταλλεύσεως […] α) Η αύξησις του κατά
κεφαλήν εισοδήματος των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, και της Βορείου
Αμερικής […] β) Η τεράστια ανάπτυξις των συγκοινωνιακών μέσων […] γ) η

847

Βλέπε π.χ. τη σειρά άρθρων του Μιλτιάδη Λογοθέτη: Μ. Λογοθέτης, Τουριστικαί Μελέται, Αθήνα,

1963, σ. 14-15.
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επικράτησις της διεθνούς ειρήνης εν συνδυασμώ με την πολιτικήν
σταθερότητα των καθ’ έκαστον κρατών.»848

Θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι η ανάπτυξη στη χώρα
του τουρισμού σχετιζόταν με τη θέση της στο διεθνή-ευρωπαικό καταμερισμό
εργασίας. Η διαδικασία αυτή εν πολλοίς συνδεόταν και με το βαθμό στον οποίο οι
οικονομικές ελίτ της χώρας συνειδητοποιούσαν και προσανατολίζονταν προς την
αναδυόμενη τότε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για την απόκτηση μίας θέσης στο
νεοσύστατο οικοδόμημα. Όπως το έθετε ο διευθυντής μελετών της Τράπεζας της
Ελλάδος Λ. Α. Παπαδόπουλος, η Ελλάδα θα έπρεπε να προσβλέπει προς την Ε.Ο.Κ.
τόσο για υλική όσο και για τεχνική βοήθεια μέσα από την τεχνική εκπαίδευση και την
παροχή τεχνογνωσίας στον τομέα του τουρισμού. Τέλος, η κατεύθυνση που θα
έπρεπε να δώσει στον τουρισμό της θα έπρεπε να είναι αυτή της «πώλησης του
ήλιου» στις μεγάλες μάζες των εργατοϋπαλλήλων των δυτικής Ευρώπης849.
Η συνθήκη αυτή έθετε και τις προϋποθέσεις για να γίνεται αντιληπτός και ο
τουρισμός ως μία βιομηχανία, και ως τέτοια να έχει ανάγκη την επιστημονική
οργάνωση της παραγωγής του. Το 1962 ο Κ. Βοβολίνης δήλωνε από τα έδρανα της
Βουλής:
«[…] τουρισμός […],σημαίνει, […] την χάριν ψυχαγωγίας περιήγησιν. Εις
τους

καθ’

ημάς

χρόνους

τα

πάντα

βιομηχανοποιούνται.

Ούτω

εβιομηχανοποιήθη και ο τουρισμός, όχι όσον αφορά εις αυτούς καθ’ εαυτούς
τους περιηγούμενους αλλ’ ο Τουρισμός ως προετοιμασία και οργάνωσις δια
την υποδοχή των περιηγούμενων.»850

Η συστηματοποίηση όμως της προσπάθειας επιστημονικής οργάνωσης το
κλάδου είναι έργο που έπεται της περιόδου που μελετάμε. Την μετεμφυλιακή περίοδο
έχουμε μόνο αποκομμένες σπασμωδικές απόπειρες για παραγωγή και διάδοση
γνώσης με συγκεκριμένο της αντικείμενο τον τουρισμό. Οι πρώτες σχετικές
θνησιγενείς προσπάθειες τοποθετούνται χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του ’50 με
848

Μ. Λογοθέτη, Ο τουρισμός της Ρόδου,ό.π., σ. 9-11.
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Λ. Α. Παπαδόπουλος, «Ποιαί αι επιπτώσεις επί του τουρισμού εκ της συνδέσεως με την Ε.Ο.Κ.»,

Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964, σ. 561.
850

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 51η, 21 Μαρτίου 1962, σ. 39.
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την την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή να επιχειρεί να ιδρύσει κέντρο τουριστικών
μελετών. Από το 1958 λειτουργεί το Κέντρο Τουριστικής Εκπαιδεύσεως και
αργότερα ανοίγει και το Κέντρο Τουριστικών Ερευνών.851
4.3.2.2 Τουριστική ψυχολογία και διαφήμιση
Βασικό ερώτημα που έπρεπε απαντηθεί από το νέο «επιστημονικό» λόγο ήταν η αιτία
για την οποία οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Όπως είναι φυσιολογικό, οι απαντήσεις που
θα δίνονταν θα διαφοροποιούσαν την κατεύθυνση στην οποία θα κινούνταν οι όποιες
επενδύσεις στον κλάδο, καθώς και την κατεύθυνση των επιχειρούμενων
προπαγανδιστικών και διαφημιστικών προσπαθειών της χώρας.
Η απαντήσεις αυτές εξ αρχής δίνονταν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από τις
ίδιες τις επιλογές που το κράτος έκανε για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
Ήδη το μεσοπόλεμο στα 1935 η «Nelly’s» (Έλλη Σουγιουζόγλου-Σεραϊδάρη) είχε
διορισθεί ως φωτογράφος του Γραφείου Τύπου και Τουρισμού.852 Τα γυμνά μοντέλα
σε καλλιτεχνικές πόζες μπροστά από αρχαιότητες, για τα οποία η φωτογράφος είναι
γνωστή, ήταν ενδεικτικά του τι προσέφερε, στα ιδεολογικά συμφραζόμενα του
Μεσοπολέμου, η περιήγηση στη χώρα για τον ξένο τουρίστα.
Η πρώτη φορά που ο Ε.Ο.Τ. δημιούργησε διακριτή διαφημιστική υπηρεσία
είναι το 1958, στην οποία διορίστηκε, κατόπιν πρόσκλησης του Κ. Τσάτσου, ως
διευθύντρια η Φανή Λαμπαρίδου. Η Λαμπαρίδου είχε εμπειρία εργασίας στο χώρο
της διαφήμισης καθώς και από τον χώρο τον Μ.Μ.Ε., έχοντας εργαστεί για το
περιοδικό Εικόνες.853 Η σύσταση της νέας υπηρεσίας στη συνέχεια σηματοδοτήθηκε
και από επανειλημμένες βραβεύσεις σε διεθνής γραφιστικούς διαγωνισμούς.
Σημαντικότερο όμως είναι ότι η σύσταση του γραφείου αναβάθμισε και τη θέση των
διαφημιστών στη διαδικασία λήψεις αποφάσεων σχετικά με το περιεχόμενο των
διαφημίσεων. Εν ολίγοις οι νέες καμπάνιες, τουλάχιστον μέχρι την εγκαθίδρυση της
στρατιωτικής δικτατορίας, δεν θα διαμορφώνονταν αποκλειστικά από τις πολιτικές
σκοποθεσίες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, αλλά θα ενσωμάτωναν και την γνώση

851

Δ. Κατσώνης, «Η σημασία της επιστημονικής έρευνας για το φαινόμενο “τουρισμός”», Οικονομικός

Ταχυδρόμος, τεύχος 892, 1971, σ. 12.
852

Χ. Μπονάρου, Ό.π., σ. 329.

853

M. Emmanouil, Graphic Design and Modernisation in Greece, 1945-1974, Διδ. Διατρ., The Royal

College of Art, Λονδίνο, σ. 77.
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περί διαφήμισης που έφεραν οι επαγγελματίες του κλάδου.854 Σταδιακά, δηλαδή, ο
ειδικός της αγοράς γινόταν ο αρμόδιος για να αναγνώσει το τι θα αποτελούσε
μαγνήτη για τον υποψήφιο περιηγητή και άρα η αμιγώς πολιτική και ιδεολογική
διάσταση της διαφήμισης υποχωρούσε.
Ενδεικτικό των πρόιμων αντιλήψεων σχετικά με τα κίνητρα της τουριστικής
συμπεριφοράς αποτελεί το βιβλίο του 1951 του Μοίραρχου της Τουριστικής
Αστυνομίας Π. Α. Σουλαντίκας,. Με το έργο αυτό ο συγγραφέας είχε σκοπό να
διαφωτίσει την κοινή γνώμη σχετικά με προβλήματα που άπτονται του τουρισμού και
της διαμόρφωσης κοινής τουριστικής συνείδησης.855 Σύμφωνα με αυτόν, οι πηγές του
τουριστικού ενδιαφέροντος ήταν οι ακόλουθες: 1) Οι ιαματικές πηγές, 2) οι
αρχαιότητες, 3) οι ιστορικοί τόποι, 4) οι φυσικές ομορφιές, 5) αξιοπερίεργα
αρχιτεκτονικά οικοδομήματα, 6) οι εμπορικές εκθέσεις, 7) οι εορτές και 8) τα
αθλητικά γεγονότα.856 Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στην επαφή με τη φύση, μέσα όμως
από το πρίσμα της σωματικής ανάτασης και της ευεξίας:
«Εξ επιστημονικών όμως και πρακτικών παρατηρήσεων διαπιστώθη ότι η
φύσις δια πολλά σοβαρά νοσήματα είναι ο καλύτερος ιατρός, καθ’ όσον
προλαμβάνει ή αποθεραπεύει αυτά. Η υγιεινή αυτή ιδιότης του φυσικού
περιβάλλοντος οφείλεται εις τον καθαρόν αέρα, την θαλπωρήν του ηλίου, το
ράδιον της θαλάσσης και το άφθονον οξυγόνον.»857

Η έμφαση στις υγιεινιστικές πρακτικές του Μεσοπολέμου φάνταζε ακόμα, κατά
την πρώτη περίοδο που μελετάμε, ως βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι
ταξίδευαν. Και αν ακόμα ήδη από την περίοδο του Λαϊκού Μετώπου στη Γαλλία και
τη θέσπιση της άδειας μετ’ αποδοχών, η παραλία είχε αρχίσει να γίνεται αντικείμενο
οικειοποίησης από μεγάλα τμήματα των κατώτερων στρωμάτων, οι οικονομικές
διαστάσεις αυτής της κίνησης δεν είχαν γίνει κτήμα των οικονομικών ιθυνόντων μίας
χώρας όπως η Ελλάδα.

854

Στο ίδιο, σ. 156-157.

855

Π. Α. Σουλαντίκας, Ο Τουρισμός, Διαλησμάς, Αθήνα, 1951, σ. 8.
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Στο ίδιο, σ. 19-30.

857

Στο ίδιο, σ. 25.
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Η μαζικοποίηση όμως του τουριστικού ρεύματος έδωσε ώθηση σε νέες
ερμηνείες του φαινομένου. Κοινός τόπος πλέον είναι πως η τάση προς το ταξίδι
σχετίζεται περισσότερο με παράγοντες που αφορούν τις ίδιες τις συνθήκες διαβίωσης
του δυνητικού πελάτη-τουρίστα και λιγότερο με τις εν γένει ποιότητες του τόπου
υποδοχής. Έτσι συχνά οι συνθήκες εκείνες που έκαναν τον τουρισμό εφικτό
παρουσιάζονται ως γενεσιουργά αίτια. Ο αστικός τρόπος ζωής, η αύξηση του
επιπέδου κατανάλωσης, ο πολλαπλασιασμός και η ευρεία διάδοση των σύγχρονων
μέσων μεταφοράς, μετασχηματίστηκαν πολλαπλώς από αιτίες που έκαναν τον
τουρισμό εφικτό, σε μορφές καταπίεσης που καταδυνάστευαν το «σύγχρονο
άνθρωπο» από τις οποίες ο ίδιος αναζητούσε διαφυγή.
Σύμφωνα

με

τον

Σουλτανίκα,

ο

τουρισμός

ως

μαζικό

φαινόμενο

παρουσιάζονταν για τους ακόλουθους λόγους:
«[…] στο υποσυνείδητο του σύγχρονου ανθρώπου υπάρχει πάντοτε η
νοσταλγία της χαμένης ελευθερίας. Η τάση για επάνοδο σε μία ευρύτερη
ελευθερία. Σε μία ελευθερία, που μερικές φορές φτάνει να αναζητή τον
πρωτογονισμό. Οι Χίππυς από αυτή την αναζήτηση ξεκινάν οι περισσότεροι
και με αυτήν καταλήγουν στους παραλογισμούς τους. Αυτή δε η ψυχική τάση
υψώνεται σε στάθμη συνειδήσεως, όταν επέλθη η ψυχική κόπωση από τις
ανέσεις της σύγχρονης ζωής. […] όσο περισσότερο βελτιώνονται οι όροι ζωής
του ανθρώπου σαν άτομο και σαν μέλους της κοινωνίας, τόσο και
περισσότερο δεσμεύεται αυτός απέναντι των κατακτήσεων του, για να
αναζητή κατ’ αντίστοιχη αναλογία αυτό που παραπάνω ωνομάσαμε ‘φυγή’.
Το αίσθημα της φυγής του σύγχρονου ανθρώπου βρίσκει καταφύγιο στον
τουρισμό.»858

Αν κίνητρο για το ταξίδι ήταν οι τάσεις φυγής του σύγχρονου ανθρώπου, τότε
εξυπακούεται ότι σκοπός μίας επιτυχημένης τουριστικής επικοινωνιακής πολιτικής
θα ήταν η ενεργοποίηση αυτής της τάσης προς οικονομικό όφελος του χώρου
υποδοχής τουριστών. Οι δύο απόψεις που διαχρονικά η μία αντικαθιστά την άλλη,
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κάποιος ταξιδεύει, οδηγούσαν και σε
διαφοροποίηση της μορφής που θα έπρεπε να λάβει η τουριστική διαφήμιση. Στην
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Α. Γ. Τ. Λασκαράτου, «Τουρισμός και ελευθερία», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 848, 1970, σ. 13.
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πρώτη περίπτωση, τουριστική διαφήμιση γινόταν κομμάτι ολόκληρης της προβολής
μίας χώρας στο εξωτερικό. Δεν υφίστατο τουριστική διαφήμιση ως διακριτή
δραστηριότητα πέρα και έξω από τις εμπορικές, διπλωματικές και πολιτιστικές
ανταλλαγές με άλλες χώρες στις οποίες είναι ενταγμένη. Η επιτυχία της μάλιστα είναι
συνάρτηση του βαθμού στον οποίο μπορούσε να μην παρουσιάζεται ως τουριστική
διαφήμιση (η οποία βεβαίως και υπήρχε) αλλά να κρύβεται σε λέξεις και μηνύματα
προς έτερους παραλήπτες πέραν των δυνητικών εκείνων επισκεπτών.
Στο βιβλίο του ο Σουλαντίκας γράφει πως η τουριστική διαφήμιση:
«Δέον να εμφανίζεται όχι αμέσως, ως ανιαρή τουριστική προπαγάνδα, αλλά
αριστοτεχνικώς, με άλλον μανδύα.
Πρέπει να προσφέρεται εις την τουριστικήν πελατείαν ως φίρμα
βιομηχανικών και εμπορικών οίκων, αεροπορικών, ατμοπλοικών και
σιδηροδρομικών εταιριών, ως έμβλημα γραμματοσήμων και χαρτοσήμων, ως
έγχρωμος παράστασις επί των πινακίων φαγητού των εστιατορίων και
ξενοδοχείων, ως οδηγία ταξειδίου επί των εισητηρίων, ως σχέδιον μόδας, ως
ραδιοφωνικόν

σκετς,

κινηματογράφου.»

ως

υπόθεσις

θεατρικού

έργου

και

σενάριο

859

Καθώς όμως επεκτεινόταν η συγκρότηση αυτού του αποκλειστικά τουριστικού
χώρου και η θεσμική του αποκρυστάλλωση, για την οποία κάναμε λόγο
προηγουμένως, ο χώρος αυτός έπρεπε να αποκτήσει και ξεχωριστά «τουριστικές
ιδιότητες» που να φαντάζουν ότι ικανοποιούν τις «τάσεις φυγής» των υποψήφιων
τουριστών. Εν ολίγοις η τουριστική διαφήμιση θα έπρεπε να μεταμορφωθεί και να
διαφοροποιηθεί λειτουργικά, από μία λανθάνουσα έκφραση της δημόσιας εικόνας
μίας χώρας και των λοιπών εμπορικών της δραστηριοτήτων, στην καθ’ αυτό προβολή
των τουριστικών της ποιοτήτων εντός των οποίων όλες οι υπόλοιπες μορφές
κατανάλωσης στις οποίες θα περιέλθει ένας τουρίστας δεν είναι παρά υποπεριπτώσεις
της αρχικής τάσης ικανοποίησης της «τάσης φυγής» του.
Καθώς λοιπόν ο τουριστικός χώρος συγκροτούνταν νομικά, πολιτικά,
οικονομικά και συγκοινωνιακά, σταδιακά γινόταν αντιληπτή και η ανάγκη για την
συνειδητή φαντασιακή του θέσπιση ως αποτέλεσμα πολιτικής διαχείρισης.

859

Π. Α. Σουλτανίκας, Ό.π., σ. 52.

Σελίδα | 317

Αρθρογραφώντας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο το 1964 ο Δ. Κακαβέλης υποστήριζε
ότι πρώτη προτεραιότητα μίας τουριστικής πολιτικής που επιδιώκει να πείσει τους
τουρίστες να διαλέξουν μία χώρα ως τόπο διακοπών τους ήταν τα ακόλουθα:
«[…] πιστεύομεν ότι αποτελεί πρωταρχικήν αναγκαιότητα η δημιουργία μίας
ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗΣ ΟΜΠΡΕΛΛΑΣ η οποία θα αιωρήται διαρκώς και θα ασκή
έντονον επίδρασιν εις τον ψυχικόν κόσμον κάθε ατόμου που υφίσταται την
πρωτογενή κρίσιν της ανάγκης διακοπών και εν συνεχεία περνά εις την φάσιν
της φαντασίας, όπου ο ψυχοσυναισθηματικός χώρος πλημμυρίζει από
συγκεχυμένας εικόνας επιθυμητών τόπων απολαύσεως, χαράς και ξενοιασιάς.
Ακριβώς εις την περίοδο αυτής της διεργασίας η αιωρούμενη ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ
ΟΜΠΡΕΛΛΑ κάθε χώρας, αναλόγως με την δύναμιν της ελκυστικότητος της,
θα οδηγήση τον υποψήφιον τουρίσταν εις την πρώτην απόφασιν του […]»860

Προτεραιότητα για το διαφημιστή του τουριστικού προϊόντος δεν γινόταν η
ικανοποίηση της μίας ή της άλλης ανάγκης του τουρίστα, αλλά η εμπορευσιμότητα
συνολικά της εικόνας μίας περιοχής. Αντιστοίχως, η επιτυχία μίας διαφημιστικής
καμπάνιας δεν αποτελούσε πλέον συνάρτηση των προσφορών και των ιδιοτήτων των
«προιόντων» που θα περιλαμβάνονται στην αρχική τιμή, αλλά η συνολική του
εικόνα.
Εδώ ας επαναλάβουμε κάτι στο οποίο αναφερθήκαμε όταν εξετάζαμε την
εμπορευματοποίηση του χώρου. Δεν υπονοούμε ότι «η τάση φυγής» που
αντιμετωπίζει ο δυνητικός τουρίστας είναι μία ενιαία και αδιαίρετη διαδικασία για
κάθε πιθανό τουριστικό προορισμό. Ικανοποιείται με πληθώρα διαφορετικών τρόπους
και η ιστορικοποίηση του τουριστικού φαινομένου μας φέρνει εκ των πραγμάτων
αντιμέτωπους με τον πολλαπλασιασμό των εναλλακτικών εκδοχών ικανοποίησής της.
Ούτε φιλοδοξούμε να απαντήσουμε στο εξαιρετικά μεγαλύτερο ερώτημα της θέσης
που έχουν ο εξωτισμός και η τάση φυγής στη διαδικασίας της νεωτερικού
μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Είναι σαφές ότι όλοι οι προπάτορες
του τουριστικού φαινομένου και όλα του τα παιδικά βήματα ήταν σημαδεμένα από

860

Δ. Κακαβέλη, «Να απευθυνθώμεν εις τον άνθρωπον δια να κερδίσωμεν τον τουρίστα», Οικονομικός

Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964, σ. 570.
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την αναζήτηση είτε πολιτισμικά διαφορετικών προνεωτερικών κοινοτήτων είτε μίας
χαμένης επαφής με τη φύση. Αυτό που υποδεικνύουμε, λοιπόν, δεν είναι η ανάδυση
της «τάσης φυγής» ως ξεχωριστού στοιχείου της περιόδου που μελετάμε, αλλά η
προοπτική της ικανοποίησης της ως ενός διαφοροποιημένου σημαίνοντος προς
εμπορική εκμετάλλευση. Αυτή η τάση της σχετικής αποεστίασης από τις
ιδιαιτερότητες μίας περιοχής προς αυτήν της εστίασης στις ανάγκες των ίδιων των
τουριστών θα συζητηθεί αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 5 στο οποίο θα ασχοληθούμε
με το περιεχόμενο του τουριστικού προϊόντος μέσω της μελέτης των διαφημιστικών
μηνυμάτων και των περιοδικών ποικίλης ύλης.
4.3.3 Η πειθάρχηση των πολιτών
Έως τώρα προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε τη διαδικασία εμπορευματοποίησης
του ανθρώπου από την τουριστική δραστηριότητα μέσα από δύο διαδικασίες. Από τη
μία εξετάσαμε τη δημιουργία μίας ξεχωριστής εργατικής δύναμης με ειδίκευση στις
συγκεκριμένες ανάγκες της τουριστικής αγοράς εργασίας. Από την άλλη αναλύσαμε
την ανάγκη διερεύνησης εκ μέρους του ίδιου του τουριστικού κυκλώματος των
κινήτρων που οδηγούν τους υποψήφιους επισκέπτες στο να ταξιδεύουν και στην
αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου προσέλκυσης τους. Η δεύτερη αυτή κίνηση δεν
είναι αυταπόδεικτο πως συμβάλλει συγκεκριμένα στην εμπορευματοποίηση του
ανθρώπου. Γίνεται αντιληπτή ως τέτοια, μόνο στο βαθμό που το τουριστικό σημαίνον
γενικεύεται και τείνει να υπερβεί τις συγκεκριμένες καταναλωτικές πρακτικές που το
ίδιο περιλαμβάνει. Όταν πλέον δηλαδή δεν διαφημίζεται το ταξίδι με ένα μέσο
μεταφοράς, μία πολιτιστική εκδήλωση, ή μέσα από τις ιδιαιτερότητες της τοπικής
κουζίνας κ.ο.κ. αλλά όταν τα επιμέρους στοιχεία γίνονται σταδιακά ή απότομα μέρος
μίας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας. Στο βαθμό που συμβαίνει αυτό, τότε πλέον τα
άτομα που περιλαμβάνονται στο τόπο προορισμού είναι αμετάκλητα τμήμα του
πωλούμενου προϊόντος και άρα οι απαιτήσεις του ίδιου του τουριστικού κυκλώματος
να συμπεριφέρονται με συμβατούς, αν όχι και επωφελείς τρόπους προς την
τουριστική δραστηριότητα, εντατικοποιούνται.
Οι σχετικές πιέσεις δεν αφορούν μονάχα μία εκδοχή της συμπεριφοράς των
υποκειμένων. Δηλαδή, δε σημαίνει απαραίτητα μονάχα την υποχρέωση εκ μέρους
τους να λειτουργούν ως χαρακτηριστικά δείγματα του πολιτιστικού τους υπόβαθρου,
αν και σίγουρα αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα με το οποίο και θα ασχοληθούμε
στη συνέχεια. Ομοίως, θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα υποκείμενα οφείλουν να
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συμπεριφέρονται με τρόπους συμβατούς με κοσμοπολίτικα πρότυπα συμπεριφοράς
ξένα προς τις πολιτιστικές τους παραδόσεις. Εν ολίγοις, δεν δημιουργεί η πολιτιστική
ιδιαιτερότητα το τουριστικό κύκλωμα, αλλά αντιθέτως το τουριστικό κύκλωμα
σταχυολογεί, αναδεικνύει και καμιά φορά, σε μία αυτοαναφορική ενδοσκόπηση του,
δημιουργεί την «πολιτιστική ιδιαιτερότητα».
Επιπλέον, οι σχετικές πιέσεις δεν παρουσιάζονται μονάχα ως κανονιστικοί
λόγοι εκ μέρους των φορέων της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Συχνά
αναπτύσσονται και αντίστοιχοι, έστω και πρωτόλειοι, εκπαιδευτικοί θεσμοί για την
απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων εκ μέρους του τοπικού πληθυσμού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα και των δύο παραπάνω τάσεων, είναι το γεγονός ότι
μέχρι το 1964 η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση», στην προσπάθεια της να τονώσει τον
θαλάσσιο τουρισμό διοργάνωνε μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης στο ντόπιο
πληθυσμό πολλών τουριστικών προορισμών της χώρας. Όπως σχολίαζε ο
αρθρογράφος του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Π. Κυριαζής:
«[…] πως θα υπάρξη ναυτική τουριστική υποδομή εις την χώραν μας, όταν τα
ελληνόπουλα πολλών περιοχών φοβούνται την θάλασσαν; Και επ’ αυτού
ακριβώς, δεδομένου ότι το σχολείον αγνοεί ασυγχώρητα το θέμα, ας
σημειωθή, ότι η Συντονιστική Επιτροπή Εκμαθήσεως Κολυμβήσεως,
αποσκοπούσα εις την καλλιέργειαν του θαλασσίου πνεύματος μεταξύ της
μαθητιώσης

νεολαίας,

αλλά

και

των

ηλικιωμένων,

έχει

αναπτύξει

δραστηριότητα εις πολλάς πόλεις της χώρας, μέσω Τοπικών Επιτροπών
Εκμαθήσεως κολυμβήσεως, με ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά περιοχάς.
Ούτω εις την Καβάλαν προσήλθον το 1963 450 αρρένες και 150 θήλεις για να
μάθουν κολύμπι, μεταξύ των οποίων και δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι
ηλικίας 20-35 ετών, εις Χίον 282, εις το Γύθειον 14, εις την Αλεξενδρούπολιν
220, εις την Θεσσαλονίκην 183, εις την Ζάκυνθον 25, εις την Ρόδον 150
κλπ.»861
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Π. Κυριαζή, «Μεγάλαι, αλλ’ ανεπαρκώς αξιοποιούμεναι αι δυνατότητες θαλασσίου τουρισμού»,

Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964, σ. 589.
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Στο ίδιο πνεύμα, από τις πρώτες ενέργειες της χουντικής διοίκησης του Ε.Ο.Τ.
ήταν η δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής για την «τουριστική διαπαιδαγώγηση»
των πολιτών.862
Είναι προφανές όμως ότι η συνηθέστερη έκφανση της πίεσης της τουριστικής
αγοράς προς τους κατοίκους μίας συγκεκριμένης περιοχής ήταν αυτή της
συμπεριφοράς σύμφωνα με ένα πολιτιστικό πρότυπο που θα πρέπει συνειρμικά να
παραπέμπει στην αντίληψη που ο τουρίστας έχει γύρω από την ξένη εντοπιότητα. Το
γεγονός αυτό, με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, δεν θα πρέπει να μας
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η «τουριστικοποίηση» ως διαδικασία, έχει την τάση να
αναδεικνύει και να προστατεύει το πολιτιστικό παρελθόν μίας περιοχής. Κάτι τέτοιο
βρίσκεται μόνο στη σφαίρα της ενδεχομενικότητας και είναι από κάθε άποψη
εξαρτημένο από την αξιακή πρόσληψη σε ένα δεδομένο χωροχρονικό πλαίσιο της
έλευσης του τουρισμού από τους ντόπιους κατοίκους και, βεβαίως, από τις
συνειδητές ενέργειες στις οποίες θα προβούν φορείς της κοινωνίας των πολιτών και
της πολιτικής εξουσίας, ερήμην, αν όχι σε σχετική σύγκρουση, με την ίδια την αγορά.
Από μόνη της η αγοραία «τουριστικοποίηση» έχει ως μόνο χαρακτηριστικό της την
αδιαφορία προς οποιασδήποτε μορφής ιερότητα χώρου ή νοήματος.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, βέβαια, για την περίοδο που μελετάμε, δεν
υπάρχει χαρακτηριστικότερη περίπτωση από τις προσπάθειες εισβολής του
τουρισμού σε χώρους θρησκευτικής λατρείας. Το 1970 π.χ. οι κάτοικοι της Τήνου
διαμαρτύρονταν για τη διαφαινόμενη δημιουργία τουριστικών επιχειρήσεων στο
νησί. Σε απάντηση προς τις τοπικές αντιδράσεις συναντάμε στην οικονομική
αρθρογραφία της εποχής τα εξής:
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως η ανάμειξη της Εκκλησίας σε
επιχειρήσεις δεν προσβάλει τη θρησκεία. Αντίθετα την φέρνει πλησιέστερα
στην πραγματικότητα και τον άνθρωπο […] Εκείνο όμως που επείγει ν’
απαλλαγή ο κάτοικος του νησιού από απ’ τη στενή αντίληψη του ‘τουρίστα
καταχτητή’ και του προπύργιου της θρησκείας.»863
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«Σημειώματα: Τουριστική παιδεία», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος, 402, Απρίλιος 1968, σ. 11.
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Γ. Κάραλη, «Αντιτουριστικές αντιλήψεις αφήνουν αναξιοποίητη την ωραία νήσο Τήνο», Οικονομικός

Ταχυδρόμος, τεύχος 845, 1970, σ. 10.
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Η διαδικασία της παραγωγής λόγων πειθάρχησης ήταν, όπως φαίνεται και από
το παραπάνω απόσπασμα, η διαδικασία της παραγωγής λόγων που να καθιστούν
κάθε μορφής νόημα, ιερότητας ή πολιτιστικού κεκτημένου συμβατό, αν όχι
ταυτόσημο, με την δημιουργία γύρω του ενός εμπορευματικού κυκλώματος. Στην
προσπάθεια αυτή μία σειρά από ιδεολογήματα εμφανίζονταν με περίσσια συχνότητα,
ανεξάρτητα του πολιτισμικού τους πλαισίου, ή του κοινωνικού πόρου του οποίου η
εμπορευματοποίηση προωθούταν. Στα ιδεολογήματα αυτά θα στραφούμε στη
συνέχεια.
4.3.3.1 Αυθεντικότητα
Αναμφισβήτητα, η τάση για πειθάρχηση των μελών της χώρας υποδοχής εμφανίζεται
με την μεγαλύτερη ένταση στην περίπτωση της επιθυμίας εκ μέρους των ιθυνόντων
που σχεδιάζουν πολιτικές τουρισμού να «προστατεύσουν» ένα παραδοσιακό τρόπο
ζωής, ή καλύτερα την εμφάνιση ενός παραδοσιακού τρόπου ζωής με στόχο την
εμπορική του εκμεταλλευσιμότητα. Τέτοιες τάσεις συχνά μπορεί να αντιτίθενται σε
προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού είτε για κοινωνικό εκσυγχρονισμό, είτε για
διατήρηση εκείνων των χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής του που δυσκολεύονται
να γίνουν συμβατά με την εξάπλωση του τουρισμού. Εκ μέρους της ίδιας της
τουριστικής αγοράς, η τάση αυτή εμφανίζεται ως επιθυμία ανακάλυψης «αυθεντικών
περιοχών», η «αυθεντικότητα» των κατοίκων των οποίων θα μπορέσει να αποτελέσει
επαρκή πόλο έλξης για τους επισκέπτες τους.
Η τάση αυτή που περιγράφουμε είναι από τα πλέον μελετημένα παράγωγα της
διαδικασίας της έλευσης του τουρισμού σε μία περιοχή. Η «διαλεκτική της
αυθεντικότητας», ξεκινάει όπως έχουμε ήδη σημειώσει, σύμφωνα με τον πατέρα της
κοινωνιολογικής μελέτης του τουριστικού φαινομένου Ντιν ΜακΚάννελλ, από την
ίδια την τάση των τουριστών να αναζητούν ανέγγιχτα σημεία που να είναι φορείς
«αυθεντικών» νοημάτων. Η τάση αυτή στη συνέχεια γίνεται κτήμα των ίδιων των
τοπικών κοινωνιών η οποίες αυτοσκηνοθετούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να δίνουν
την εντύπωση στους δυνητικούς επισκέπτες τους ότι το νόημα ενεδρεύει σε κάποιο
«πίσω» χώρο, μακριά από το κοινό μάτι.864 Εδώ δεν θέλουμε να δώσουμε έμφαση
ούτε στην συμπεριφορά του ίδιου του υποκειμένου ως επίδοξου επισκέπτη, ούτε
στους μετασχηματισμούς των τοπικών κοινωνιών από αυτές τις τάσεις. Αντίθετα
864

Βλέπε σχετικά στο: D. MacCannell, Ό.π., σ. 39-56, 91-107.
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θέλουμε να αναδείξουμε τις πιέσεις που ασκεί η οικονομική ελίτ που σχετίζεται με
την τουριστική δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση της εφαρμογής πολιτικών
που θα προστατεύουν τη τοπική «ιδιαιτερότητα». Η σχετική επιτυχία ή αποτυχία
τέτοιων τάσεων στην Ελλάδα, εξαιτίας συνθηκών που υπερβαίνουν τα όρια του ίδιου
του τουριστικού φαινομένου, σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν την επιθυμία των
σχετικών φορέων για άσκηση πολιτικών με τέτοιο περιεχόμενο.
Στην περίπτωση που μας απασχολεί εδώ, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του
’50 το Τουριστικόν Δελτίον, μοναδικό περιοδικό με θεματολογία που αφορούσε
αποκλειστικά τα της τουριστικής αγοράς, πίεζε προς την κατεύθυνση της προστασίας
πολλών εκφάνσεων της αθηναϊκής ζωής, βασικό πόλο υποδοχής τουριστών εκείνη
την εποχή, στο όνομα της προοπτικής τουριστικής ανάπτυξης. Βασική επωδός των
υπευθύνων του περιοδικού ήταν η απώλεια του «τοπικού χρώματος» της
πρωτεύουσας με επιχειρήματα που εμφανώς έρχονταν σε αντίθεση με κάθε διάθεση
αστικού εκσυγχρονισμού του πληθυσμού της Αθήνας. Π.χ.: «ποιος είναι ο ανόητος
εκείνος ο οποίος δια δήθεν λόγους τουριστικής εμφανίσεως των Αθηνών απεμάκρυνε
τα τόσον γραφικά γαϊδουράκια-ανθοπωλεία; Τώρα ήλθεν η σειρά και των
καστανάδων!».865
Η ίδια η διαδικασία εξάπλωσης του τουρισμού σε διαφορετικές επαρχίες τις
χώρας ήταν και εν πολλοίς αποτέλεσμα της ανακάλυψης εκ μέρους του τύπου και των
οικονομικών έντυπων της εποχής των ασπίλωτων αρετών της μίας ή της άλλης
επαρχίας της Ελλάδας. Για παράδειγμα στα μέσα της δεκαετίας του ’60, όταν είχε
αρχίσει να προωθείται το, εν αρχή προωθούμενο από τον κεντρώο πολιτικό χώρο,
αίτημα της τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης, βλέπουμε την εξής συλλογιστική για
την υποστήριξη του από τις σελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου:
«Ήδη τα έθιμα, η ηρωική και φιλόξενος νοοτροπία του κρητικού λαού
προσθέτουν μία μείζονα δύναμιν αντιστάσεως κατά της ισοπεδωτικής τάσεως
του εκδημοκρατισμού του τουρισμού και ικανοποίεισυν εις αντίστοιχον

865

Κ. Σημαντάρα, «Τα πρωτεία του τουρισμού», Τουριστικόν Δελτίον, Μηνιαία Έκδοσις του Κέντρου

Τουριστικών Μελετών, έτος 1, τεύχος. 9-10, Αθήνα, 1958, σ. 85-88.
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βαθμόν την ανάγκη και το αίτημα της φυγής εκ των αποπνικτικώς
κεκορεσμένων χώρων από τον “τουρισμό των μαζών”.»866

Στη συνέχεια του άρθρου, και πάντοτε στη λογική της υπέρβασης των
ζημιογόνων επιδράσεων του μαζικού τουρισμού, ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η
Κρήτη θα μπορούσε να υποδέχεται τέσσερα έως πέντε εκατομμύρια τουρίστες το
χρόνο.
Όσο όμως η εξάπλωση του τουρισμού μετατρέποταν από ένα πολιτικό σχέδιο
σε μία πραγματικότητα, η διάβρωση «παραδοσιακών τρόπων ζωής» αποκτούσε
απειλητικά χαρακτηριστικά. Επισημαίνουμε ότι εδώ δεν μας ενδιαφέρει η διάδοση
αξιακών προτύπων και καταναλωτικών πρακτικών από τον τουρισμό στην χώρα. Με
αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. Μας ενδιαφέρει να
δείξουμε πως οι φορείς που εξέφραζαν τον κόσμο της τουριστικής αγοράς στη χώρα
δημιουργούσαν αντιστάσεις απέναντι σε μία τέτοια προοπτική, αντιστάσεις που
έφταναν μέχρι τον επίσημο τεχνοκρατικό λόγο. Το αν τελικά προέκυψαν πραγματικές
θεσμικές αλλαγές από αυτές τις αντιστάσεις, που δεν προέκυψαν, σχετίζεται και με
τις προσδοκίες προς κατανάλωση των αναδυόμενων και στη συνέχεια ηγεμονικών
μεσαίων στρωμάτων της χώρας που προσέβλεπαν πριν από όλα σε μία κοινωνική
αναρρίχηση δια μέσου της κατανάλωσης.867 Οι αντιστάσεις, όμως, εκ μέρους της
αγοράς υπήρχαν.
Σε διάλεξη του, ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ το 1966, Δ. Παπαευστρατίου
προσπαθώντας να περιγράψει τις αρνητικές και τις θετικές συνέπειες του τουρισμού
εκθείαζε την συμβολή του «[…] δια την συντριβήν της τοπικιστικής και επαρχιακής
νοοτροπίας εις ένα λαόν». Παρόλα αυτά μεγαλύτερος κίνδυνος από το νέο φαινόμενο
εθεωρείτο ο μιμητισμός της συμπεριφοράς των ξένων από το ντόπιο στοιχείο:
«Τότε τα ελεύθερα ήθη των πολιτισμένων ανθρώπων ημπορούν να
καταλήξουν εις έκλυσιν ηθών από τους πιθηκίζοντας, διότι η έλλειψις
866

Α. Γρηγορογιάννη, «Η Κρήτη ως ζώνη εντατικής τουριστικής αξιοποιήσεως», Οικονομικός

Ταχυδρόμος, τεύχος 480, 1963, σ. 441.
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Σχετικά με αυτή την ερμηνεία της μεταπολεμικής ελληνικής ιστορίας βλέπε: Α. Α. Κύρτσης,

«Πολιτισμικές και ιδεολογικές εκφράσεις της μετεμφυλιοπολεμικής νεωτρικότητας», στο Η Ελληνική
Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), τομ. Α’, Ίδρυμα Σάκης Καράγιωργας,
Αθήνα, 1993, σ. 401.
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σεμνοτυφίας αντιγράφεται ως θρασύτης, η άρνησις του στενόκαρδου και
στενόμυαλου μεταβάλλεται εις περιφρόνησιν προς την παράδοσιν και τας
συνηθείας.»868

Με παρόμοια λόγια εκφράστηκε και ο διευθυντής της τουριστικής αστυνομίας
το 1967:
«Εξ αυτών (των ξένων) πρέπει και η Ελλάς να λαμβάνη βεβαίως ότι είναι
ωφέλιμον και σύμφωνον προς τα ιδικά της ήθη και έθιμα και να απορρίπτη
ασυζητητί τα επιβλαβή δι’ αυτήν και τον Λαόν της ξένα τοιαύτα, δυνάμενα να
παρασύρουν κυρίως την ελληνική νεολαίαν μακράν των ωραίων ελληνικών,
οικογενειακών και εθνικών παραδόσεων του ωραίου και ακατάλυτου
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Και δύναται να επιτευχθή τούτο, αν ο
Ελληνικός Λαός μάθη να αποφεύγη τις άνευ ουδενός ατομικό-κοινωνικού
ελέγχου λίαν επικίνδυνον ξενομανίαν, και τον πιθηκισμόν.»869

Ο σχετικός φόβος ότι η αλλοίωση των χαρακτηριστικών του ελληνικού τρόπου
ζωής, με δυνητικά οικονομικές συνέπειες για τον τουρισμό της χώρας κατά τη
διάρκεια της Χούντας πέρασε και στον επίσημο τεχνοκρατικό λόγο του καθεστώτος.
Στο περιβόητο κείμενο του Κ.Ε.Π.Ε. επισημάνθηκαν πολλάκις οι αλλαγές που θα
υποστεί η χώρα από την έλευση της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα. Πουθενά
όμως δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση η πρόθεση της χώρας να προσανατολιστεί προς
τον τουρισμό. Οι αναμενόμενες αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις, στη θέση της
γυναίκας και στις καταναλωτικές συνήθειες, οι οποίες όλες με εντυπωσιακή ακρίβεια
περιγράφονται στο κείμενο, αντιμετωπίζονταν με καχυποψία όχι από την οπτική των
κλυδωνισμών που θα προκαλέσουν στις πολιτικές ισορροπίες της χώρας, ούτε από
στείρο κοινωνικό συντηρητισμό, αλλά πρωταρχικά εξαιτίας της οικονομικής τους
επίδρασης.870
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Π. Κυριαζή, «Τουρισμός: Ελπίδες και κίνδυνοι», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 633, 2 Ιουνίου

1966, σ. 419.
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Βλέπουμε λοιπόν ότι το αίτημα διατήρησης της αυθεντικότητας του τοπικού
πληθυσμού δεν ήταν μόνο μία ιδεολογική παραφωνία που εκφερόταν από τον
επίσημο λόγο, αρχικά της εθνικόφρονος παράταξης και στη συνέχεια της
στρατιωτικής δικτατορίας, αλλά είχε και φορείς μέσα από την ίδια την τουριστική
αγορά.871 Στην πράξη αυτό μεταφραζόταν στο αίτημα περί λελογισμένης αλλαγής
των κοινωνικών σχέσεων της υπαίθρου. Όπως θα δούμε όμως στη συνέχεια, τέτοιες
αντιστάσεις δεν επικράτησαν καθώς στην περίπτωση της Ελλάδας, την περίοδο που
μελετάμε, ο τουρισμός αποτέλεσε ως επί το πλείστον όχημα λανθάνοντος
εκδυτικισμού και όχι μορφή αντίστασης σε τέτοιες τάσεις. Αυτό όμως δεν αλλάζε το
γεγονός ότι η ίδια η τουριστική ζήτηση δημιουργούσε, όπως και σε όλες τις χώρες
που εξαπλώνεται ο τουρισμός,872 σταδιακά πιέσεις για την παροχή περισότερων
«αυθεντικών» εμπειριών
4.3.3.2 Τουριστική συνείδηση
Όλη η ρητορική υπέρ της διατήρησης της αυθεντικότητας και στοιχείων της
«παράδοσης», στην οποία αναφερόμαστε δεν ήταν αποτέλεσμα των επιδράσεων του
τουριστικού φαινομένου στη χώρα. Εν προκειμένω, ήταν κομμάτι της ίδιας της
συγκρότησης

μίας

τουριστικής

οικονομίας

και

μέρος

ενός

αναδυόμενου

επιστημονικού και τεχνοκρατικού λόγου που θα επιδίωκε να θεωρητικοποιεί τις
αντιφάσεις της τουριστικής οικονομίας, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα τις αντινομίες
της και διασκεδάζοντας τις αρνητικές της επιδράσεις.
Όπως είναι λογικό, ένας τέτοιος λόγος θα έπρεπε να ενσωματώνει όλες τις
αντιφάσεις που περιγράψαμε μέχρι τώρα: Την υποχρέωση του εργατικού δυναμικού
871
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τη

σχέση

μεταξύ

εμπορευματοποίησης

και

αυθεντικότητας

βλέπε:

R.

Shepherd,

«Commodification, Culture and Tourism», Tourist Studies, vol. 2(2), 2002, σ. 192.
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Ενδιαφέρον έχει εδώ η σύγκριση με άλλες πρακτικές κατασκευής της αυθεντικότητας σε διαφορετικές

μεσογειακές χώρες. Στην Μάλτα π.χ. επινοήθηκαν παραδοσιακοί χοροί για να ικανοποιηθεί η τουριστική
ζήτηση σε «μεσογειακούς χορούς» που η ελληνική τουριστική αγορά είχε δημιουργήσει. Από την άλλη,
στην Ισπανία ο εκδημοκρατισμός την δεκαετία του ’80 και η έμφαση που δίνεται στην αναβίωση των
τοπικών πολιτισμικών εκφράσεων έδινε ώθηση και συνάμα ωθήθηκε ο ίδιος από τις αναγκαιότητες της
τουριστικής αγοράς. A. Black, «Negotiating the Tourist Gaze: The example of Malta», στο J. Boissevain
(επιμ.), Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism, Bergham Books, Providence, 1996,
σ. 117 · Α. M. N. Pedregal, «Tourism and Self-consciousness in a South Spanish Coastal Community»,
στο J. Boissevain (επιμ.), Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism, Bergham Books,
Providence, 1996, σ. 66-67.
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να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς την ώρα που βιώνει
δυσάρεστες εργασιακές σχέσεις. Την επιταγή προς τους εργαζόμενους να γνωρίζουν
τρόπους δυτικοευρωπαϊκής αστικής συμπεριφοράς, την ίδια ώρα που ο τόπος τους
αποτελεί χώρο επισκέψιμο από τουρίστες, ακριβώς επειδή συνιστά μια διαφυγή από
τη δυτική Ευρώπη. Την υποχρέωση του ντόπιου πληθυσμού να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των υποψήφιων επισκεπτών χωρίς να μετέχει ο ίδιος είτε στο οικονομικό
κύκλωμα (που τελικά συμμετείχε), είτε στα οικονομικά του οφέλη (τα οποία τελικά
και απολάμβανε).873 Την επιταγή προς όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού,
εργαζόμενους, επιχειρηματίες μικρούς και μεγάλους, και απλούς κατοίκους μίας
περιοχής, να συμπεριφέρονται με τρόπους «συμβατούς» με το τουριστικό οικονομικό
κύκλωμα, ως εάν να είχαν όλοι τα ίδια οφέλη και άρα τις ίδιες υποχρεώσεις από το
νέο αυτό οικονομικό φαινόμενο. Και ως εάν ο τουρισμός να μπορούσε να εξαλείψει
την

ένταση

των

αισθητικοποιώντας

ταξικών
τες

και

σχέσεων

και

των

ανάγοντας

τες

σε

πολιτισμικών
μία

εμπορικά

διαφορών,
επιθυμητή

διαφορετικότητα, η εξάλειψη της οποίας θα αποτελούσε μέγα σφάλμα.
Ο τουρισμός εκείνη την εποχή έμοιαζε να έχει την μαγική ιδιότητα να
αποκρύπτει το γεγονός ότι ο φτωχός Έλληνας αγρότης, συχνή εικόνα σε τουριστικές
καρτ ποστάλ και διαφημίσεις ήταν ακριβώς αυτό: Φτωχός και όχι πλούσιος, Έλληνας
και άρα αποκλεισμένος από τον δυτικού τύπου πολιτιστικό εκσυγχρονισμό, και
αγρότης, άρα αποκλεισμένος από τον αναδυόμενο αστικό τρόπο ζωής.
Η διατήρηση των παραπάνω εύθραυστων ισορροπιών ήταν ζήτημα που
αφορούσε τη συγκρότηση της ίδιας της τουριστικής οικονομίας ως τέτοιας. Εν
προκειμένω, θα αναφερθούμε σε μία έννοια που αποτελούσε βασικό αντικείμενο της
τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα από την εποχή της σύστασης διακριτών σχετικών

873

Όπως παρατηρήθηκε στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου 4, η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα

κατά την προδικτατορική περίοδο παρουσίασε μία διάσταση ανάμεσα στον κρατικό σχεδιασμό που
προσπαθούσε να προσελκύσει υψηλού εισοδήματος επισκέπτες σε λίγες περιοχές και σε λίγες
υπερπολυτελείς μονάδες, και σε μία κίνηση προς πολλές, κυρίως νησιωτικές, περιοχές τις χώρες όπου
χωρίς την κρατική αρωγή πλήθος μικρών επιχειρήσεων άκμαζαν από το ρεύμα των νέων που
ανακάλυπταν την Ελλάδα ως εξωτικό προορισμό. Κρατικός σχεδιασμός και πραγματική οικονομία
λοιπόν παρουσίαζαν μία διάσταση, εξού και η αναντιστοιχία ανάμεσα στις προσδοκίες του
πρωτοεμφανιζόμενου τεχνοκρατικού λόγου απέναντι στη δέουσα συμπεριφορά του τοπικού πληθυσμού
απέναντι στον τουρίστα και στη μορφή της οικονομικής και πολιτισμικής επικοινωνίας που εν τέλει
αναπτύχθηκε.
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θεσμών και έννοια στην οποία οι διανοούμενοι που ασχολούνταν με το θέμα διαρκώς
επέστρεφαν: Την τουριστική συνείδηση.
Η έννοια της τουριστικής συνείδησης αποτελεί την κατηγορία εκείνη που
συμπυκνώνει όλες τις παραπάνω αντιφάσεις που περιγράψαμε. Ως εκ τούτου το
περιεχόμενο της είναι πάντα θολό και δύσκολο να προσδιοριστεί καθώς
διαφοροποιείται από την κατεύθυνση της εκάστοτε ασκούμενης τουριστικής
πολιτικής. Την αρχή της περιόδου που μελετάμε, την έννοια της τουριστικής
συνείδησης τη συναντάμε ως την συμπύκνωση της γνώσης σχετικά με τα ήθη, τα
έθιμα και τις συνήθειες όσων ταξιδεύουν, ώστε να μπορούν να τους παρασχεθούν οι
κατάλληλες υπηρεσίες, με τον κατάλληλο τρόπο. Αναφερόμενος στην ψυχολογία των
ξένων και στη τουριστική συνείδηση που όφειλαν να έχουν όσοι τους υποδέχονται ο
Σουλαντίκας ανέφερε τα ακόλουθα:
«Οι λαοί των βόρειων κλιμάτων αίφνης διακρίνονται διά ρεαλισμόν,
ψυχρότητα και ευστάθειαν ενέργειας, ενώ αντιθέτως οι περί το ευκρατές
κλίμα της Μεσογείου κατοικούντες λαοί έχουν ως χαρακτηριστικόν τον
ρομαντισμόν,

τον

αυθορμητισμόν,

το

ευμετάβολον

των

ψυχικών

καταστάσεων και την ευστάθειαν ενέργειας.
Περαιτέρω οι Άγγλοι ευρίσκουν ιδιαίτερον θέλγητρον εις την ακρίβεια του
χρόνου, την υπερβολικήν σοβαρότητα, την αυστηράν εθιμοτυπίαν, τας
κοινωνικάς διακρίσεις και την πατριαρχικήν παράδοσιν.
Οι Γάλλοι εναβρύνονται με την απλότητα και χάριν, με το δηκτικόν πνεύμα
και τους λεπτούς τρόπους, με την αυστηράν οικονομίαν και τον αυθόρμητον
αισθηματισμόν.
Οι Γερμανοί, λαός κατά παράδοσιν στρατιωτικός, διέπονται υπό ψυχρού
ρεαλισμού και αυστηρού πνεύματος στρατιωτικής πειθαρχίας.
Οι Αμερικάνοι, λαός της τεταμένης ενεργητικότητας και δραστηριότητας,
εναρέσκονται πολύ με τους απλούς τρόπους, την φειδώ του χρόνου, το
ανυπόκριτον και απέριττον, την ιδέαν του μεγάλου και επιβλητικού και τον
ίλιγγον της ταχύτητος.
Η γνώσις της κοινής και ειδικής ψυχολογίας των περιηγητών, μας υποβοηθάει
εις το να ρυθμίζωμεν την τουριστικήν συμπεριφοράν και οργάνωσιν μας
συμφώνως προς ταύτην, εις τρόπον ώστε να παράγωνται εντεύθεν ευμενείς
εντυπώσεις. […] Περαιτέρω, προς ικανοποίησιν της ειδικής ψυχολογίας των
περιηγητών, οι φορείς της τουριστικής υπηρεσίας είναι σκόπιμον να σέβωνται

Σελίδα | 328

την ψυχρότητα των βορείων λαών και να ανέχονται την υπερβολικήν
διαχυτικότητα των μεσημβρινών, να μην εκδηλώνουν δυσαρέσκειαν προς την
εγωιστικήν εμμονήν του Άγγλου και να μην χάνουν την υπομονήν των από
την υπερβολικήν ομιλητικότητα του Γάλλου και Ιταλού, να οδηγούν τον
Αμερικάνον εις επιβλητικά κοσμοπολίτικα ξενοδοχεία και τον Ασιάτην εις
περιβάλλον υπερβολικής χλιδής και απομονώσεως.»874

Στο παραπάνω κομμάτι τουριστική συνείδηση και γνώση ταυτίζονται. Η
τουριστική συνείδηση μεταμορφώνεται στη γνώση των συνηθειών διαφορετικών
λαών ή καλύτερα στην επίγνωση των στερεοτύπων σχετικά με τη συμπεριφορά τους
και τις ιδιοτροπίες τους. Τουριστική συνείδηση είναι εδώ, η συστηματοποιημένη,
γρήγορη και εύκολη γνώση, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας, των
συνηθειών του τουρίστα.
Καθώς, όμως, ο τουρισμός έπαιρνε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στη χώρα,
η τουριστική συνείδηση μετατρέπονταν από γνώση, ακριβώς σε συνείδηση, σε μία
παραμελημένη ηθική υποχρέωση των κατοίκων της χώρας που διαρκώς
αναβάλλονταν. Από το βήμα της Βουλής το 1958 ακούγονταν τα ακόλουθα λόγια από
το βουλευτή Ε. Σκορδίλη:
«Κανείς εξ’ αυτών τους οποίους το Κράτος με την ανάθεσιν της
εκπροσωπήσεως του εις τον τομέα του Τουρισμού, δεν έκαμε μίαν φοράν τον
μήνα και δι’ ένα τέταρτον, μίαν συγκέντρωσιν, δια να ομιλήση εις τους
εστιάτορας, εις τους καφετζήδες και τους υπαλλήλους των κέντρων αυτών, να
τους αναπτύξη τις υποχρεώσεις έχουν απέναντι του Τουρισμού, απέναντι των
ξένων εκδρομέων και περιηγητών. Κανείς δεν τους εκάλεσε και να τους ειπή
ότι πρέπει να έχουν καθαρά τα χέρια των και τα νύχια των, τις μπλούζες των,
να ξυρίζωνται, να μην σκουπίζουν τα τραπέζια με τα χέρια των, αλλά με την
πετσέτα και να λέγουν πάντοτε ένα “ευχαριστώ” του οποίου γίνεται τόση
κατάχρηση εις την Αμερικήν […]»875

Η συγκρότηση αυτή της υποχρέωσης εκ μέρους των επίσημων φορέων της
πολιτείας για το εκδυτικισμό των ηθών τους, απηχούσε μία ηθικής τάξεως διάσταση
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Π. Α. Σουλαντίκας, Ό.π., σ. 17-32.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 58η, 3 Φεβρουαρίου 1958, σ. 56.
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ακριβώς στο βαθμό που αποτελούσε λογικό παράδοξο. Είναι αρκετά λογικό να
αντιτάξουμε στον παραπάνω λόγο ότι οι τουρίστες εκείνη την εποχή γοητεύονταν από
τις ακαθαρσίες στα νύχια των καφετζήδων και την απουσία της κατάχρησης του
«ευχαριστώ» που τόσο αφθονούσε στην Αμερική. Η, για να το διατυπώσουμε
διαφορετικά, μία από τις αιτίες για τις οποίες η χώρα αποτελούσε δυνητικό τόπο
τουριστικής επίσκεψης ήταν και το γεγονός ότι πολιτισμικά διέφερε από τα
δυτικοευρωπαικά πρότυπα. Στο βαθμό που αποτελούσε λογικό παράδοξο, ο σχετικός
λόγος δεν θα μπορούσε παρά να διολισθαίνει σε συναισθηματικές ρητορικές δομές
και ηθικολογίες. Τέλος, το πλέον αντιφατικό στοιχείο του ήταν ότι αυτός ο
ηθικιστικός λόγος γινόταν κομμάτι του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος των
τουριστικών σχολών και φορέων, δίπλα στο μαγείρεμα, την τέχνη του μπουφέ και τις
ξένες γλώσσες.
Το 1964 συναντάμε το ακόλουθο κείμενο από τον Γ. Παπαχριστοδούλου,
άνθρωπο με διδακτική εμπλοκή στη Σ.Τ.Ε.:
«Θα απαιτηθή, λοιπόν, αγωγή τουρισμού, η οποία εις τελευταίαν ανάλυσιν
είναι αγωγή της καρδιάς. Εξανθρωπισμός του ανθρώπου. Καλλιέργεια της
ψυχής. Έξαρσις της καλής συμπεριφοράς. Πνεύμα εξυπηρετήσεως του
συνανθρώπου μας. Αλλαγή νοοτροπίας: Οι ξένοι μας δεν είναι όντα προς
εκμετάλλευσιν. Αλλ’ άνθρωποι που μας αγάπησαν και αξίζουν την αγάπη
μας.»876

Βλέπουμε ότι στο παραπάνω κείμενο η ηθική αρετή του αλτρουισμού
μετατρέπεται σε επαγγελματική δεξιότητα προς την πληρέστερη οικονομική
αξιοποίηση της. Η τουριστική συνείδηση αποτελεί την υποχρέωση να μην
αντιμετωπίζει ένα μεμονωμένο υποκείμενο τον τουρίστα ως αντικείμενο προς
εκμετάλλευση, προς χάριν της πληρέστερης συλλογικής εκμετάλλευσης, όλων των
τουριστών από το σύνολο του τουριστικού οικονομικού κυκλώματος. Η
αισχροκέρδεια και η λατρεία του εύκολου χρήματος είναι μεμπτές ως ατομικές
συμπεριφορές μόνο, στο βαθμό ακριβώς που προσβάλλουν την εφαρμογή τους ως
συλλογικές αξίες.

876

Γ. Παπαχριστοδούλου, «Ο ανθρώπινος παράγων», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 544, 1964, σ.

701.
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Εν κατακλείδι, η έννοια της τουριστικής συνείδησης αποτελεί συμπύκνωση των
αντιφάσεων και των απαιτήσεων του τουριστικού οικονομικού κυκλώματος, στο
βαθμό ακριβώς που προβάλλει ως συνολικό μοντέλο συμπεριφοράς για κάθε πολίτη.
Συμπυκνώνει την απαίτηση της τουριστικής οικονομίας οι κάτοικοι μίας περιοχής να
διατηρούν τα προνεωτερικά χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής τους, σε μορφές
τέτοιες ώστε να είναι απομακρυσμένα από την πραγματική τους κοινωνική διάσταση
και ενταγμένα σε ένα πλαίσιο ικανό να βιωθεί, όχι από το φορέα του, αλλά από
κάποιον ξένο. Δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτό. Τουριστική συνείδηση είναι και
η υποχρέωση των κατοίκων μίας περιοχής να συμπεριφέρονται σύμφωνα με ένα
συγκεκριμένο αξιακό και ηθικό κώδικα ο οποίος να μην αναγάγει το κέρδος ως
βασικό κίνητρο της ατομικής συμπεριφοράς, αλλά ταυτίζοντας την προσδοκία του
κέρδους, που οι μηχανισμοί της αγοράς εσωτερικεύουν σε κάθε μεμονωμένο
υποκείμενο, με ένα μοντέλο συλλογικής συμπεριφοράς, να αναζητά την ατομική
μεγιστοποίηση του κέρδους μέσα από την ευθυγράμμιση του επαγγελματικού ήθους
με αυτού του συνόλου της κοινότητας. Προτουριστικά κοινωνικά μορφώματα ή
τάξεις ηθικών αξιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό, αν και αυτό θα
εξαρτηθεί από την συγκεκριμένη μορφή του τουριστικού εμπορεύματος που ο
κοινωνικός ανταγωνισμός έχει ανάγει ως βέλτιστο για την ανάπτυξη του σε μία
περιοχή. Κεντρικό σημείο της συγκεκριμένης έννοιας δεν είναι η αναφορά σε μία
προνεωτερικού τύπου συμπεριφορά, αλλά η ίδια η ομοιομορφοποίηση της
συμπεριφοράς και του επιχειρηματικού και εργασιακού ήθους ως βέλτιστος τρόπος
μεγιστοποίησης του ατομικού οφέλους ή κέρδους. Αν για τους επιχειρηματίες η αρχή
αυτή φαντάζει ως ένα κατανοητό εργασιακό ήθος η υιοθέτηση του οποίου μπορεί
δυνητικά να είναι οικονομικά επωφελείς, για τον υπόλοιπο πληθυσμό μίας
τουριστικής περιοχής η ίδια έννοια αποτελεί ανορθολογική επίκληση στο
συναίσθημα, καθώς προσπαθεί να εμπλέξει κατηγορίες του πληθυσμού που δεν
ευνοούνται από την τουριστική δραστηριότητα στην υπεράσπιση μέσα από την
ατομική τους συμπεριφορά των οικονομικών συμφερόντων μία συγκεκριμένης
κοινωνικής κατηγορίας.
Κλείνοντας την ενότητα, βλέπουμε ότι η πειθάρχηση των ανθρώπων προς τις
απαιτήσεις της τουριστικής δραστηριότητας απαιτούσε τρεις διακριτές διαδικασίες.
α)

Την

διαμόρφωση

ενός

εργατικού

δυναμικού

μέσα

από

κατάλληλους

εκπαιδευτικούς θεσμούς. β) Την συστηματοποίηση ενός επιστημονικού λόγου που θα
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διερευνούσε τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των υποψήφιων τουριστών και θα
μπορούσε να τον συστηματοποιεί σε μηνύματα και διαφημίσεις. Και τέλος γ) την
άρθρωση ενός ηθικιστικού λόγου που θα προσπαθούσε να πειθαρχεί στις απαιτήσεις
της τουριστικής αγοράς, ολόκληρους τους πληθυσμούς των τουριστικών περιοχών
στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω.
4.4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο παρόν κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με την συγκρότηση την περίοδο 1945-1974 της
τουριστικής πολιτικής οικονομίας μέσα από το δημόσιο λόγο της εποχής.
Συγκεκριμένα, εστιάσαμε στις κρατικές πολιτικές, στη διαδικασία συγκρότησης του
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις πολιτικές και
επιστημονικές αντιλήψεις γύρω από το τι ήταν ο τουρισμός και πως έπρεπε να
αναπτυχθεί τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Επίσης καταπιαστήκαμε με τις
λειτουργίες που αποκτούσε το τουριστικό φαινόμενο εντός του πλαισίου του
ελληνικού πολιτικού συστήματος καθώς και με τις τομές, τις συνέχειες και τις
ασυνέχειες που το φαινόμενο παρουσίαζε μεταπολεμικά στην περίπτωση της
Ελλάδας. Επιπλέον εγκύψαμε στους τρόπους με τους οποίους ο χώρος ρυθμιζόταν
και εμπορευματοποιούνταν για να γίνει συμβατός με την τουριστική οικονομία, και
με τις ειδικές μορφές γνώσεις που παράγοταν για ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες
της τουριστικής βιομηχανίας. Τέλος, καταπιαστήκαμε με τις μορφές ρύθμισης και
τους κανονιστικούς λόγους που παράγονταν από το κράτος και την τουριστική
βιομηχανία για να προωθήσουν τις διαδικασίες προώθησης της τουριστικής
εμπορευματοποίησης. Σε αυτά τα πλαίσια αναλύσαμε τόσο στην παραγωγή του
κατάλληλου εργατικού δυναμικού για τον κλάδο, όσο και στους τεχνοκρατικούς
λόγους που από τη μία διερευνούσαν τα κίνητρα της τουριστικής συμπεριφοράς όσο
και αυτούς που προσπαθούσαν να πειθαρχήσουν τις τοπικές κοινωνίες δέκτες της
τουριστικής δραστηριότητες με τις ανάγκες του νέου οικονομικού φαινομένου.
Στα πλαίσια αυτής μας της αναζήτησης διακρίναμε ότι οι τομές μεταξύ 19451958, 1959-1967 και 1968-1974, στις οποίες είχαμε εστιάσει στο προηγούμενο
κεφάλαιο συνοδεύονται και από τομές στις ασκούμενες πολιτικές, τις πολιτικές
συγκρούσεις, τις αντιλήψεις γύρω από τον τουρισμό, καθώς και τις πολιτικές του
λειτουργίες. Έτσι την περίοδο 1945-1958 ο τουρισμός νοούνταν ως ένας μηχανισμός
άντλησης συναλλάγματος από το εξωτερικό και σε αυτά τα πλαίσια η πολιτική που
διαμορφώθηκε, μέσα από τις αδυναμίες του ιδιωτικού τομέα, ήταν προσανατολισμένη
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σε κρατικές επενδύσεις που απευθυνόταν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Την
περίοδο 1959-1967 η ασκούμενη τουριστική πολιτική στηρίχτηκε στις μεγάλες
κρατικές επενδύσεις και συνεπικουρείται από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που
χαίρουν της δραστήριας στήριξης του κράτους. Οι ασκούμενες πολιτικές καθώς
έρχονταν σε αντίθεση με τις τάσεις της διεθνείς τουριστικής αγοράς δημιουργούσαν
ένα δυισμό στην ελληνική τουριστική οικονομία. Δίπλα στον πολυτελή αυτό
τουρισμό αναπτύσσονταν και ένα ολόκληρο οικονομικό κύκλωμα έξω από την
ιδιαίτερη οικονομική μέριμνα και παρέμβαση του κράτους που απευθύνονταν σε
κατώτερες οικονομικές και ηλικιακές κατηγορίες, έτεινε όμως να εξαπλωθεί πέρα
από τα όρια των 3-4 περιοχών που ο κρατικός σχεδιασμός προέβλεπε, και αναμείγνυε
νέα κοινωνικά στρώματα και μικροεπιχειρηματίες χωρίς προηγούμενη σχέση με το
αντικείμενο. Την περίοδο εκείνη οι συγκρούσεις γύρω από την ανάπτυξη του
τουρισμού αφορούσαν το ρόλο του ξένου κεφαλαίου και τα ρόλο του μικρού
κεφαλαίου στη ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας. Παράλληλα, διακύβευμα
αποτελούσε και η θέση του τουρισμού ως μορφής περιφερειακής ανάπτυξης καθώς
και η νέα του λειτουργία ως μοχλός ρύθμισης πελατειακών σχέσεων. Τέλος, την
περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας ο τουρισμός ήταν ο βασικός μοχλός
εξωτερικής και εσωτερικής νομιμοποίησης του καθεστώτος, κύριο μέσο οικονομικής
ανάπτυξης, αλλά και δίαυλος μέσω του οποίου το καθεστώς προσπαθούσε να
συγκροτήσει κοινωνικές συμμαχίες με στρώματα του πληθυσμού της επαρχίας.
Καθώς ο τουρισμός μεταμορφωνόταν από δευτερεύουσα σε κύρια οικονομική
δραστηριότητα της χώρας, νέα πεδία σύγκρουσης αποτελούσαν οι συνέπειες της
υπερεκμετάλλευσης του για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά σταδιακά και
οι συνέπειες για το περιβάλλον από την εξάπλωση του. Την περίοδο αυτή
αναδύονταν και οι πρώτες πολιτικές αντιλήψεις που συνολικά αντιλαμβάνονταν τη
θέση της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας να είναι αυτή της χώρας
τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και νέες λειτουργίες του τουρισμού, όπως αυτή της
νομιμοποίησης της εκάστοτε μορφής πολιτειακής τάξεως της χώρας μέσα από τα
διαπιστευτήρια που παρείχε η απρόσκοπτη λειτουργία του τουριστικού οικονομικού
κυκλώματος.
Οι σχετικές τομές σχετίζονται και με τομές που εντοπίζουμε τόσο στις μορφές
ρύθμισης του τουριστικού χώρου όσο και τις κανονιστικές ρυθμίσεις των κοινωνικών
υποκειμένων, κυρίως προ και μετά την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής στρατιωτικής
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δικτατορίας. Έτσι, προδικτατορικά αν και οι ασκούμενες πολιτικές προβλέπουν το
κράτος στο ρόλο επενδυτή, οι παρεμβατικές λειτουργίες στην παραγωγή του
τουριστικού χώρου την περίοδο της δικτατορίας εντείνονταν, όπως π.χ. βλέπουμε
μέσα από την δημιουργία υποδομών μεταφοράς με γνώμονα αποκλειστικά
τουριστικές επενδύσεις ή την παροχή με νομικές παρεμβάσεις γης προς
εκμετάλλευσης από ιδιωτικούς φορείς. Αντιστοίχως, και η τομή στην περίπτωση των
κανονιστικών ρυθμίσεων των κοινωνικών υποκειμένων ακολουθούσαν τη ρήξη
μεταξύ των πολιτικών προ και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, μέσα
από το πέρασμα προς ένα καθεστώς παροχής φτηνής εργατικής δύναμης και
υποτίμησης της ποιότητας των προσφερόμενων γνώσεων στους νέους εργαζόμενους
στον κλάδο. Τέλος, την ίδια περίοδο έχουμε και την σταδιακή διαμόρφωση των
ειδικών μορφών γνώσης σχετικά με τον τουρισμό που, μέσα από την εντατικοποίηση
της τουριστικής οικονομίας, εστίαζαν προοδευτικά περισσότερο στις ανάγκες του
υποψήφιου καταναλωτή και λιγότερο στη σχέση του τουρισμού με την ελληνική
οικονομία και στην εγκαθίδρυση εργασιακών και κοινωνικών ηθών συμβατών την
τουριστική οικονομία.
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5

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ακολουθήσουμε την ιστορία του ελληνικού τουρισμού τις
πρώτες τρεις μεταπολεμικές δεκαετίες μέσα από τις μεταμορφώσεις και τις
μεταστροφές του ίδιου του τελικού πωλούμενου προϊόντος, του τουριστικού πακέτου,
των κοινωνικών πρακτικών που περιλαμβάνονται σε αυτό και της διάχυσης τους στην
ελληνική κοινωνία. Ταυτόχρονα θα σκιαγραφήσουμε την επίδραση που έχει η
τουριστική δραστηριότητα σε διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού. Τέλος, θα
χαρτογραφήσουμε τις αλλαγές σχετικά με τις αναπαραστάσεις που σχετίζονται με
τους ξένους επισκέπτες την περίοδο που μελετάμε καθώς και θα διερευνήσουμε τους
τρόπους με τους οποίους ο τουρισμός συνέβαλε στην αλλαγή της αυτοκατανόησης
της ελληνικής κοινωνίας και στις μετεξελίξεις της νεοελληνικής ταυτότητας.
Το παραπάνω εγχείρημα πραγματοποιείται μέσα από την εξέταση πλήθους
διαφημιστικών φυλλαδίων όπως αυτά είναι συγκεντρωμένα στο Αρχείο Βοβολίνη και
στο αρχείο του ταξιδιωτικού οργανισμού «Thomas Cook».877 Ταυτόχρονα όμως ο
μεγαλύτερος όγκος του υλικού μας αντλήθηκε από περιοδικά ποικίλης ύλης και
συγκεκριμένα από τα περιοδικά Εικόνες, Ταχυδρόμος, Επίκαιρα και Άλφα. Η επιλογή
των διαφημίσεων έγινε καθώς τα δύο προαναφερθέντα αρχεία ήταν οι δύο πιο
συγκεντρωμένες συλλογές από σχετικό υλικό που μπορέσαμε να εντοπίσουμε
αναφορικά με την περίοδο που μελετάμε. Το σώμα των διαφημίσεων που εκδίδονται
εκείνη την εποχή για την Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο και ετερόκλητο που δεν θα είχε
εξάλλου νόημα να προσπαθήσει κανείς να έχει μία «πλήρη» κάλυψη του
παραγόμενου διαφημιστικού λόγου της εποχής. Αυτό όμως στο οποίο αποσκοπούσε η
επιλογής μας αυτή είναι, πρώτον, να υπάρχει συνέχεια στο εξεταζόμενο υλικό ώστε
να μπορούν να εντοπιστούν οι διαφοροποιήσεις εντός του ενός ή του άλλου
εκδοτικού συγκροτήματος και να υπάρχει μία αντιπροσωπευτικότητα αναφορικά με
την κατανομή αυτού του υλικού ανάμεσα σε εγχώριες και εξωτερικές εκδόσεις, ώστε
να αποτυπωθούν και οι τυχόν αποκλίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές ρητορικές
στρατηγικές των δύο ειδών επιχειρήσεων. Βεβαίως, η Ελλάδα ως μία παραθεριστική
ουτοπία είναι ένας διαφορετικός τόπος προορισμού για κάθε κατηγορία και
877

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εταιρίας «Thomas Cook» σε σχέση με τα άλλα ανταγωνιστικά

μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Μεγάλης Βρετανίας βλέπε: S. Wright, Ό.π., σ. 185.
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εθνικότητα υποψήφιων επισκεπτών της. Παρ’ όλα αυτά η ιστορικότητα του
πρακτορείου «Thomas Cook»878 ως του πρώτου ταξιδιωτικού πρακτορείου
παγκοσμίως και η κεντρική θέση της Μεγάλης Βρετανίας στη διαδικασία ανάδυσης
του διεθνούς τουριστικού φαινομένου καθιστά το διαφημιστικό υλικό του
αντιπροσωπευτικό των διεθνών τάσεων της τουριστικής αγοράς.
Αναφορικά με το είδος του περιοδικού που χαρακτηρίζουμε εδώ ως περιοδικό
ποικίλης ύλης879 αξίζει να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις. Το περιοδικό Εικόνες
εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 31 Οκτωβρίου του 1955. Εκδότης του ήταν η Ελένη
Βλάχου, κόρη του Γεωργίου Βλάχου, ιστορικού εκδότη της Καθημερινής και
υποστηρικτή του Λαϊκού Κόμματος κατά την περίοδο του «Εθνικού Διχασμού». Η
Ελένη Βλάχου, μετά τον θάνατο του πατέρα της το 1951, αναλαμβάνει την διεύθυνση
της Καθημερινής. Στη εκδοτική αυτή δραστηριότητα θα προσθέσει το 1955 το εν
λόγω έντυπο και αργότερα το 1961 την απογευματινή εφημερίδα Μεσημβρινή.880
Οι Εικόνες αποτέλεσαν το πρώτο έντυπο στην Ελλάδα που βασίζονταν στο
μεγάλο φωτορεπορτάζ, κατά το πρότυπο του γαλλικού περιοδικού Paris Match.881
Στο σημείωμα του εκδότη το πρώτου τεύχους σημειώνονται τα ακόλουθα:
«Διαλέξαμε για τίτλο την λέξη ‘Εικόνες’ επειδή αυτό εξηγεί το ειδικό
περιεχόμενο του περιοδικού. Φυσικά θα υπάρχει πάντοτε το απαραίτητο
κείμενο. Μαζί όμως με το διάβασμα του ο αναγνώστης θα βλέπει
αποτυπωμένη την φευγαλέα συγκίνησι του περιστατικού. Θα μπορή, δηλαδή
να ζή το γεγονός σα να ήταν παρών την ίδια στιγμή που συνέβη.»882

878

Για την ιστορία του ταξιδιωτικού πρακτορείου «Thomas Cook» βλέπε: P. Brendon, Ό.π. · J. Hamilton,

Thomas Cook: The Holiday-Maker, Sutton Publishing, Στράουντ, 2005.
879

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο ο Ανρί Λεφέμπρ αντιλαμβανόταν ότι ο λόγος των

περιοδικών ποικίλης ύλης είναι ενδεικτικός του τρόπου με τον οποίο μετασχηματιζόταν μεταπολεμικά η
καθημερινή ζωή των κατώτερων στρωμάτων μέσα από τον μετεωρισμό του λόγου τους μεταξύ
καθημερινού βιώματος και ονείρου. H. Lefebvre, Critique of Everyday Life II: Foundations for a
Sociology of the Everyday, ό.π., σ. 13.
880

Κ. Γιώργος, «Εισαγωγή», στο Μ. Μιχαήλ (επιμ.), Εικόνες: Το πλήρες αρχείο των εξωφύλλων 1955-

1967, Αθήνα, Τσαγκαρουσιάνος, 2005, σ. 4.
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Στο ίδιο. σ. 4.
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«Ταχυδρομείο», Εικόνες, τεύχος 1, σ. 7.
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Σε μία εποχή βασικά λογοκεντρική, οι Εικόνες αποτελούσαν μεγάλη
καινοτομία. Η θεματολογία του περιοδικού, από την αρχή κιόλας, περιλάμβανε
πλήθος περιηγητικών αφηγήσεων, σύντομα όμως προσανατολίστηκε και προς την
αναδυόμενη τότε κοσμική ζωή της Αθήνας. Παρ’ όλα αυτά οι Εικόνες δεν ήταν ένα
έντυπο καθαρά κοσμικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, καθώς μέσα από τις
σελίδες του διεξάγονταν πολλές οικονομικές και πολιτικές συζητήσεις που ο
καταναγκασμός της τρέχουσας επικαιρότητας δεν επέτρεπε να διεξαχθούν στις
καθημερινές εφημερίδες του εκδοτικού συγκροτήματος. Από πολλές απόψεις το
περιοδικό αποτελούσε μετεξέλιξη της περιοδικής μορφής των εβδομαδιαίων εντύπων
ποικίλης ύλης που άκμαζαν στο μεσοπόλεμο όπως ο Θησαυρός883 σε μία κατεύθυνση
που, ενώ διατηρούσαν τη μορφή και την εκδοτική συχνότητα των περιοδικών
ποικίλης ύλης, το περιεχόμενο τους προσέγγιζε πολύ περισσότερο τις πολιτικές
εφημερίδες και ενίοτε αποτελούσε χώρο στον οποίο εκλαϊκεύονταν επιστημονικές και
καλλιτεχνικές αντιπαραθέσεις που διεξάγονταν στις αντίστοιχες εξειδικευμένες
περιοδικές εκδόσεις.
Το περιοδικό εισήγαγε με τον καιρό μία σειρά από νεωτερισμούς στην
ελληνική δημοσιογραφία, όπως π.χ. η στήλη με τα άστρα, ή η χρήση τετραχρωμίας.884
Είχε επίσης υπάρξει το πρώτο βήμα για πολλούς δημοσιογράφους που
πρωταγωνίστησαν στο δημοσιογραφικό σύμπαν μεταπολιτευτικά, όπως ο Φρέντυ
Γερμανός, ο Κυρ. και ο Νίκος Μαστοράκης. Δίπλα όμως σε αυτούς ο αναγνώστης
συναντάει ονόματα ήδη προβεβλημένων λογοτεχνών, όπως ο Καραγάτσης και ο
Βενέζης.
Κρίνοντας από την ποιότητα των άρθρων και τη θεματολογία τους, μπορεί
κανείς να συμπεράνει ότι οι Εικόνες ήταν ένα έντυπο που απευθύνονταν σε ένα κοινό
υψηλού μορφωτικού επιπέδου των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων των μεγάλων
πόλεων. Αν η Ελλάδα της πρώτης περιόδου πρωθυπουργίας του Κ. Καραμανλή
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Κ. Δ. Κάσσης, Ελληνική Παραλογοτεχνία και Κόμικς, Έκδοση Ίχωρ και Α.Λ.Λ.Ε.Α.Σ., Αθήνα, σ. 132-

133.
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Μ. Καραβία, «Εικόνες», στο Λ. Δρούλια & Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού

Τύπου 1784-1974, Τομ. ΄Β, Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 2008,
σ. 67.
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υπήρξε η Ελλάδα των ξέφρενων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης,885 εκβιομηχάνισης
και αστικοποίησης,886 τότε οι Εικόνες ήταν εκείνο το έντυπο μέσα από το οποίο
εκφράστηκε περισσότερο από οπουδήποτε αλλού η αισιοδοξία που ακολουθούσε
αυτή την ανάπτυξη για ορισμένα κομμάτια του πληθυσμού και η δημιουργία
αυξημένων καταναλωτικών προσδοκιών. Αν κάτι εξέφραζαν τα άρθρα για την
κοσμική ζωή στο Παρίσι και τις βόλτες στη φύση, οι συμβουλές για τα νέα οικιακά
σκευή και τα αφιερώματα στους δυτικούς χορούς, ήταν μία υπόσχεση ευημερίας,
μοναδικό θετικό ιδεολόγημα μίας κοινωνίας ρημαγμένης από τον Εμφύλιο και
ποτισμένης από την ρητορική του αντικομουνισμού.
Το 1961 την αρχισυνταξία του περιοδικού την ανέλαβε ο Τάκης Λαμπριάς. Οι
Εικόνες ανανεώνονται, εμφανισιακά και θεματολογικά, και ισχυροποιούν το
φιλοδυτικό τους προφίλ, φιλοξενώντας π.χ. συχνά άρθρα για την κοινή αγορά και την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
Το περιοδικό εξέδωσε το τελευταίο του φύλλο υπό την διεύθυνση της Βλάχου
στις 14 Απριλίου του 1967. Η Βλάχου αρνούμενη να δεχτεί την λογοκρισία που
επιβάλει

η

Χούντα,

αποφάσισε

να

σταματήσει

όλες

της

τις

εκδοτικές

δραστηριότητες.887 Το Δεκέμβρη δε του 1967, διέφυγε με ξένο διαβατήριο στο
Παρίσι.
Οι Εικόνες επανεκδόθηκαν για ένα σύντομο και επεισοδιακό χρονικό
διάστημα και κατά τη διάρκεια της Χούντας. Ο τίτλος παραχωρήθηκε έναντι αμοιβής
από την Ελένη Βλάχου στους συνεργάτες του περιοδικού Ντίνο Ψύχα και Τάκη
Λαμπριά.888 Η λογοκρισία όμως του καθεστώτος παρενέβαινε επανειλημμένα στην
ύλη του περιοδικού, με αποκορύφωμα ένα άρθρο για το «τρίτο φύλο» στο οποίο οι
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Σχετικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας την εξεταζόμενη περίοδο βλέπε: Π.

Καζάκος, Ό.π., σ. 163-250.
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Σχετικά με την αστικοποίηση και το ρόλο της στην ελληνική οικονομία της εποχής βλέπε: Γ.

Σταθάκης, «Η απρόσμενη οικονομική ανάπτυξη στις δεκαετίες του ’50 και του’60: Η Αθήνα ως
αναπτυξιακό υπόδειγμα», ό.π., σ. 43-65.
887

Βλέπε Ε. Βλάχου, «Οι Συνταγματάρχες και ο Τύπος», στο (επιμ.) Γ. Ν. Γιαννόπουλος & R. Clogg, Η

Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό ζυγό, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1976, σ. 113-135.
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Α. Κουμαριανού, «Λαμπριάς, Παναγιώτης [Τάκης]», στο Λ. Δρούλια & Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.),

Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, Τομ. Γ’, Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 2008, σ. 36, και Γ. Καρουζάκης, «Εισαγωγή», στο Μ. Μιχαήλ (επιμ.), Εικόνες:
Το πλήρες αρχείο των εξωφύλλων 1955-1967, Αθήνα, Τσαγκαρουσιάνος, 2005, σ. 12.

Σελίδα | 338

συντάκτες του, αφήνοντας υπονοούμενα για τις σεξουαλικές προτιμήσεις των
στρατιωτικών ανά τους αιώνες, σατίριζαν την τότε ηγεσία της χώρας. Το άρθρο αυτό
οδήγησε στην προσαγωγή των προαναφερθέντων συντακτών, οι οποίοι αργότερα
διέφυγαν στο εξωτερικό. Ο εκδότης του περιοδικού Γιάννης Πουρναράς θέλοντας να
αποφύγει τις διώξεις, έκλεισε τις Εικόνες και αποφάσισε να εκδώσει ένα νέο
περιοδικό, τα Επίκαιρα889 το οποίο συνέχισε την έκδοση του και μετά τη στρατιωτική
δικτατορία. Το νέο περιοδικό διατήρησε την ποιότητα της αρθρογραφίας των
Εικόνων και την επιμορφωτική διάσταση που είχε για τους αναγνώστες του κυρίως
σε ζητήματα καλλιτεχνικά, απέφυγε όμως να θίγει θέματα που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν την αντίδραση της λογοκρισίας και τη μήνη των στρατιωτικών.890
Το έτερον ήμισυ των Εικόνων, του φιλολαϊκού εκδοτικού συγκροτήματος του
Βλάχου,

ήταν

το

περιοδικό

Ταχυδρόμος

του

γνωστού

φιλοβενιζελικού

συγκροτήματος Λαμπράκη. Ο Ταχυδρόμος αυτοπαρουσιαζόταν ως εβδομαδιαία
επιθεώρηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και ως παρατηρητής των διεθνών
εξελίξεων και αρχικά είχε το χαρακτήρα εφημερίδας περιοδικής έκδοσης. Σύντομα,
όμως, υιοθετεί τη μορφή που έχει το έντυπο του ανταγωνιστικού συγκροτήματος
καθώς και την έμφαση του πρώτου στην φωτογραφία ως βασικό στοιχείο που
διατρέχει το περιοδικό και οργανώνει την ύλη και τα αφιερώματα του. Ανάλογη είναι
και η έμφαση του εντύπου στον εκπολιτιστικό χαρακτήρα που όφειλε να έχει. Στο
πρώτο του φύλλο στόχος του ορίζεται «η ελάττωση της πνευματικής απόστασης που
χώριζε τα διάφορα κοινωνικά στρώματα»891 τοποθετώντας το εξαρχής ως περιοδικό
των μεσαίων στρωμάτων ή έστω της υπόσχεσης μελλοντικής πολιτισμικής
αστικοποίησης για τους νεοαφιχθέντες αστικούς πληθυσμούς της χώρας.
Ο Ταχυδρόμος μην έχοντας αντιμετωπίσει διώξεις στη συντακτική του ομάδα
και έχοντας ως κάλυψη ένα εκδοτικό συγκρότημα που συνέχιζε τις δραστηριότητες
του και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας επιδόθηκε κατά την Επταετία

889
890

Στο ίδιο, σ. 13.
Γ. Ζεβελάκης, «Επίκαιρα», στο Λ. Δρούλια & Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του

Ελληνικού Τύπου 1784-1974, Τομ. ΄Β, Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα, 2008, σ. 216.
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Α. Μαρκάκης, «Ταχυδρόμος», στο Λ. Δρούλια & Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του

Ελληνικού Τύπου 1784-1974, Τομ. ΄Δ, Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα, 2008, σ. 175.
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σε ένα κεκαλυμμένο πόλεμο χαρακωμάτων με τις αρχές του στρατιωτικού
καθεστώτος. Από τη μία φρόντιζε να μη θίγονται θέματα που θα λογοκρίνονταν από
τις στρατιωτικές αρχές και από την άλλη χρησιμοποιούσε τις ηθογραφικές στήλες, το
εξωτερικό ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις από άλλα όμορα διεθνή έντυπα για να
ασκεί κεκαλυμμένη κριτική στο καθεστώς. Στις στήλες του συναντάμε συχνές
ανταποκρίσεις από χώρες που είχαν μη-δημοκρατικό καθεστώς στο οποίο
σχολιάζονταν οι εκεί εξελίξεις, ενώ δεν σπάνιζαν και οι ανταποκρίσεις από τα νέα
κοινωνικά κινήματα της εποχής, όπως ο Γαλλικός Μάης του ’68.
Ανάλογα έντυπα, μικρότερης όμως σημασίας ήταν τα περιοδικά Άλφα,
Πάνθεον και Ραδιοτηλεόραση. Εξ αυτών το περιοδικό Πάνθεον αποκλείστηκε από τις
επιλογές μας καθώς κατά τη διάρκεια τις εκδοτικής του διαδρομής μετεωριζόταν η
θεματική ανάμεσα στα περιοδικά με πλούσια φωτορομάντζα και αισθηματικές
ιστορίες τύπου Ρομάντσο892 και στη μορφή ενός γυναικείου περιοδικού κατά τα
πρότυπα του περιοδικού Γυναίκα. Αντίστοιχα η Ραδιοτηλεόραση, η έκδοση της
οποίας εντοπίζεται τα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας, ήταν εξ αρχής
προσανατολισμένη προς το νέο πολιτισμικό και κοινωνικό φαινόμενο της εποχής, την
τηλεόραση, και ως εκ τούτου τόσο το ηθογραφικό όσο και το ειδησεογραφικό
κομμάτι της είναι αισθητά υποβαθμισμένα.
Από το καλοκαίρι του 1974, στο τέλος της περιόδου που μελετάμε,
γνωρίζουμε ότι τα ποσοστά αναγνωσιμότητας του περιοδικού τύπου στη χώρα ήταν
σύμφωνα με άρθρο του Ταχυδρόμου τα ακόλουθα: Οι άνδρες διάβαζαν κατά 16,2%
Ταχυδρόμο, 13,1% Επίκαιρα, 10,3% Ραδιοτηλεόραση, Ο,5% Εμπρός, 13,4%
Ρομάντζο, 9,1% Φαντάζιο 9% κ.α. Οι γυναίκες διάβαζαν 11,9% Ταχυδρόμο, 8,8%
Επίκαιρα, 10,7% Ραδιοτηλεόραση, 0,3% Εμπρός, 19,6 Ρομάντζο, 12,6% Φαντάζιο
κ.ά. Τα αντίστοιχα ποσοστά στη περιφέρεια της πρωτεύουσας ήταν τα ακόλουθα:
19,4% Ταχυδρόμος, 17,% Ραδιοτηλεόραση, 16,1% Γυναίκα, 13,6% Επίκαιρα, 12,7%
Ρομάντζο, 11,5% Φαντάζιο κ.α.893 Σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού μάλιστα η

892

Π. Μηλιώρη, «Ρομάντσο», στο Λ. Δρούλια & Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του

Ελληνικού Τύπου 1784-1974, Τομ. ΄Δ, Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα, 2008, σ. 41-43.
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«Εκατοντάδες χιλιάδες εκλεκτοί διαβάζουν τον ταχυδρόμο», Ταχυδρόμος, τεύχος 1061, 9 Αυγούστου

1974, σ. 66.
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αναγνωσιμότητα του ήταν υψηλότερη στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα και στα
ανώτερα και μεσαία μορφωτικά στρώματα.
Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι η επιλογή να ακολουθήσουμε την εξέλιξη
του τουριστικού φαινομένου μέσα από τα εν λόγω περιοδικά μας παρέχει μία οπτική
επί του φαινομένου ταξικά, γεωγραφικά και πολιτικά προσδιορισμένη. Αυτό όμως,
κατά την άποψη μας, δεν αποτελεί σκόπελο στην μελέτη μας. Αντιθέτως, καθώς ο
τουρισμός και οι νέες κοινωνικές πρακτικές που μετέφερε στην ελληνική κοινωνία
αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης κυρίως αυτών των περιοδικών, αυτό ήταν
ενδεικτικό και των στρωμάτων εκείνων που με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα
επηρεάζονταν από αυτόν, καθώς και αυτά τα στρώματα που ήταν ιδεολογικά
περισσότερο εύπλαστα από την αυξανόμενη υπόσχεση ευημερίας που το νέο ρεύμα
επισκεπτών μετέφερε στη χώρα.

5.1

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

5.1.1 Η εξέλιξη του τουριστικού πακέτου
Το 1951 το ταξιδιωτικό γραφείο Thomas Cook εξέδωσε ένα ενιαίο διαφημιστικό
φυλλάδιο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες προσέφερε οργανωμένα
ταξίδια.894 Στις τελευταίες σελίδες της μπροσούρας αυτής ο αγεωγράφητος δυνητικός
πελάτης του πρακτορείου μπορούσε να προσανατολιστεί ως προς τα μέρη που ο
τουριστικός οργανισμός του προσέφερε ως προορισμούς, μέσα από ένα πολύχρωμο
χάρτη με παστέλ χρώματα και καλλιγραφικούς χαρακτήρες που σημείωναν τις
διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Ο χάρτης ήταν γεωφυσικός και όχι πολιτικός και
έτσι το μάτι του αναγνώστη μπορούσε να ταξιδέψει χωρίς τους περιορισμούς που
επιβάλλουν τα σύνορα από χώρα σε χώρα, υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις
νέες δυνατότητες που απλώνονταν για τους πολίτες τις Γηραιάς Ηπείρου για
μετακίνηση και παραθερισμό. Ο χάρτης δυτικά ξεκινούσε από τις ακτές της
Πορτογαλίας, νότια περιελάμβανε τις ακτές της Τυνησίας, της Αλγερίας και του
Μαρόκο, ενώ βόρεια περιελάμβανε μέχρι και τα κατώτερα φιόρδ της Νορβηγικής
ακτογραμμής και κομμάτι της Σουηδίας. Στην Ανατολή όμως το περιθώριο της
έντυπης αυτής έκδοσης βίαια σταματούσε την Ευρώπη ανατολικά της Βιέννης και της
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How to see Europe 1951, 1951, σ. 20-21.
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Πράγας. Όσο εκτεινόταν η γραμμή τα σύνορα της Ευρώπης, της προσπελάσιμης από
το δυνητικό ταξιδευτή Ευρώπης δηλαδή, περιλάμβαναν μικρό τμήμα των
Δαλματικών ακτών και σταματούσαν απότομα στην Ιταλία αφήνοντας έξω από το
πανόραμα της ευρωπαϊκής φαντασμαγορίας την χερσόνησο του Σαλέντο, το
«τακούνι» της «Ιταλικής μπότας». Ο χάρτης αυτός είναι ενδεικτικός της θέσης που η
Ελλάδα κατείχε στο στερέωμα των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών την
επομένη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καθώς, όπως και στο χάρτη, έτσι και ως
τουριστικός προορισμός, η χώρα ήταν απλά απούσα.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη μεταστροφή αυτής της πραγματικότητας,
την σταδιακή κίνηση ξένων επισκεπτών προς τη χώρα μέσα από το διαφημιστικό
λόγο που καλούσε τους νέους περιηγητές να την επισκεφτούν. Θα προσπαθήσουμε
δηλαδή να αποτυπώσουμε ένα σχεδιάγραμμα της ιστορίας του τουριστικού προϊόντος
στην Ελλάδα όπως αυτό προσφέρονταν από τους υποψήφιους πωλητές του. Επίσης
μας απασχολεί να δούμε και τις χρονικότητες εντός των οποίων η χώρα φαντάζει να
παρέχει διαφορετικού τύπου εμπειρίες για τους μελλοντικούς επισκέπτες της και τις
μεταβολές εντός αυτής της εμπορευόμενης εμπειρίας, όπως παρουσιαζόταν από τα
διάφορα διαφημιστικά έντυπα.
5.1.1.1 Τα πρώτα μεταπολεμικά πακέτα διακοπών
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια βασικός τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα δεχόταν
οργανωμένες ομάδες επισκεπτών ήταν η κρουαζιέρα. Παράλληλα, τα διάφορα
τουριστικά πρακτορεία της Ευρώπης παρείχαν την δυνατότητα επίσκεψης μέσα από
την οργάνωση ταξιδιών με θαλάσσια μέσα, τα οποία έπλεαν είτε για εμπορικούς είτε
για επιβατικούς σκοπούς ούτως η άλλως στα νερά του Αιγαίου, του Κρητικού και του
Ιονίου πελάγους.
Τα πρώτα αυτά χρόνια, η πλέον συνηθισμένη επίσκεψη περιλάμβανε μία
περιήγηση στην Αθήνα, εστία του μεγαλύτερου τουριστικού ενδιαφέροντος της
χώρας, της ευρύτερης περιοχής γύρω από την Ακρόπολη. Από διαφημιστικό
φυλλάδιο της εταιρίας «Thomas Cook» αντλούμε την παρακάτω περιγραφή:

«ΑΘΗΝΑ
Τουρ στην πόλη. Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 10:30 π.μ.,
ιδιωτικά

αυτοκίνητα

θα

συνεχίσουν

προς

την

Αθήνα,

όπου

θα

πραγματοποιηθεί ένα τουρ στα βασικά κτίρια, αρχαιότητες κ.λ.π. Ανάμεσα
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στα σημεία ενδιαφέροντος που θα επισκεφθούν θα είναι το Εθνικό Μουσείο,
η Πύλη του Αδριανού, το Στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ακρόπολη, η
Φυλακή του Σωκράτη, το Ερέχθειο κ.λ.π. Τα αυτοκίνητα θα οδηγηθούν
επίσης μέσα από τις βασικές εμπορικές και κατοικήσιμες περιοχές της
σύγχρονης πόλης, και μεσημεριανό θα παρασχεθεί σε ένα σημαίνον
ξενοδοχείο. Η ομάδα θα επιστρέψει στον Πειραιά στις 5 μ.μ.»895

Τα αμέσως επόμενα χρόνια σε αντίστοιχα πακέτα διακοπών του τουριστικού
οργανισμού θα προστεθούν και περιηγήσεις στη Δάφνη και στην Ελευσίνα για να
επισκεφτούν οι πελάτες του πρακτορείου τους εκεί αρχαιολογικούς και βυζαντινούς
προορισμούς σε σύντομες ημερήσιες εκδρομές.896 Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το
γεγονός ότι σε πολλές παραλλαγές της παραπάνω εκδρομής το μεσημεριανό
προσφερόταν στο ημι-ορεινό προάστιο της Κηφισιάς όπου το γεύμα συνοδευόταν από
τη πλούσια βλάστηση του αττικού τοπίου που ακόμα ήταν έκδηλη στην συγκεκριμένη
περιοχή εκείνα τα χρόνια.897
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 στους δυνητικούς τόπους επίσκεψης των
κρουαζιέρων του Thomas Cook συναντάμε και αντίστοιχες επισκέψεις στη Ρόδο:

«ΡΟΔΟΣ
Α. Πηγές της Καλλιθέας και Ρόδος. Άφιξη στο λιμάνι στις 9:00 π.μ. και
αναχώρηση με λεωφορείο. Ο δρόμος περνάει μέσα από τα σύγχρονα τμήματα
της Πόλης και από τα Παλιά Τείχη, και στη συνέχεια ακολουθεί την ακτή στα
Ν.Α. του νησιού στις πηγές της Καλλιθέας. Θα γίνει επίσκεψη στις θερμικές
εγκαταστάσεις, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο μουσείο
στη Ρόδο. Μετά την επίσκεψη στο μουσείο, ο επιβάτες θα συνεχίσουν με τα
πόδια μέσα από τον υπέροχα διατηρημένο μεσαιωνικό Δρόμο των Ιπποτών με
τα κτίρια του 15ου αιώνα προς το Καστέλο (Το Παλάτι των Μάγιστρων), και
κατόπιν μέσα από την παλιά πόλη στην αποβάθρα την ώρα που θα σερβίρεται
μεσημεριανό επί του καταστρώματος.»898

895

Μετάφραση δική μας. Shore excursions, 1950, σ. 6.

896

Shore excursions, 1951, σ. 6.

897

Going Ashore, 1954.

898

Μετάφραση δική μας. Shore excursions, 1952, σ. 8-9.
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Στο χάρτη των δυνητικών προορισμών της εταιρείας θα προστεθεί από τα
μέσα της δεκαετίας του ’50 και η Κέρκυρα. Σε διαφημιστικό φυλλάδιο του 1954
διαβάζουμε:

«ΚΕΡΚΥΡΑ
Α. Μία πρωινή εκδρομή μέσα από την πόλη και το Γαστούρι για μία
επίσκεψη στο περιβόητο Αχίλλειον Παλάτι, με τους όμορφους κήπους του.
Κατά τη διάρκεια της στάσης σε αυτό το μέρος θα παρουσιαστή μία μικρή
παράσταση από ομάδα νεαρών κοριτσιών ενδεδυμένα με τις παραδοσιακές
φορεσιές, παρουσιάζοντας έτσι το ιστορικό παρελθόν του νησιού στο βάθος
των αιώνων. Επιστρέφοντας από το Αχίλλειον θα περάσετε από το Κανόνι
[…] από το οποίο μπορείτε να απολαύσετε την όμορφη θέα της ανατολικής
ακτή με το γοητευτικό μικρό νησί Ποντικονήσι […]. Θα επιστρέψετε στις
αποβάθρες εγκαίρως για μεσημεριανό.»899

Βασικό χαρακτηριστικό σε όλες τις παραπάνω οργανωμένες επισκέψεις ήταν
το γεγονός ότι ήταν σύντομες. Οι προορισμοί αυτοί δεν ήταν παρά μικρές στάσεις σε
κρουαζιέρες που περνούσαν ως επί το πλείστον από τα περισσότερο σημαίνοντα
λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα ή η Ρόδος ήταν ημερήσιες στάσεις σε
ναυτικές διαδρομές που περνούσαν από πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η
Βυρηττός, το Κάιρο, κ.α., η επίσκεψη στις οποίες γινόταν εν τάχει και ανάμεσα σε
άλλες μικρές αστραπιαίες επισκέψεις σε γνωστούς μεσογειακούς προορισμούς. Οι
επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων αυτών συνήθως δεν περνούσαν χρόνο στην εκάστοτε
πόλη και μπορούμε να φανταστούμε το περίεργο θέαμα που θα αποτελούσαν για τους
κατοίκους της Αττικής, καθώς οι ταξιδιωτικοί οδηγοί περιέφεραν τους ξένους σε μισή
μέρα μέσα από την πόλη. Οι επιβάτες αυτοί κατ’ ουσίαν είχαν χρόνο να
κοινωνικοποιηθούν και να απολαύσουν τον ελεύθερο τους χρόνο μόνο πάνω στα
πλοία, καθώς το σύντομο της επίσκεψης δεν επέτρεπε παρά μόνο φευγαλέες επαφές
με το ντόπιο στοιχείο. Δεν πρέπει να περάσει επίσης απαρατήρητο το γεγονός ότι παρ’
ότι οι επιβάτες αυτών των εκδρομών καταλογίζονταν στους εισερχόμενους ταξιδιώτες
της εποχής, αυτοί δεν έμεναν καμία μέρα σε κάποιο ξενοδοχείο της χώρας και συχνά
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Μετάφραση δική μας. Going Ashore, 1954.
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γευμάτιζαν επί του καταστρώματος. Η επαφή λοιπόν με την τοπική κοινωνία και
οικονομία ήταν εκ των πραγμάτων περιορισμένη και ποσοτικά ασήμαντη.
5.1.1.2 Ταξίδια στην Ελλάδα του ’60
Όπως έχουμε σημειώσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, η επέκταση της πολιτικής
πιστώσεων από το 1958 και μετά, η υποτίμηση της δραχμής από τον Μαρκεζίνη και η
σταδιακή επέκταση των υποδομών μεταφοράς δημιούργησαν από τις αρχές της
δεκαετίας του ’60 το πρώτο κύμα οργανωμένου τουρισμού στη χώρα, σε μεγέθη
βέβαια πάντα μικρότερα με τα δεδομένα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών μεσογειακών
χωρών.
Την περίοδο αυτή σταθεροποιήθηκε η θέση της Ελλάδας ως ενός σταθερού, αν
και ελάσσονος τουριστικού προορισμού μεταξύ των αναδυόμενων τουριστικών
χωρών του Νότου. Το παρακάτω πρόγραμμα αποτελεί τυπικό πακέτο που ένας
Βρετανός τουρίστας μπορούσε να «αγοράσει» από ένα τουριστικό πρακτορείο της
χώρας του το 1963 για την Ελλάδα:
«1η Μέρα. Αναχώρηση από το Λονδίνο με τη νυκτερινή τουριστική
αεροπορική υπηρεσία.
2η Μέρα. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το πρωί. Συνιστάται απογευματινή
περιήγηση με λεωφορείο συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης και των
μνημείων της με επιπλέον χρέωση 19 πένες κατά άτομο.
3η Μέρα. Ελεύθερος χρόνος στην Αθήνα.
4η Μέρα. Μεταβίβαση στον Πειραιά και αναχώρηση με το «Ρόδος» της
«Typaldos Lines» για πενταήμερη Κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου.
5η Μέρα έως 8η Μέρα. Εν πλω πραγματοποίηση επισκέψεων στη Κρήτη,
Ρόδο,

Αλικαρνασσό,

Κω,

Πάτμο,

Δήλο,

Μύκονο

και

Σκύρο,

συμπεριλαμβανομένου εκδρομών στη Κνωσό, στο Μουσείο του Ηρακλείου,
στη Φαιστό ή στη Γόρτυνα, στην Ρόδο και στη Λίνδο, στην Αλικαρνασσό,
στη Κω, στη Πάτμο και στη Δήλο.
9η Μέρα. Άφιξη στον Πειραιά και μεταβίβαση στην Αθήνα.
10η Μέρα. Αναχώρηση με λεωφορείο για τετραήμερη εκδρομή της
Κλασσικής Ελλάδας. Επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Λουκά και
συνέχιση στους Δελφούς.
11η Μέρα. Μέσω Ιτέας διασχίζουμε με φέρρυ-μπώτ στο Αίγιο και κατόπιν
στην Πάτρα και στην Ολυμπία.
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12η Μέρα Μέσω Τρίπολης στο Ναύπλιο. Επίσκεψη στην Επίδαυρο.
13η Μέρα Συνέχεια μέσω Μυκηνών και της παλιάς Κορίνθου στην Αθήνα.
14η Μέρα και 15η Μέρα. Ελεύθερος χρόνος στην Αθήνα.
16η Μέρα. Αναχώρηση από την Αθήνα νωρίς το πρωί με νυχτερινή
τουριστική αεροπορική υπηρεσία για το Λονδίνο.»900

Η Αθήνα της εποχής εκείνης έγινε το αδιαφιλονίκητο κέντρο της τουριστικής
δραστηριότητας της χώρας. Τα προγράμματα των ταξιδιωτικών πρακτορείων δεν είναι
αποκλειστικά προσανατολισμένα σε δραστηριότητες εντός της Αττικής, παρόλα αυτά
χρησιμοποιούν το Λεκανοπέδιο ως τη βάση για εξορμήσεις στην ευρύτερη Στερεά
Ελλάδα και Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα εντάχθηκε, μέσα από οργανωμένες συμφωνίες
μεταξύ ακτοπλοϊκών εταιριών ή άτυπα, ο περίπλους του ελληνικού αρχιπελάγους σε
μία από τις σταθερές δραστηριότητες κάθε περιηγητή της Ελλάδας. Παρατηρούμε
επίσης στο παραπάνω πρόγραμμα ότι μόνο στην Αττική προσφερόταν δυνατότητες
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των περιηγητών της εποχής, και άρα εύλογα
μπορούμε να φανταστούμε ότι η Αττική ήταν και ο κύριος χώρος διάδρασης μεταξύ
ντόπιου και ξένου στοιχείου.
Ποιο ήταν όμως το δέλεαρ για την προσέλκυση των επισκεπτών της εποχής;
Ποια αξιοθέατα, ποιες τοποθεσίες και πάνω από όλα ποιες απολαύσεις περιλάμβανε
το προϊόν που παρείχε ένα τουριστικό γραφείο στις αρχές της δεκαετίας του ’60; Από
διαφημιστικό φυλλάδιο της εποχής διαβάζουμε τα ακόλουθα:
«Για να απολαύσετε μία γεύση από τα πάντα στη χρυσή χώρα της Ελλάδας,
μείνετε στην Αθήνα, μία ζωντανή πρωτεύουσα 3.000 χρόνων. Θαυμάστε το
κλασσικό μεγαλείο της αρχιτεκτονικής, τις βυζαντινές εκκλησίες που δίνουν
στην πόλη την αίσθηση της Δύσης που συναντάει την Ανατολή. Καθίστε σε
μία ταβέρνα με ένα ποτήρι ούζο και απολαύστε την πνευματώδη συντροφιά
των ανθρώπων. Εκδρομές στους Δελφούς, στις Μυκήνες και στη
Πελοπόννησο ή κατά μήκος της ακτής για να κάνετε μπάνιο είναι
επιβεβλημένες.
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Για παραλίες και όμορφα παραθαλάσσια τοπία μείνετε 40 μίλια από την
Αθήνα στο Σούνιο, εκεί όπου ο ναός του Ποσειδώνα, θεού της θάλασσας,
στέκεται σε ένα ακρωτήρι κοιτώντας προς τα νησιά.
Για ειδυλλιακές διακοπές επιλέξτε την αξιαγάπητη και πολυτελή Κέρκυρα.
Πολλά αξιοθέατα ιστορικού ενδιαφέροντος προσφέρονται σε αυτό το νησί,
εάν μπορέσετε να απομακρυνθείτε από τις παραλίες, τους κολπίσκους και τα
κρυστάλλινα νερά της Αδριατικής.
Για πιο εξωτικές διακοπές πετάξτε στην Ρόδο, το νησί του Απόλλωνα, θεού
του ήλιου και του φωτός. Η μεσαιωνική πόλη με τα τείχη, οι πεταλούδες και
τα λουλούδια, τα βουνά και οι πηγές, η θέα στη Λίνδο θα σας μαγέψει.
Για μία ολοκληρωμένη εικόνα της Ελλάδας πάρτε μία από τις τρείς 16ήμερες
εκδρομές. Όλες συμπεριλαμβάνουν ένα τουρ της κλασσικής Ελλάδας και μία
κρουαζιέρα στα νησιά. Η τρίτη συμπεριλαμβάνει μία 7ήμερη κρουαζιέρα σε
όλο το Αιγαίο με μία ευκαιρία να δείτε τη ρομαντική Ινστανμπούλ, τη Ρόδο,
την Κρήτη και τα περίεργα διαμετρικά αντίθετα νησιά της Μυκόνου και της
Δήλου, το ένα γεμάτο διασκέδαση και χαρά με γραφικούς ανεμόμυλους και
λευκά σπιτάκια, και το άλλο μυθικό, όμορφο και εγκαταλελειμμένο εκτός από
το μεγαλείο των ναών και των αναμνήσεων του.»901

Στο παραπάνω παράθεμα παρατηρούμε ότι κάθε προορισμός ή τοποθεσία τείνει
να επισκιάζεται από το βάρος του ιστορικού του παρελθόντος.902 Η αρχαιοελληνική
κληρονομιά αποτελούσε εμφανώς βασικό δέλεαρ για τους εισερχόμενους τουρίστες
της εποχής καθώς και την κεντρομόλο εκείνη δύναμη γύρω από την οποία δίκτυα
μεταφοράς, εστίασης, φιλοξενίας και εν γένει επαφής με τους νέους πελάτες
στήνονται και περιστρέφονται.
Το κέντρο αυτής της πρώιμης τουριστικής άνθησης του ελληνικού τουρισμού
αποτελούσε αναμφίβολα η Αθήνα. Ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας οι ταξιδιωτικοί
οδηγοί της εποχής προσανατόλιζαν τους επισκέπτες της πόλης σε διαφορετικές ζώνες
ανάλογα με το εισόδημα και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Η περιοχή γύρω από
την πλατεία Συντάγματος ήταν ζώνη με ξενοδοχεία πολυτελείας, η πλατεία Ομονοίας
και οι γύρω δρόμοι είχαν ξενοδοχεία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και η
παραλιακή ζώνη από τη Βούλα μέχρι το παλιό Φάληρο αποτελούσε περιοχή με
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παραθεριστικού τύπου ξενοδοχεία,903 ενώ η Πλάκα παρουσιαζόταν ως ο κατεξοχήν
χώρος με έντονη νυκτερινή ζωή στην πρωτεύουσα.904
Στο λόγο των τουριστικών εντύπων αυτή την εποχή η παραλία, το
παραθεριστικό πρότυπο διακοπών, βρίσκεται πλέον παντού, ως μαγνήτης που έλκει
τον καλλιεργημένο περιηγητή μακριά από πολιτιστικά αξιοθέατα, ως δέλεαρ στο
διάβα του μορφωμένου ταξιδιώτη, αλλά και ως υλική πραγματικότητα που
διαμορφώνει ένα «εναλλακτικό» πρότυπο την εποχή εκείνη, δεδομένου ότι η
περιήγηση στις κλασσικές αρχαιότητες αποτελούσε το «κυρίαρχο» τουριστικό
πρότυπο.
Ταυτόχρονα, η σταδιακή επέκταση του κύκλου εργασιών των ταξιδιωτικών
πρακτορείων δημιούργησε πιέσεις για διεύρυνση και σταθεροποίηση του δικτύου
μεταφοράς επιβατών. Όπως δείξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μόνο από τα τέλη
της δεκαετίας του ’60 το τουριστικό κύκλωμα επεκτάθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε
πλέον να μπορεί αυτόνομα να οδηγήσει σε επενδύσεις υποδομών κυρίως για τον
τουρισμό, και αυτό μόνο αφού παγιώθηκε το σύστημα των ναυλωμένων πτήσεων σε
διεθνή κλίμακα. Τη δεκαετία του ’60 οι πτήσεις τσάρτερ ήταν υπαρκτές, αποτελούσαν
όμως μια από τις εναλλακτικές στρατηγικές που αναπτύχθηκαν εντός της τουριστικής
βιομηχανίας στην προσπάθεια της να επεκτείνει τις δραστηριότητες της.
Είναι μία εποχή έντονου πειραματισμού, τον οποίο επέτρεπε η διεθνώς
διαφαινόμενη αλματώδη αύξηση του κλάδου. Για παράδειγμα, από τις αρχές της
δεκαετίας του ’60 πολλά ταξιδιωτικά γραφεία δοκίμασαν ένα νέο είδος ταξιδιωτικού
προϊόντος, την «εναέρια κρουαζιέρα», περιηγήσεις δηλαδή από πόλη σε πόλη με
μισθωμένο αεροπλάνο, κατά τα πρότυπα της θαλάσσιας κρουαζιέρας.905 Άλλο
παράδειγμα αποτέλεσαν προσπάθειες για συνδυασμό της αεροπορικής μεταφοράς με
τη χρήση του αυτοκινήτου. Οι πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες αποτέλεσαν περίοδο
υπέρμετρης ανάπτυξης της αγοράς ιδιόκτητου αυτοκινήτου στην Ευρώπη και τα
ταξιδιωτικά πρακτορεία της εποχής προσπάθησαν να βρουν τρόπους ώστε το νέο μέσο
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να μην παραμερίσει το ρόλο τους στην οργάνωση και διαμεσολάβηση της
ταξιδιωτικής εμπειρίας. Το παρακάτω παράθεμα είναι από φυλλάδιο που διαφήμιζε
ένα ταξίδι στην Ελλάδα στο οποίο περιλαμβανόταν μαζί με τη μεταφορά όλης της
οικογένειας και η μεταφορά του οικογενειακού αυτοκινήτου:
«Αν θέλετε να επισκεφτείτε την Ελλάδα αλλά δεν έχετε το χρόνο στη διάθεση
σας να ταξιδέψετε εκεί μέσω αυτοκινήτου, γιατί δεν ταξιδεύετε από και προς
την Αθήνα μέσω αέρος για να δείτε την Ελλάδα με ένα αυτοκίνητο που θα
οδηγείτε εσείς; Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τέτοιες
διακοπές σε δύο εβδομάδες. Με το εξαιρετικό σκηνικό, που ξεχειλίζει από το
μεσογειακό φως του ήλιου και τη πληθώρα του πλούτου των μεγάλων
ιστορικών θησαυρών, η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει στον επισκέπτη για
όμορφες διακοπές. Η πρώτη επίσκεψη γίνεται στην Ολυμπία, παγκοσμίως
γνωστή, αρχαίος χώρος λατρείας των αθλητών, και επιπλέον με πολλά
μουσεία που το κάθε ένα αξίζει να το επισκεφτείτε […] Η επόμενη στάση
είναι στη Σπάρτη, όπου μία επίσκεψη στο Μυστρά, κοιτίδα των αρχαιότερων
καταλοίπων του Ελληνικού πολιτισμού, είναι υποχρεωτική. Από τη Σπάρτη, ο
δρόμος οδηγεί στη Γλυφάδα ένα σύγχρονο θέρετρο με μία υπέροχη παραλία
με χρυσή άμμο, και ένα τέλειο σημείο από το οποίο κανείς μπορεί να
πραγματοποιήσει πολύ ενδιαφέρουσες εκδρομές. Η Αθήνα είναι μόλις 12
μίλια μακριά, μια υπέροχη πόλη που συνδυάζει τις αρχαίες δόξες της Ελλάδος
με το χρώμα και την ανεμελιά μίας μοντέρνας μεσογειακής πρωτεύουσας.
Καμία επίσκεψη δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς μία βόλτα στην σχεδόν
μυθική Ακρόπολη με τα στολίδια της αρχαίας Ελλάδας.»906

Η νέα κινητικότητα είναι στενά συνυφασμένη με τα ήθη των νέων
μεσοστρωμάτων που καταναλώνουν το πρώιμο αυτό ελληνικό τουριστικό προϊόν, και
είναι αυτή ακριβώς η κινητικότητα, χωρική όσο κα συνάμα ταξική, που θα
προσδιορίσει την αγορά της χώρας. Ο τουρισμός την εποχή εκείνη παρείχε σε
κοινωνικές μερίδες την δυνατότητα να απολαύσουν ανέσεις από τις οποίες
παλαιότερα ήταν αποκλεισμένες και ο βέλτιστος τρόπος για να αξιοποιήσουν αυτήν
την δυνατότητα είναι δια μέσου της χρήσης αυτού του προνομίου που συνεισφέρει
στη συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου. Είναι γνωστό πως η κλασική παιδεία για τις
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μεγαλοαστικές τάξεις τις Ευρώπης του 19ου αιώνα αποτελούσε τεκμήριο κοινωνικής
καταγωγής και ευπρέπειας. Μπορούμε να διακρίνουμε λοιπόν σε αυτή τη ροπή των
μεσαίων στρωμάτων της Δυτικής Ευρώπης ένα μιμητισμό, μία τάση αντιγραφής των
πολιτισμικών εκείνων ψηφίδων που νοούνταν ότι παρείχαν πρόσβαση σε ανώτερους
κοινωνικούς κύκλους. Την ίδια στιγμή στα ίδια τεκμήρια εντοπίζουμε, συμπυκνωμένα
στα σημειώματα των διαφημιστών της εποχής, τη ροπή των ίδιων αυτών στρωμάτων
προς τη δημιουργία μίας αυτόνομης δικής τους κουλτούρας, ενός νέου αξιακού
σύμπαντος που η ιεραρχική κατάταξη των σημασιών δεν θα εμπνέεται από το αστικό
σύμπαν, αλλά από την ίδια τη διάνοια του διαφημιστή. Όπως ο κόσμος της μαζικής
οργανωμένης απόλαυσης και του ηδονισμού βρισκόταν στις πύλες της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου, έτσι και οι ερπύστριες των στρατιωτικών αρμάτων της δικτατορίας
ετοιμάζονταν να τον μεταφέρουν στις ελληνικές ακτές.
5.1.1.3 Ταξίδια στην Ελλάδα του «Γύψου»
Αυτό που σήμερα αποκαλούμε «μαζικό τουρισμό», το πρότυπο παραθεριστικών
διακοπών για τα μεσαία και κατώτερα στρώματα που επισκιάζει όλες τις άλλες
τουριστικές δραστηριότητες μιας δεδομένης περιοχής δεν ήταν δυνατόν να παγιωθεί
στην περίπτωση της Ελλάδας παρά μόνο μέσα από την επικράτηση ενός νέου τρόπου
προώθησης του προϊόντος, αλλά πάνω από όλα μέσα από ένα μεταφορικό δίκτυο που
θα εξασφάλιζε ασφάλεια για τη σταθερή και ανεμπόδιστη πραγματοποίηση της νέας
δραστηριότητας. Η μορφή που τελικά επικράτησε, αυτή των ναυλωμένων πτήσεων
(τσάρτερ),

αρχικά

αποτελούσε

το

αντικείμενο

πειραματισμού

μικρότερων

τυχοδιωκτικών επιχειρήσεων που αναζητούσαν χώρο στην αγορά ταξιδιωτικών
υπηρεσιών. Ένας κολοσσός του κλάδου, όπως η εταιρεία «Thomas Cook», δεν θα
πειραματιζόταν με το είδος παρά μόνο αφότου θα είχε ήδη κατοχυρώσει το νέο μέσο
ένα αξιοσέβαστο μερίδιο της αγοράς του κλάδου. Το πρώτο π.χ. φυλλάδιο που
διαφημίζει ναυλωμένες πτήσεις, αισθητά φτηνότερες από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα
της εταιρείας, δεν το συναντάμε παρά μόνο το 1969.907
Στο νέο αυτό τουριστικό εμπόρευμα ο πολιτισμός και το αρχαιοελληνικό
παρελθόν, αν και παρόντα, θα υποβαθμιστούν αισθητά. Σε φυλλάδιο της εποχής η
«ελληνική εμπειρία» συμπυκνώνονταν ως εξής:
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«Ακόμα και αν δεν έχετε ακούσει ποτέ ποιος ήταν ο Περικλής δεν πειράζει!
Δεν θα κουραστείτε ποτέ από τα περίεργα αξιοθέατα που έχει να σας
προσφέρει αυτή η φιλόξενη χώρα. Δείτε την Ακρόπολη κάτω από την
πανσέληνο, περπατήστε στα σύγχρονα καταστήματα της Αθήνας και
δοκιμάστε νέα εξωτικά φαγητά συνοδεία μουσικής από μπουζούκι. Ή
διαφορετικά απολαύστε τις ανέμελες παραλίες της και τη νύχτα σε
ηλιόλουστα απομακρυσμένα μέρη!»908

Η στροφή που προσπαθούσε να αναδείξει την Ελλάδα ως κάτι παραπάνω από
ένα τουριστικό προορισμό για τους αρχαιολάτρες, δεν είναι κάτι με το οποίο
καταπιάνονται μόνο οι τουριστικοί πράκτορες. Είναι στενά συνυφασμένη και με την
επίσημη πολιτική του νέου καθεστώτος και κομμάτι της απόπειρας μαζικοποίησης του
τουριστικού τομέα στην Ελλάδα με την επέκταση των πιστώσεων και τις
χρηματοδοτήσεις του κλάδου. Εν ολίγοις η στροφή μακριά από το αρχαιοελληνικό
παρελθόν εκφράστηκε και μέσα από την επίσημη πολιτική διαφήμισης του
τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας από τις αρχές του στρατιωτικού καθεστώτος. Σε
διαφήμιση του Ε.Ο.Τ. από το 1969 διαβάζουμε:
«Ελλάδα… το νέο μέρος
Γελάστε αν θέλετε
Για το ότι αποκαλούμε την Ελλάδα το ‘νέο μέρος’
Ξέρετε, και ξέρουμε, ότι είναι μία χώρα
με ηλικία χιλιάδων χρόνων.
Αλλά για μία χώρα τόσο παλιά έχουμε πολλές εκπλήξεις.
Όπως νέους δρόμους,
που ξετυλίγονται μπροστά σας, και ομαλούς αρκετά ώστε να προκαλέσουν
τα γρηγορότερα σπορ αυτοκίνητα.
Όπως νέα ξενοδοχεία, μικρά και φτηνά καθώς και πεντάστερα διεθνούς
τάξεως, όπου παίρνετε το πρωινό σας στο μπαλκόνι σας από το οποίο
εποπτεύετε την καταγάλανη θάλασσα, ή κάνετε μία βουτιά σε μία
ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα.
Όπως καινούργια νυκτερινή ζωή,
από ηλεκτρική κιθάρα μέχρι ηλεκτρικό μπουζούκι, καθώς και
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σπουδαίους σύγχρονους καλλιτέχνες σε θέατρα νέα καθώς και παλιά.
‘Το νέο μέρος’ μπορεί να κάνει τον οποιονδήποτε να αισθανθεί σαν νέος
άνθρωπος.
Με την παλιά, απολαυστική, αιώνια λιακάδα του, για
το πιο μεγαλειώδες μαύρισμα κάτω από τον ήλιο, με τις αρχαιότητες προς
τέρψη τον ματιών,
με τη φιλικότητα των ίδιων των Ελλήνων,
για την αναζωογόνηση του πνεύματος.
Στο τέλος κάποια πράγματα δεν μπορούν να βελτιωθούν.
Οπότε ξεκινήστε να σκέφτεστε την Ελλάδα με ένα καινούργιο τρόπο.
Σκεφτείτε την ως ‘Το νέο μέρος’
Και εμείς αυτό κάνουμε παρόλο που γνωρίζουμε την ηλικία μας.»909

Στην παραπάνω διαφήμιση η έμφαση δίνεται σε όλα εκείνα τα στοιχεία που
αποτελούν κομμάτια ενός καινούργιου τρόπου ζωής, όπως η νυκτερινή ζωή, η σπορ
οδήγηση και οι δραστηριότητες στο νερό. Το σύνολο αυτό των πρακτικών στο οποίο
θα επανέρθουμε στη συνέχεια, αποτελεί το δέλεαρ στη βάση του οποίου ο υποψήφιος
επισκέπτης καλείται να επισκεφτεί τη χώρα.910 Αντίθετα η αρχαιοελληνική
κληρονομιά είναι κάτι το οποίο υπονοείται, διαρκώς υπενθυμίζεται, αλλά εν τέλει
λειτουργεί πλέον ως φόντο911 ενός νέου τρόπου ζωής για τον οποίο η Ελλάδα
προσφέρεται ως ειδυλλιακό σκηνικό.
Η περιήγηση παρέμενε συστατικό στοιχείο του τουριστικού πακέτου αλλά
δινόταν έμφαση σε αυτή ως περιήγηση στο άγνωστο, στο εξωτικό και στο
αχαρτογράφητο και όχι στο γνώριμο τόπο αναφοράς από το νοητικό σύμπαν της
κλασικής παιδείας. Οι ίδιοι τόποι προσφέρονταν για διαφορετικές νοητικές
λειτουργίες. Η τόσο οικεία Ακρόπολη παρουσιαζόταν μέσω της τουριστικής
διαφήμισης π.χ. από χώρος για αναγνώριση, σε εξωτικό τοπίο προς περιπλάνηση.

909
910

Μετάφραση δική μας. Holidays by air and rail: other Countries, 1969, σ. 45.
Για τη στροφή της στρατιωτικής δικτατορίας προς το ηδονιστικό πρότυπο διακοπών βλέπε: M.

Emmanouil, Ό.π., σ. 165.
911

S. Buck-Morss, «Semiotic Boundaries and the Politics of Meaning: Modernity on Tour – A Village in

Transition», στο M G. Raskin & H. J. Bernstein, (επιμ.), New Ways of Knowing, Rowman and Littlefield,
Τότοβα, 1987, σ. 212.
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Το νέο τουριστικό πρότυπο, αυτό του μαζικού παραθερισμού έδινε έμφαση
στον τόπο προορισμού ως χώρου άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων και όχι ως
αφορμή για περιήγηση σε έναν πολιτισμικά γνώριμο τοπίο. Για παράδειγμα το
τουριστικό θέρετρο στο Λαγονήσι που εγκαινιάστηκε επί Χούντας διαφημίζεται με
τον παρακάτω τρόπο:
«Το Λαγονήσι είναι ειδυλλιακό μέρος για να ‘ξεφύγετε’. Και να το ζήσετε
κιόλας! Ένα θεσπέσιο σύγχρονο χωριό για διακοπές με εστιατόριο, μπαρ,
νυκτερινό κέντρο, ντισκοτέκ, ταβέρνα, ανοικτό σινεμά και εμπορικό κέντρο.
Με μία βραχώδη ακτογραμμή με μικρούς όμως αμμώδεις κολπίσκους. Οι
σπορ εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν καταδύσεις, κολύμπι, μίνι-γκολφ,
κυνήγι περιστεριών, τένις και πολλά άλλα!»912

Οι νέοι ταξιδιωτικοί προορισμοί που κατασκευάζονταν διαφημίζονταν ως μέρη
εξωτικά, α-ιστορικά, που ανακαλύφθηκαν από τον ανθρώπινο πολιτισμό τη μέρα της
ανακάλυψης τους από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Ειρωνεία της τύχης, η Κρήτη,
τόπος που το αρχαιολογικό του ενδιαφέρον τον είχε καταστήσει τόπο ενός ήπιου,
πλην όμως σταθερού ρεύματος επισκεπτών από τον Μεσοπόλεμο κιόλας, αποτέλεσε
βασικό τόπο κατασκευής του νέου τουριστικού προτύπου. Και ως τέτοια
ξαναγραφόταν η θελκτικότητα του από τους γραφιάδες των τουριστικών
πρακτορείων:

«Κρήτη

[…]

κοκοφοίνικες

που

παρέχουν

δροσιά,

αρωματισμένα

πορτοκαλόδεντρα, πυκνές φυτείες από μπανανόδεντρα, αμπελώνες […] ένα
νησί που σας προσκαλεί να μοιραστείτε τις πολλές μαγικές φαντασίες του.
Εκπληκτικό σκηνικό, βαθυγάλαζες θάλασσες, χρυσές παραλίες, όμορφα
ηλιοβασιλέματα. Με μία ζωντανή νυκτερινή ζωή επίσης.»913

Αλλά

και

οι

παραδοσιακοί

τουριστικοί

προορισμοί

της

χώρας

μεταμορφώνονταν και προσαρμόζονταν στο νέο τουριστικό πρότυπο. Δηλαδή
μετατόπιαζαν το κέντρο τους και αναπροσάρμοζαν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα

912

Μετάφραση δική μας. Cooks Golden Wings Holidays ’73, 1973, σ. 62.

913

Μετάφραση δική μας. Cooks Golden Wings Holidays ’73, 1973, σ. 67.
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αποτελέσουν εις το εξής τον ακρογωνιαίο λίθο της τουριστικής εμπειρίας εντός τους,
για τον οποία θα προβάλλονται. Τέτοια είναι η τύχη σε μέρη όπως η Ρόδος:
«Η Ρόδος είναι ένα μέρος το οποίο θα θυμάστε για πολύ καιρό. Μια
σαγηνευτική ενδοχώρα, γεμάτη με ιστορία και πράγματα για να δείτε.
Φωτεινή με ηλιαχτίδες και πλημμυρισμένη από το άρωμα άγριων λουλουδιών
και βοτάνων. Η μεσαιωνική πόλη είναι εντυπωσιακή και πολύχρωμα καφέ
περιτριγυρίζουν το λιμάνι της. Οι παραλίες περισσεύουν και υπάρχει άφθονη
διασκέδαση και εκδρομές.»

Σε σχέση με τις αντίστοιχες διαφημίσεις μία δεκαπενταετία πριν η
ιστορικότητα του τόπου δεν αποκρύβεται, μετασχηματίζεται. Γίνεται έκκεντρη και
αποκολλάται από τα σημαίνοντα μέρη και μνημεία που την σηματοδοτούν και την
οργανώνουν.914 Το Κάστρο των Ιπποτών δεν είναι ένας τόπος που αξίζει να
επισκεφτεί κανείς πλέον για τη συσσωρευμένη κοινωνική γνώση που εν τάχει θα
συλλέξει με μία σύντομη επίσκεψη, αλλά ως σκηνικό για ένα επεισόδιο της ζωής του
επισκέπτη του.915 Η ιστορικότητα του χώρου εν ολίγοις μετασχηματίζεται στο λόγο
των τουριστικών εντύπων της εποχής από χρόνο σε αίσθηση.916
Θα ήταν λάθος όμως να υποθέσουμε από τα παραπάνω ότι η μαζικοποίηση της
τουριστικής αγοράς συνοδεύτηκε και από μία μονοδιάστατη ρήξη ανάμεσα σε ένα
προ-μαζικό και σε ένα μαζικό τουριστικό προϊόν. Θα ήταν σφάλμα δηλαδή να
υποθέσουμε ότι η γιγάντωση του τουριστικού τομέα στη χώρα συμβάδιζε και με μία
απόλυτη ρήξη που μετασχημάτιζε κάθε τουριστική δραστηριότητα τείνοντας να την
στρέψει προς την κατεύθυνση του μαζικού τουρισμού.
914

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις πρακτικές των διαφημιστών που συνειδητά επέλεξαν να

εκσυγχρονίσουν τις δημιουργίες του δίνοντας έμφαση στον μινιμαλισμό ήδη από τη δεκαετίας του ’60.
M. Emmanouil, Ό.π., σ. 159.
915

Ανάλογοι μετασχηματισμοί στην αναπαράσταση του τουριστικού χώρου και του ιστορικού μνημείου

έχει αναδείξει και η μελέτη του ελληνικού κινηματογράφου. Η έμφαση στις ερωτικές ιστορίες στα
μιούζικαλ της εποχής καθιστούσαν τον ιστορικά διαμορφωμένο χώρο φόντο μίας εξελισσόμενης
αφήγησης αντί για κεντρικό της θέμα. Βλέπε: L. Papadimitriou, «Traveling on Screen: Tourism and the
Greek Film Musical», Journal of Modern Greek Studies, vol. 18, 2000, σ. 102.
916

Με ανάλογο τρόπο περιγράφει ο Τζέημσον την χρήση της ιστορίας και του πολιτισμού από την

διεύρυνση της εμπορευματοποίησης και του τομέα των υπηρεσιών, ως μια διαδικασία που μεταμορφώνει
τον πολιτισμό σε φύση. F. Jameson, Ό.π., σ. ix.
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Αντίθετα, η μεγέθυνση της τουριστικής αγοράς, των εμπορικών και
μεταφορικών δικτύων, η άνοδος της εξάρτησης της χώρας από την τουριστική
δραστηριότητα οδηγούσε συνάμα σε μία λειτουργική εξειδίκευση της αγοράς, σε ένα
σταδιακό κατακερματισμό ώστε διαφορετικά προϊόντα να αντιστοιχούν σε
διαφορετικές καταναλωτικές «ανάγκες». Ταυτόχρονα με μία πρώτη δύναμη που
δημιουργεί ένα ηγεμονικό τουριστικό προϊόν, συναντάμε μία αντίρροπη τάση που
τείνει να υπάγει παλαιές δραστηριότητες και παλαιούς προορισμούς σε νέες
εξειδικευμένες ανάγκες και να δημιουργήσει νέες αγορές για ένα εξειδικευμένο
αγοραστικό κοινό κατά περίπτωση.
Έτσι, π.χ. το κλασσικό τουριστικό προϊόν της κρουαζιέρας συνεχίζει να
υπάρχει, διατηρείται όμως ως μία πολυτέλεια για ένα αγοραστικό κοινό με αυξημένες
καταναλωτικές ικανότητες στο οποίο η σημασία της επίσκεψης κλασσικών
προορισμών διατηρείται εμπλουτιζόμενη με μία απήχηση πολυτέλειας.917 Αντιστοίχως
η Κέρκυρα, από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, παρόλο που
αποτελεί χώρο εξαιρετικής εντατικοποίησης της τουριστικής δραστηριότητας,
διατηρεί την ικανότητα να συντηρεί σχετικά αυξημένες τιμές, αναφερόμενη ως τόπος
δυνητικά μίας πιο εξεζητημένης μορφής σχόλης και παραθερισμού.918
Οι τάσεις αυτές λειτουργικής εξειδίκευσης του τουριστικού προϊόντος και
μεταφορντικού κατακερματισμού919 των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών δεν
είναι βέβαια έκδηλες ούτε δίνουν τον τόνο στην τουριστική αγορά. Ωστόσο είναι
υπαρκτές ως δυναμικές ήδη από την περίοδο που μελετάμε, και εμφανείς στον τρόπο
με τον οποίο τα τουριστικά πρακτορεία εμπορεύονται το προϊόν «Ελλάδα».
Διαφορετικά φυλλάδια, με διαφορετικές διαφημιστικές καμπάνιες που διαφημίζουν
διακριτά τουριστικά προϊόντα είναι πλέον ο κανόνας προς το τέλος της περιόδου. Η
συγκεκριμένη τάση ήταν υπαρκτή, παρήγαγε υλικές πραγματικότητες και κοινωνικές
σχέσεις ακόμα και όταν ο επίσημος τεχνοκρατικός λόγος δεν είχε έρθει πλήρως σε
επαφή με τα αναλυτικά εργαλεία και τις κυβερνητικές τεχνικές που θα του επέτρεπαν
να σχεδιάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

917

Cooks Golden Wings Holidays ’72, 1972, σ. 102.

918

Cooks Golden Wings Holidays ’73, 1973, σ. 66.

919

Σχετικά με την ιστορικότητα των μεταφορντικών τάσεων της τουριστικής αγοράς ως μια διαδικασία

εξ αρχής εγγεγραμμένης στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας βλέπε: H. Berghoff, Ό.π., σ. 159179.
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5.1.2 Οι κοινωνικές πρακτικές των τουριστών
Μέχρι τώρα περιγράψαμε σε αδρές γραμμές τις τάσεις εξέλιξης του τουριστικού
προϊόντος της χώρας κατά την περίοδο 1950-1974. Η σκιαγράφηση αυτή έγινε μέσα
από το διαφημιστικό λόγο της εποχής, λόγος που από τη σύλληψη του προσπαθούσε
μέσα σε λίγες προτάσεις να συμπυκνώσει την εμπειρία που ένα ταξίδι στην Ελλάδα θα
προσέφερε. Πέρα όμως από το διαφημιστικό λόγο και τα προγράμματα των
ταξιδιωτικών πρακτορείων κάθε τουριστικό ταξίδι περιλάμβανε, και περιλαμβάνει
ακόμα και σήμερα, μια σειρά από δραστηριότητες, ή αλλιώς μια σειρά από κοινωνικές
πρακτικές με τις οποίες οι επισκέπτες ενός προορισμού καταπιάνονται.
Στο κεφάλαιο 2 αναπτύξαμε το πώς το τουριστικό εμπόρευμα, η θέση του στην
αγορά και η ικανοποίηση αναγκών που φαντάζει να ικανοποιεί στους υποψήφιους
αγοραστές του δε συνίσταται σε καμία από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται στην τουριστική περιήγηση. Παρ’ όλα αυτά η τουριστική
δραστηριότητα στο «shop floor level» μπορεί να κατακερματιστεί και να απομονωθεί
στις

εμπορικές

σχέσεις,

στις

πολιτιστικές

δραστηριότητες

και

στις

εμπορευματοποιημένες μετακινήσεις από τόπο σε τόπο στις οποίες εμπλέκονται οι
καταναλωτές του, πρακτικές οι οποίες είτε μετασχηματίζουν και εμπορευματοποιούν
υπάρχουσες κοινωνικές πρακτικές, είτε κατασκευάζουν εκ του μηδενός νέες σφαίρες
κοινωνικής και εμπορευματικής διάδρασης. Σε κάθε περίπτωση, στις πρακτικές αυτές
έγκειται και το υλικό αποτύπωμα της τουριστικής δραστηριότητας στους χώρους
υποδοχής τουριστών και για το λόγο αυτό στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την
σταδιακή δημιουργία τους στην περίπτωση της Ελλάδας.
5.1.2.1 Ερείπια, σύγχρονα και νέα
Η Ελλάδα της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης είχε λίγα πράγματα να προσφέρει
στους υποψήφιους επισκέπτες της. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα εκείνη φάνταζε να μη
έχει απολύτως τίποτε να προσφέρει στους περιηγητές της εποχής, με εξαίρεση τον
ιστορικό της πλούτο και τα μνημεία που οι διαφορετικές ιστορικές και πολιτιστικές
επιστρωματώσεις είχαν συσσωρεύσει στον γεωγραφικό χώρο του σύγχρονου
ελληνικού κράτους. Πρωτεύουσα, αρχική και νευραλγική τουριστική πρακτική της
εποχής, λοιπόν, ήταν η κάθε μορφής οργανωμένη περιήγηση σε αντίστοιχους χώρους.
Οι σχετικές κοινωνικές πρακτικές δεν ήταν φυσικά πρωτόγνωρες. Εδράζονταν
σε μία παλαιά πολιτιστική παράδοση στενά συνυφασμένη με το διαφωτιστικό
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πρόταγμα που έβλεπε στην Ελλάδα της ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ως εκ
τούτου η Ελλάδα ήταν μέρος των αναζητήσεων των ευρωπαίων μορφωμένων αστών
ήδη από το 18ο αιώνα και συχνά συναντάται στους προορισμούς του «Grand tour».920
Οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες διαμόρφωσης τουριστικής πολιτικής στο
Μεσοπόλεμο κατ’ ουσία αποτελούσαν μορφές διαχείρισης από τη μία των σχέσεων
μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων εμπόρων και από την άλλη παρέμβαση και
συστηματοποίηση του ρεύματος των υποψήφιων περιηγητών στις Ελληνικές
αρχαιότητες.921 Ως εκ τούτου η πολιτιστική πρακτική της συστηματοποιημένης
επίσκεψης σε τόπους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος δεν αποτελούσε
κάποια ιδιαίτερη τομή την περίοδο που μελετάμε.
Τα χνάρια των παλαιότερων περιηγητών ακολουθούσαν οι επισκέπτες της
χώρας, όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’50, έρχονταν στη χώρα τα πρώτα
οργανωμένα τουριστικά γκρουπ, ακόμα και όταν αυτά διείσδυαν σε αυτή μέσα από
καινούργιους συγκοινωνιακούς διαύλους. Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 διαβάζουμε
από το περιοδικό Εικόνες την ακόλουθη περιγραφή της στερεοτυπικής τουριστικής
περιήγησης στην Κέρκυρα:
«Θα’ θρουν με το πλοίο της γραμμής, με το αεροπλάνο της ΤΑΕ, με το
φέρρυ-μπώτ, που συνδέει την Κέρκυρα με την Ηγουμενίτσα. Ένα καράβι με
Γερμανούς περιηγητές άραξε, για λίγες ώρες στο λιμάνι. Βιαστικά οι
τουρίστες πέρασαν από τα δύο Μουσεία -το Αρχαιολογικό και το
Σινοϊαπωνικό- από τα Αρχεία και τη Βιβλιοθήκη. Ύστερα μπήκαν στ’
αυτοκίνητα, που περίμεναν στην σειρά με τους ξεναγούς, και ξεκίνησαν για
το ‘Αχίλλειο’, την Παλιοκαστρίτσα, τον Υψό. Είναι τα τρία σημεία, που
διαφημίζει, κυρίως, ο τουρισμός, και που συνήθως επισκέπτονται οι ‘ξένοι’.
920

Σχετικά με την αναπαράσταση του ελληνικού τοπίου από τους ξένους περιηγητές τον 19ο αιώνα

βλέπε: Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Το γραφικό ως αισθητική ποιότητα: Η αισθητική του περιβάλλοντος
και το ελληνικό τοπίο» στο Π. Ν. Δουκέλης (επιμ.), Το ελληνικό τοπίο: μελέτες ιστορικής γεωγραφίας και
πρόσληψης του τόπου, Εστία, Αθήνα, 2005, σ. 187-203 · Γ. Σκαρπέλος, «Η Ελλάδα του τοπίου και το
βλέμμα των περιηγητών» στο Π. Ν. Δουκέλης (επιμ.), Το ελληνικό τοπίο: μελέτες ιστορικής γεωγραφίας
και πρόσληψης του τόπου, Εστία, Αθήνα, 2005, σ. 225-230 · Α. Λεοντή, Τοπογραφίες του ελληνισμού,
Scripta, Αθήνα, 1998, σ. 81-122 · M. Dritsas, «From Travelers Accounts to Travel Books and Guide
Books: The Formation of a Greek Tourism Market in the 19th Century», Tourismos: An International
Multidisciplinary Journal of Tourism, vol. 1, no. 1, 2006, σ. 27-52.
921

M. Dritsas, «The Advent of the tourist industry in Greece during the twentienth century», Ό.π., σ. 190.
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Μία τελευταία ματιά στο Κανόνι. Από κει θα ιδούν το Ποντικονήσι. ‘Το νησί
των νεκρών’ του BOECKLIN, ή το πετρωμένο καράβι του Οδυσσέα, όπως
επιμένουν να το λένε, μα που δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το
άλλο. Κι’ αυτό το πλοίο θα ξαναπάρει τη ρότα του. Κι οι περιηγητές θα
γυρίσουν στην πατρίδα τους και θα μιλούν για την Κέρκυρα, χωρίς όμως να
την έχουν γνωρίσει! Γιατί το νησί με ‘τες μύριες ομορφάδες’ φυλάει βαθιά
κρυμμένο το μυστικό του, για κείνους που με υπομονή μα γνώση και με
ευαισθησία θα γίνουν άξιοι να το κατακτήσουν. Κι αυτοί δεν είναι βέβαια οι
βιαστικοί, που γυρεύουν τις εύκολες κ’ εφήμερες συγκινήσεις, ούτε οι
απροετοίμαστοι. Χρειάζεται μία συστηματική προετοιμασία, για να
επικοινωνήσεις με την ψυχή του.»922

Στο παραπάνω παράθεμα οι επισκέπτες του νησιού των Φαιάκων μοιάζουν
ακολουθούν μία οδό πολλάκις πεπατημένη. Ο χώρος είναι σημασιοδοτημένος από την
ιστορικότητα του και η περιδιάβαση παραπέμπει τον αρθρογράφο της εποχής στο
σύμπαν των νοηματοδοτήσεων του συγκεκριμένου χώρου. Ο τουρισμός ως
δραστηριότητα κατηγορείται από τον συντάκτη του άρθρου, όχι γιατί παραβλέπει όλες
αυτές τις σημασίες, αλλά γιατί ακριβώς καμώνεται πως μπορεί να τις συλλάβει μέσα
από μία σύντομη περιήγηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι σημασίες με τις οποίες είναι
εμποτισμένος ο χώρος αποτελούν το κέντρο βάρους γύρω από το οποίο συγκροτείται
η συνολική εμπειρία.
Η πολιτιστική περιήγηση αποτυπώνεται λοιπόν στη νεοελληνική «μυθολογία»
ως η κατεξοχήν δραστηριότητα για την οποία οι επισκέπτες έρχονται στην χώρα, σαν
κάποιου είδους καταγωγικού μύθου του όλου φαινομένου από τον οποίο θα έπρεπε
κανείς να ξεκινήσει για να περιγράψει την ιστορία του. Στο εξής κάθε μεταστροφή
των πρακτικών των τουριστών θα περιγράφεται και θα αντιπαραβάλλεται με την
πρώτη εκείνη περίοδο κατά την οποία οι περιηγητές έρχονταν στη χώρα με αυτό το
σκοπό. Το 1973 διαβάζουμε στο περιοδικό Ταχυδρόμος:
«Γελούσαμε με τις Αμερικανίδες που πηγαίνανε πρωί-πρωί στην Ακρόπολη
με καπέλα, με βελάκια, αλλά και χαιρόμασταν όταν βλέπαμε δύο πούλμαν με
τουρίστες σταματημένα το ένα δίπλα στο άλλο στο Ναύπλιο, ή έξω από τις
Μυκήνες. ‘Του χρόνου τα διπλά’ λέγαμε.
922

«Κέρκυρα», Εικόνες, τεύχος 28, 7 Μαΐου 1956, σ. 19-20.
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Οι πρώτοι τουρίστες εκείνη την εποχή ήταν είτε Ελληνοαμερικάνοι που
επέστρεφαν στη πατρίδα τους με κάποια διάθεση επιδείξεως της επιτυχίας
τους στην ξενιτειά, είτε πλούσιοι Αμερικάνοι που έκαναν το γύρω του κόσμου
ή πήγαιναν για προσκύνημα μέχρι το Ισραήλ και σταματούσαν εδώ για δύοτρείς μέρες.
Το άλλο είδος τουριστών ήταν γνήσιοι Αμερικάνοι, εύποροι όμως, που
μπορούσαν να πληρώσουν τα αεροπορικά ναύλα και να μένουν στα ελάχιστα
πολυτελή ξενοδοχεία που για το βιοτικό επίπεδο εκείνης της εποχής ήταν
παλάτια απλησίαστα. […]
Από τους πρώτους αυτούς τουρίστες, οι μεν Ελληνοαμερικάνοι σκορπίζονταν
σ’ όλη την Ελλάδα και ξόδευαν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της εδώ
παραμονής τους στην επαρχία. Οι άλλοι, οι ξένοι, έμεναν κυρίως στην Αθήνα
και το πολύ-πολύ αποτολμούσαν μία εκδρομή μέχρι τους Δελφούς ή τις
Μυκήνες. Όσοι ξεμάκραιναν κάπως από την πρωτεύουσα είχαν να
αντιμετωπίσουν

έλλειψη

ξενοδοχείων,

άθλιους

δρόμους

και

κακές

συγκοινωνίες.
Αλλά και στην Αθήνα οι δυσκολίες τους δεν ήταν λιγότερες, και το θέμα του
φαγητού ήταν από τα σημαντικότερα, και μάλιστα ήταν κάτι που […]
στενοχωρούσε

όσους

ονειρευόντουσαν

την

τουριστική

ανάπτυξη.

Παραδείγματος χάριν οι ξένοι δεν πίνουνε ρετσίνα. Οι ξένοι δεν τρώνε τα
φαγητά της ταβέρνας, σιχαίνονται το κοκορέτσι. Πως θα φάει ο τουρίστας
πατσά αντί για κονσομέ;»923

Ως καταγωγικός μύθος του ελληνικού τουρισμού, η περιήγηση στις κλασσικές
αρχαιότητες λειτουργούσε, μέσα από τα εκλεπτυσμένα γούστα και την κλασσική
παιδεία που αυτή υπονοούσε, ως διαρκή υπόμνηση της τεχνολογικής, πολιτισμικής
και οικονομικής «οπισθοδρόμησης» της χώρας. Ταυτόχρονα αποτελούσε μία αέναη
υπόμνηση της «κατώτερης» θέσης της χώρας σε μία ιεραρχία που οριζόταν από την
ηγεμονική δυτικοκεντρική αφήγηση σχετικά με το τι συνιστά την «πρόοδο» και την
«ανάπτυξη». Εν κατακλείδι δηλαδή η πολιτιστική πρακτική της περιήγησης σε
αρχαιολογικούς χώρους αποτελούσε και ένα διαρκή μηχανισμό υιοθέτησης
ιδεολογημάτων, άσχετων με καθαυτήν τη τουριστική δραστηριότητα, απαραίτητων

923

Χ. Κιοσέ & Γ. Κάραλης, «Τουρίστες ναι, αλλά πόσοι και πώς;» Ταχυδρόμος, τεύχος 979, 12

Ιανουαρίου 1973, σ. 30-33.
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για την εμπέδωση από τον τοπικό πληθυσμό της θέσης της χώρας στο διεθνή
καταμερισμό εργασίας και εξουσίας.
5.1.2.2 Η κατασκήνωση ως πρότυπο.
Παρ’ όλη τη μακραίωνη παράδοση μορφών περιηγητισμού στη χώρα και την
διαδεδομένη πρακτική της περιδιάβασης από χώρους με ιστορικό και αρχαιολογικό
ενδιαφέρον στη χώρα, το πρότυπο της κυρίαρχης τουριστικής δραστηριότητας θα
πρέπει να αναζητηθεί αλλού. Η σταδιακή διάδοση του παραθερισμού στα μεσαία
στρώματα της Δυτικής Ευρώπης από το μεσοπόλεμο και μετά σταδιακά δημιούργησε
και ένα διακριτό τρόπο αναψυχής που έτεινε να γίνει ηγεμονικός. Πρωτοπόρος στη
Μεγάλη Βρετανία αυτού του νέου τύπου θέρετρων ήταν ο Μπίλυ Μπούτλιν,924 ο
οποίος δημιούργησε μαζικές οργανωμένες κατασκηνώσεις για τους εργαζόμενους που
είχαν κατακτήσει το δικαίωμα στις πληρωμένες διακοπές.
Στη Μεσόγειο ανάλογο μοντέλο επιχειρηματικής οργάνωσης για τα μεσαία
στρώματα ακολουθούσε από το 1950 και μετά η γαλλική εταιρία «Club Med»,
αντικαθιστώντας τις σκηνές με απλοϊκές καλύβες. Το πρώτο ελληνικό παράρτημα της
εταιρίας Μεσογειακή Λέσχη ανοίγει στα μέσα της δεκαετίας του στην Κέρκυρα.925 Η
επιχείρηση και οι πελάτες της ήταν θέμα που απασχόλησε τους συντάκτες του
περιοδικού Εικόνες από τις πρώτους κιόλας μήνες της κυκλοφορίας του:
«Αυτή την γοητευτική περιπέτεια της αναζήτησης έρχονται να δοκιμάσουν
και οι κουρασμένες ψυχές της Ευρώπης. Σε μίαν ήσυχη αμμουδιά κάτω από
τις ασημένιες ελιές, ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας έστησε τις ψάθινες
καλύβες του. Ένα μικρό ποταμάκι με ξύλινο γεφύρι, μία στρογγυλή πίστα,
που τα βράδια θυμίζει ‘λούνα-παρκ’, ένα μπαρ με μία ξωτική στέγη, η
υπαίθρια τραπεζαρία, ο ήλιος, η μυρουδιά της θάλασσας και της άγριας
βλάστησης - αυτό είναι το περίφημο χωριό της ‘Μεσογειακής Λέσχης’.
Χιλιάδες Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί, Άγγλοι, Σουηδοί, έρχονται κάθε
καλοκαίρι για να λησμονήσουν και να λησμονηθούν. Βουτούν στη θάλασσα,
ξαπλώνονται στον μεσογειακόν ήλιο, κυνηγούν τη δυνατή συγκίνηση στους
πολύχρωμους βυθούς, ντυμένοι στην αλλόκοτη αρματωσιά τους. Και τη
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F. Inglis, Ό.π., σ. 107.
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Σχετικά με την ιστορία της Μεσογειακής Λέσχης βλέπε: Ζ. Ν. Ουρμπαίν, Ό,π,, σ. 163-165. L. Turner

& J. Ash, Ό.π., σ. 108-110.
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νύκτα - την ώρα που το τραγούδι των τζιτζικιών γίνεται σιωπή - χορεύουν,
παίζουν, ερωτεύονται με την αθωότητα των πρωτόπλαστων […] Εδώ ο άλλος
κόσμος δεν υπάρχει. Η φωνή του σταματάει στο καλαμένιο περίφραγμα, που
ζώνει την ‘ιδιόκτητη περιοχή’ του ιδιόρρυθμου χωριού. Όλα διαλύονται κάτω
από το μετέωρο φως, και γίνονται ατμός, φευγαλέα ανάμνηση, όνειρο. Έτσι
σιγά-σιγά, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν την περιοχή της ειρήνης […]»926

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Μεσογειακή Λέσχης ασκούνταν πλήθος
πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, από γκολφ μέχρι παιχνίδια με βελάκια,
και από πινγκ πονγκ μέχρι βόλεϊ. Και από την άλλη ασκούταν δραστηριότητες όπως
προβολές ταινιών και συζητήσεις για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μέχρι βεβαίως
περιηγήσεις σε μέρη ιστορικού ενδιαφέροντος.927 Κορωνίδα όλων των παραπάνω
δραστηριοτήτων αποτελούσαν όλες οι επαφές με το υγρό στοιχείο, όλες οι
δραστηριότητες γύρω και μέσα στη θάλασσα.
Στο επίπεδο των πολιτιστικών πρακτικών, που μας απασχολεί, η εν λόγω
δραστηριότητα συνιστά μία τομή. Πρώτον, γιατί το καθεαυτό περιεχόμενο της
τουριστικής εμπειρίας δεν νοήτο ότι συνέβαινε έξω από το χώρο διαμονής αλλά
εντός του, και άρα οι διακοπές κυρίαρχα νοούνταν ως ο ελεύθερος μη-παραγωγικός
χρόνος εντός του καταλύματος. Δεύτερον, διότι οι ανάγκες μαζικής υποδοχής και
φιλοξενίας σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο τον αναδιατάσσουν σύμφωνα με
το πρότυπο μαζικού εγκλεισμού που συναντά κανείς στις στρατιωτικές
κατασκηνώσεις. Η αισθητική βεβαίως διαφοροποιούνταν, όπως δήλωνε ο γαμπρός
του ιδρυτή της Μεσογειακής Λέσχης: «[…] Για να μην δώσει την εντύπωση θερινής
κατασκήνωσης, δεν υπάρχουν σκηνές: έχουν αντικατασταθεί από καλύβες
πολυνησιακού ρυθμού.»928 Το χωροταξικό πρότυπο όμως με το οποίο οι μετέπειτα
αρχιτεκτονικές κατασκευές θα έπρεπε να προσαρμοστούν ήταν σαφές: το
στρατιωτικό.929
Ο νέος αυτός χώρος, ο χώρος μαζικής διασκέδασης, συνοδευόταν και από ένα
ανάλογο τρόπο ένδυσης, ένα ανεπίσημο «dress code», στο οποίο έτειναν να
926

«Κέρκυρα», Εικόνες, τεύχος 28, 7 Μαΐου 1956, σ. 21.
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«Η Βαβέλ της χαράς», Εικόνες, τεύχος 41, 6 Αυγούστου 1956, σ. 34
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«Χαβάη; Σαμόα; Κέρκυρα!», Εικόνες, τεύχος 46, 10 Σεπτεμβρίου 1956, σ. 21-22.
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Για την κατανομή των υποκειμένων στο χώρο με βάση το πρότυπο του στρατιωτικού εγκλεισμού

βλέπε: Μ. Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμωρία: Η Γέννηση της Φυλακής, ό.π., σ. 228.
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συμμορφώνονται οι καταναλωτές του προϊόντος στην προσπάθεια τους να
απολαύσουν την εμπειρία αυτή σε όλη της την έκταση. Πάλι σύμφωνα με τα λόγια
του γαμπρού του ιδρυτή της Μεσογειακής Λέσχης: «Μεγάλη σημασία αποδίδεται στο
ντύσιμο. Ο κανόνας είναι: όσο πιο λίγα ρούχα τόσο καλύτερα. Τα πολλά ρούχα
θυμίζουν τη δουλειά των πόλεων […] Σιγά-σιγά απορρίπτεται η ‘προσωπικότης των
πόλεων’ και επικρατεί η προσωπικότης των διακοπών»»930 Διακοπές και γύμνια,
στην περίπτωση τουλάχιστον παραθαλάσσιων τροπικών ή ημιτροπικών περιοχών
όπως η Ελλάδα, ταυτίζονταν, και η γύμνια, σε διαφορετικούς κατά περίπτωση
βαθμούς, αποκρυσταλλωνόταν ως η κατεξοχήν πολιτιστική πρακτική του νέου
τουρίστα. Ενός τουρίστα ο οποίος πλέον δεν ταξιδεύει για να βρεθεί σε ένα
διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά που αναζητά να βρεθεί σε ένα
κατασκευασμένο σύμπαν, αυτό που ο θεωρητικός της παραλίας Ζαν-Ντιντιέ
Ουρμπαίν αποκαλεί «πολυνησιανισμό»,931 που συμβολίζει την ρήξη με τον αστικό
τρόπο ζωής.
Με τα παραπάνω δεν θέλουμε να πούμε ότι η κατασκήνωση κατέληξε να είναι
η κυρίαρχη μορφή τουρισμού στην Ελλάδα. Τα οργανωμένα κάμπινγκ στην Ελλάδα
διαδόθηκαν εξάλλου με πολύ αργό ρυθμό εντελώς δυσανάλογο με τους ρυθμούς
διάδοσης του τουρισμού στη χώρα. Το πρώτο άνοιξε μόλις το 1960 από την ίδια την
Περιηγητική Λέσχη932 αλλά οι εξελίξεις στην δημιουργία τουριστικών μονάδων το
έχουν ήδη καταστήσει ένα περιθωριακό μόνο κομμάτι των πρακτικών που
σχετίζονται με το τουριστικό ταξίδι στη χώρα.
Η κατασκήνωση όμως ως πρότυπο είναι που παρέχει εκείνες τις κοινωνικές
πρακτικές που θα αρχίσουν να εμφανίζονται όλο και περισσότερο σε μία χώρα που ο
τουρισμός εξαπλώνεται. Γυμνοί άνθρωποι, που δια της γύμνιας τους σημασιοδοτούν
την φυγή τους από τα αστικά κέντρα και η μαζική προσέλευση σε ένα μέρος, σημείο
που φαντάζει ότι είναι η πηγή κάθε απόλαυσης και ηδονισμού, αποτελούν πλέον το
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«Χαβάη; Σαμόα; Κέρκυρα!», Εικόνες, τεύχος 46, 10 Σεπτεμβρίου 1956, σ. 22.
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Ζ. Ν. Ουρμπαίν, Ό.π., σ. 314.
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«Φθηνές διακοπές για τους νέους», Ταχυδρόμος, τεύχος 744, 12 Ιουλίου 1968, σ. 57-62. Μέχρι το

1962 τα οργανωμένα κάμπινγκ της χώρας είναι πέντε: το «Bamboo Village» στη Βουλιαγμένη, το
«Green coast bungalow» στο Σούνιο, το «Olympic beach» στη Κυλλήνη, το «Typaldos Holiday Beach»
στο Ξυλόκαστρον και το «Village-Palace» στο Λουτράκι. Tourism in Greece 1962, Hellenews, Αθήνα,
1962, σ. 115.
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νέο τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός «ασκείται». Με άλλα λόγια η νέα τουριστική
πρακτική προϋπέθετε μία διαφορετική κατανομή των υποκειμένων στο χώρο και μία
σειρά από διακριτές πρακτικές που συνοδευόταν με αυτή.933
5.1.2.3 Η νύκτα ως εμπόρευμα
Το νέο σύμπαν των πρακτικών που περιγράψαμε έβλεπε τη σωματική απόλαυση ως
το περιεχόμενο της τουριστικής δραστηριότητας. Πέρα από τον παραθαλάσσιο χώρο
μαζικού «εγκλεισμού», και φυσικά εκτός από τις ιδιωτικές στιγμές απόλαυσης που ο
καθένας μπορεί να είχε κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ο δεύτερος κατεξοχήν
τόπος απόλαυσης ήταν το νυκτερινό κέντρο και οι δραστηριότητες εκεί. Οι ελληνικές
νύκτες βέβαια κάθε άλλο από ατάραχες ήταν, γεγονός που συνέβαλε προοδευτικά και
στην αναγνωρισιμότητα της χώρας ως κατεξοχήν μέρος με οργιώδη νυκτερινή ζωή.
Αυτή όμως η νυκτερινή ζωή μετασχηματίστηκε άρδην από την έλευση των
τουριστών στην Ελλάδα. Προς το παρόν μας απασχολεί πως η έλευση των νέων
επισκεπτών δημιούργησε ορισμένα «ξεχωριστά μέρη», μία καινούργια νύκτα με τις
δικές της πρακτικές και συνήθειες, προσαρμοσμένη σε πρότυπα διασκέδασης ξένα
προς τα «ελληνικά».
Σε άρθρο του Ταχυδρόμου το 1970 διαβάζουμε τα ακόλουθα:
«Από το 1958 εμφανίστηκε το πρώτο νάιτ κλαμπ με δίσκους στη Πλάκα. Το
1964 δημιουργήθηκε κάποιο άλλο στο Κολωνάκι και το καλοκαίρι του 1967
μπήκε η πρώτη ταμπέλα έξω από ένα πρώην κλαμπ της Πλάκας, που είχε τον
τίτλο ‘ντισκοτέκ’. Ως το τέλος του 1968 δημιουργήθηκαν πολύ δειλά μέσα
στη Αθήνα άλλες τέσσερις ντισκοτέκ. Σήμερα έφθασαν αισίως τις
εικοσιπέντε.
Η ‘ντισκοτέκ’, ή δισκοθήκη, είναι ένα κέντρο πολυτελείας, που διαθέτει δύο
πικάπ τα οποία χειρίζονται συνήθως ένας νέος και μία νέα, οι λεγόμενοι
ντίσκ-τζόκεϊ ή ντίσκ-γκέρλ. Διαθέτει επίσης στερεοφωνικά μηχανήματα,
φωτιστικά εφέ που συνοδεύουν την μουσική και ποικιλία φαγητών, ποτών και
αναψυκτικών.
Ήχος, φως και καλή κουζίνα είναι τα τρία βασικά στοιχεία μίας ντισκοτέκ.
Οπωσδήποτε υπάρχει και μία μεγάλη πίστα, που δεν αδειάζει ποτέ από
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T. Endensor, Ό.π., σ. 24-25.

Σελίδα | 363

χορευτές, νέους και ηλικιωμένους, δεδομένου ότι η μουσική δεν σταματά
ούτε μισό λεπτό από τις 8 το βράδυ ως τις τρεις ή και τις 5 το πρωί.»934

Το νάϊτ κλαμπ ή η ντισκοτέκ είχε τους δικούς του κώδικες συμπεριφοράς και
τις δικές του εσωτερικές ιεραρχίες. Συχνά π.χ. δεν επιτρεπόταν η είσοδος σε μη
συνοδευόμενους άνδρες.935 Ο χορός ήταν κάτι στο οποίο κάποιος έπρεπε να διακριθεί
για να αποκτήσει συμβολικό κύρος στους κόλπους του. Τα ποτά που πωλούνταν ήταν
συγκεκριμένα και διαφορετικά από τα αντίστοιχα στα συνηθισμένα κέντρα
διασκέδασης (αν και όχι από τα ήδη διαδεδομένα μπαρ της εποχής). Και οι θαμώνες
συνήθιζαν να διασκεδάσουν συχνά και όρθιοι, όχι μόνο καθιστοί, εν αναμονή του
επόμενου χορευτικού τραγουδιού κ.α..
Θα μπορούσε εδώ να αναρωτηθεί κανείς εύλογα για το αν και κατά πόσο ο
νέος αυτός τρόπος διασκέδασης μπορεί να αποδοθεί ευθέως στη διάδοση του
τουρισμού στη χώρα. Ούτως ή άλλως το νυκτερινό κέντρο αποτελούσε αναπόσπαστο
κομμάτι ενός κοσμοπολίτικου τρόπου ζωής που ταχύτατα διαδιδόταν στις «δυτικές»
κοινωνίες και άρα αναπόφευκτα σε κάποια φάση θα επηρεαζόταν και η Ελλάδα από
τα νέα αυτά καταναλωτικά πρότυπα. Αντίστοιχα πρότυπα διασκέδασης συναντάμε
ήδη από τον Μεσοπόλεμο, αναπαραστάσεις των οποίων δύναται να ανιχνευθούν σε
πλήθος συγγραφέων της «αστικής» γενιάς του ’30. Το επιχείρημα είναι εν μέρει μόνο
ορθό αφού για την Ελλάδα ο τουρισμός ήταν το μέσο δια του οποίου οι νέοι τρόποι
νυκτερινής διασκέδασης διαδίδονταν. Η νέα μόδα στη νυκτερινή διασκέδαση
εδραιωνόταν πρώτα σε χώρους υποδοχής τουριστών και κατόπιν μεταφερόταν στην
πόλη και οικειοποιούνταν από τους κατοίκους των μεσαίων αστικών στρωμάτων.
Για παράδειγμα, ενώ το παραπάνω άρθρο αναφέρει το 1964 ως ημερομηνία
ιδρύσεως το δεύτερου νάϊτ κλαμπ στην Αθήνα, την ίδια εποχή στην Ύδρα τα
νυκτερινά κέντρα ήδη αριθμούσαν 7. Και το γεγονός αυτό διαρκώς αναμεταδιδόταν,
συζητιόταν και διαδιδόταν στα αστικά κέντρα μέσα από τα έντυπα και τις εφημερίδες
της εποχής ως ένα ριζικό νέο φαινόμενο που κέντριζε το ενδιαφέρον χιλιάδων νέων:
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Μ. Γεωργίου, «Οι Ντισκοτέκ: Κλείνουν τις μπουάτ και τα κλάμπ», Ταχυδρόμος, τεύχος 825, 30

Ιανουαρίου 1970, σ. 28-29.
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Στο ίδιο.
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«Η ζωή της [Ύδρας] δεν είναι ομαλή, δεν είναι αστική - αλλιώς τι σταρ θα
ήταν, δεν έχει τίποτα το νοικοκυρίστικα τουριστικό. Δεν ξυπνάει η Ύδρα πριν
από της 10 και δεν κοιμάται πριν από τις 4 πρωινές ώρες. Κάνει τη μεγάλη
ζωή; Όχι ακριβώς, δεν έχει τα μέσα. Δεν έχει τέλειο σύστημα υδρεύσεως, δεν
έχει το σωστό ηλεκτρικό ρεύμα που της χρειάζεται, δεν έχει πιο πολλά από
δύο τρία ξενοδοχεία. Έχει όμως τα πιό πολλά νυχτερινά κέντρα από όποιο
άλλο νησί. Είναι σπάταλη, ανοικοκύρευτη, αναρχική. Δεν προσφέρει δροσιά,
ούτε πρασινάδα, αλλά δέχεται κάθε καλοκαίρι τους πιο εντυπωσιακούς
VIP.»936

Βασικό στοιχείο της νέας πρακτικής είναι ο χρόνος. Οι άνθρωποι
διασκεδάζουν τη νύκτα καθώς η μέρα είναι φορτισμένη συμβολικά με την εργασία. Η
πρόσβαση στη νυκτερινή διασκέδαση είναι κατεξοχήν μορφή επιδεικτικής
κατανάλωσης, επίδειξης της ικανότητας να αγνοηθούν οι εργασιακοί βιορυθμοί.
Απόλαυση, μαζικός ηδονισμός και διασκέδαση αποτελούν ένα διαφορετικό τρόπο
βίωσης του χρόνου ριζικά αντίθετο με τις πειθαρχίες του εργασιακού χρόνου.
Η έντονη νυκτερινή ζωή έγινε σταδιακά στοιχείο των περιοχών που δέχονται
τουρίστες. Η πρακτικές ψυχαγωγίας σταδιακά αλλοίωναν τη νυκτερινή ζωή του
ντόπιου πληθυσμού και εν τέλει και τον τρόπο με τον οποίο κατακερματιζόταν ο
χρόνος σε αυτές τις περιοχές. Πριν όμως πάμε σε αυτό ας αρκεστούμε στην εξής
καταληκτική εικόνα: τη συνύπαρξη σε μία νέα τουριστική περιοχή δύο διαφορετικών
χρονικοτήτων που αρχικά δεν τέμνονται αλλά μόνο συνυπάρχουν. Από τη μία, ο
βιορυθμός του ξενύχτη τουρίστα, και από την άλλη, αυτός του εργαζόμενου σε
μισθωτή ή ακόμα συχνότερα σε αγροτική εργασία, μία σύγκρουση, ή αλλιώς μία
επαφή, που θα μετασχημάτιζε εν τέλει και τους δύο.
5.1.2.4 Το Φεστιβάλ και τα φεστιβάλ
Η πανθομολογούμενη συναίνεση ότι βασική πρώτη ύλη του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος ήταν ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός δεν ερχόταν σε σύγκρουση μόνο με την
πραγματικότητα μίας τουριστικής βιομηχανίας που σταδιακά οργανωνόταν γύρω από
τον παραθερισμό αλλά και με την προφανή ανεπάρκεια της χώρας να προσκομίσει
οτιδήποτε ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο ως πολιτισμό σε μία ευρέως αναγνωρίσιμη
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«Ντόλτσε Βίτα και φαντασία μετά τον ήλιο», Εικόνες, τεύχος, 459, 7 Αυγούστου 1964, σ. 44.
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εμπορική μορφή, με τη μορφή ενός προϊόντος που θα μπορούσε κάποιος εύκολα να
αγοραστεί.
Τα πρώτα βήματα λοιπόν συγκρότησης μίας αυτόνομης τουριστικής πολιτικής
στην μεταπολεμική Ελλάδα συμπεριλάμβαναν και τη δημιουργία αντίστοιχων
πολιτιστικών θεσμών με αιχμή του δόρατος στον τομέα αυτό, όπως σημειώσαμε και
στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Φεστιβάλ Αθηνών. Προκάτοχοι του Φεστιβάλ
Αθηνών ήταν οι μεσοπολεμικές Δελφικές Γιορτές, το Φεστιβάλ Επιδαύρου που
οργάνωνε η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη από το 1954937 και μετά, και το Φεστιβάλ
Απόδημου Ελληνισμού για το οποίο λειτούργησε και για πρώτη φορά τα θέατρο της
Επιδαύρου.
Το πρώτο Φεστιβάλ Αθηνών διοργανώθηκε το 1955 επί υπουργίας της
Προεδρίας της Κυβερνήσεως Γεωργίου Ράλλη. Την διεύθυνση από το ’59 έως το ’63
ανέλαβε ο Κίμων Βουρλούμης ο οποίος καθιέρωσε και παγίωσε την αντίληψη ότι ως
κατ’ εξοχήν θεσμός τουριστικός το Φεστιβάλ πρέπει να είναι προσανατολισμένο σε
θέματα ως επί το πλείστον «ελληνικά».938
Ποιο όμως ήταν αυτό το «ελληνικό» περιεχόμενο του Φεστιβάλ Αθηνών; Ας
πάρουμε ως παράδειγμα το φεστιβάλ του 1965. Όπως σημειώσαμε και στο
προηγούμενο κεφάλαιο, η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου είδε το φεστιβάλ ως
εργαλείο τόνωσης του φιλολαϊκού της προφίλ μέσα από την διάδοση ανάλογων
πολιτισμικών εκδηλώσεων σε πλήθος επαρχιακών πόλεων, με σκοπό την άνοδο του
«αισθητικού επιπέδου των κατοίκων της υπαίθρου».939 Ως εκ τούτου διοργάνωσε
αδερφές εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της επαρχίας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα,
η Αλεξανδρούπολη, η Κομοτηνή, η Ξάνθη, η Δράμα, η Σέρρες, η Κοζάνη, η
Φλώρινα, η Καστοριά, η Έδεσσα, η Βέροια, η Νάουσα, τα Ιωάννινα, η Άρτα, ο
Βόλος, η Πάτρα, η Καλαμάτα, η Ερέτρια, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, η Χίος, η
Μύκονος, η Δήλος, και ο Μόλυβος στη Λέσβο. Η έμφαση προφανώς δεν δινόταν
στην ενίσχυση των τουριστικών προορισμών της χώρας, καθώς οι περισσότερες
περιοχές ήταν στην Βόρεια Ελλάδα που η Ένωση Κέντρου προσπαθούσε εκλογικά να
ενεργοποιήσει τα ξεχασμένα φιλελεύθερα πολιτικά αντανακλαστικά των κατοίκων
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«Φεστιβάλ», Εικόνες, τεύχος 543 18 Μαρτίου 1966, σ. 16-19.
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της περιοχής η οποία από βενιζελογενής είχε γίνει το κατεξοχήν προπύργιο της
Ε.Ρ.Ε940.
Παρ’ όλα αυτά το Φεστιβάλ καθ’ εαυτό ελάχιστα διαφοροποιήθηκε ως προς
το πρόγραμμα του από την πεπατημένη που ακολουθούσε η αρχική του διεύθυνση.941

940

Η. Νικολακόπουλος, Ό.π., σ. 312-313.

941

Μετάφραση δική μας. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών το 1965 είχε ως εξής:

«Ιούλιος
Πεμ. 1 Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο, διευθυντής Fjestad.
Παρ. 2 Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο διευθυντής Fjestad.
Δευ. 5 Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Τετ. 7 Ελληνικό χορόδραμα, 3 μπαλέτα από τους συνθέτες Halil El Dab, Γιάννη Χρήστου και Ν.
Μαμανγκάκη.
Πεμ. 8 Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου, διευθυντής Rudolf Kempe.
Παρ. 9 Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου, διευθυντής Rudolf Kempe.
Δευ. 12 Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Τετ. 14 Ορχήστρα Δωματίου Πράγας.
Πεμ. 15 Εθνική Όπερα Ελλάδος, ‘Ορφέας και Ευριδίκη’.
Σαβ. 17 Εθνική Όπερα Ελλάδος, ‘Ορφέας και Ευριδίκη’.
Κυρ. 18 Εθνική Όπερα Ελλάδος, ‘Ορφέας και Ευριδίκη’.
Δευ. 19 Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Τετ. 21 Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών, διευθυντής Μάνος Χατζηδάκης.
Πεμ. 23 Φιλαρμονική Ορχήστρα Βαρσοβίας και Χορός, διευθυντής Stanislaw Wislocki.
Παρ. 24 Φιλαρμονική Ορχήστρα Βαρσοβίας και Χορός, διευθυντής Witold Rowicki.
Δευ. 26 Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Πεμ. 29 Εθνικό Θέατρο Ελλάδος σε αρχαία τραγωδία.
Παρ. 30 Εθνικό Θέατρο Ελλάδος σε αρχαία τραγωδία.
Σαβ. 31 Εθνικό Θέατρο Ελλάδος σε αρχαία τραγωδία.
Αύγουστος
Δευ. 2 Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Τρι. 3 Σολίστες τις Βιέννης (Ορχήστρα δωματίου).
Πεμ. 5 Μπαλέτο της Νέας Υόρκης.
Παρ. 6 Μπαλέτο της Νέας Υόρκης.
Σαβ. 7 Μπαλέτο της Νέας Υόρκης.
Κυρ. 8 Μπαλέτο της Νέας Υόρκης.
Δευ. 9 Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ, διευθυντής Sergui Celibidache.
Τρι. 10 Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ, διευθυντής Sergui Celibidache.
Πεμ. 12 Θέατρο του Πειραιά σε αρχαία τραγωδία.
Παρ. 13 Θέατρο του Πειραιά σε αρχαία τραγωδία.
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Το πρόγραμμα παρουσίαζε 23 διαφορετικές παραστάσεις εκ των οποίων οι 9 μόνο
είχαν έλληνες εκτελεστές. Η έμφαση μεταξύ των εγχώριων καλλιτεχνών, με εξαίρεση
ίσως την Πειραματική Ορχήστρα του Μάνου Χατζηδάκη, βρίσκονταν σε
παραστάσεις που παρέπεμπαν στο αρχαιοελληνικό παρελθόν και στην κλασσική
παιδεία. Οι εκδηλώσεις πλαισιώνονταν από τους κορυφαίους, την εποχή εκείνη,
συνθέτες και δημιουργούς της «υψηλής» τέχνης. Και δίπλα σε αυτούς παρουσιαζόταν
ότι πιο πρωτοποριακό και συνάμα «υψηλό» σε επίπεδο πολιτισμού είχε να
παρουσιάσει εκείνη την εποχή η Ελλάδα. Ένας ελληνικός πολιτισμός που τρεφόταν
και αναπαραγόταν από κρατικούς θεσμούς και φεστιβάλ διαμορφωμένος κατά τα
πρότυπα των διεθνών ελίτ της εποχής.
Σαβ. 14 Εθνικό Θέατρο Ελλάδος σε αρχαία τραγωδία.
Κυρ 15 Εθνικό Θέατρο Ελλάδος σε αρχαία τραγωδία.
Δευ. 16 Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Πεμ. 19 Κρατική Ορχήστρα του Μονάχου, στο ‘Carmina Burana’ του Carl Orff.
Παρ. 20 Κρατική Ορχήστρα του Μονάχου, στο ‘Carmina Burana’ του Carl Orff.
Κυρ. 22 Κρατικά Μπαλέτα του Μονάχου.
Δευ. 23 Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Τετ. 25 Θέατρο Τέχνης (Κάρολος Κουν), Αρχαίο Δράμα.
Πεμ. 27 Εθνικό Θέατρο Ελλάδος, Αρχαίο Δράμα.
Σαβ. 28 Εθνικό Θέατρο Ελλάδος, Αρχαίο Δράμα.
Κυρ. 29 Εθνικό Θέατρο Ελλάδος, Αρχαίο Δράμα.
Δευ. 30 Μουσική Μάρλμπορο, διευθυντής Serkin
Τρι. 31 Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας και Εθνικός Χορωδία, διευθυντής Konstantin Illijev.
Σεπτέμβρης
Τετ. 1 Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας και Εθνικός Χωροδία,, διευθυντής Konstantin Illijev.
Παρ. 3 Ιαπωνικό θέατρο ‘No’ του Kanze Kai.
Σαβ. 4 Ιαπωνικό θέατρο ‘No’ του Kanze Kai.
Κυρ. 5 Ιαπωνικό θέατρο ‘No’ του Kanze Kai.
Δευ. 6 Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Τετ. 8 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη ‘Σίβυλλα’ του Άγγελου Σικελιανού.
Πεμ. 9 Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, διευθυντής Herbert von Karajan.
Παρ. 10 Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, διευθυντής Herbert von Karajan.
Σαβ. 11 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη ‘Σίβυλλα’ του Άγγελου Σικελιανού.
Κυρ. 12 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη ‘Σίβυλλα’ του Άγγελου Σικελιανού.
Δευ. 13» Κρατική Ορχήστρα, Αθήνα.
Τρι. 14 [έως και Κυρ. 26] Εθνικό Θέατρο Ελλάδος […]»
Tourism in Greece 1965, Hellenews, Αθήνα, 1965, σ. 181-183.
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Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το Φεστιβάλ Αθηνών συνέβαλε στη δημιουργία
ενός μεγάλου φάσματος ελλήνων δημιουργών μεταπολεμικά. Με αυτό τον τρόπο η
Ελλάδα έγινε, εντός του πλαισίου που αυτά τα έργα παράγονταν και διαδίδονταν, εκ
νέου χώρα παραγωγός πολιτισμού. Χατζηδάκη εξάλλου, δεν έβρισκε κανείς μόνο στο
πρόγραμμα του Φεστιβάλ αλλά και στα δισκοπωλεία της εποχής αποτελώντας ένα
εξαιρετικό σουβενίρ για τον επισκέπτη της χώρας. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό.
Αυτό που μας απασχολεί είναι αν αυτή η παραγωγή «υψηλής» τέχνης
αποτελούσε επαρκή πόρο για να συντηρήσει τις αυξανόμενες ανάγκες της υπό
σύσταση τουριστικής βιομηχανίας. Και επιπλέον, είχε ανάγκη ο ελληνικός τουρισμός
όντως αυτήν την εκδοχή της «ελληνικότητας»; Εν κατακλείδι το πρόγραμμα της
περιόδου αποκαλύπτει μία πολιτική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η προσέλκυση
του Χέρμπερτ φον Κάραγιαν συνιστούσε τουριστική πολιτική, μαγνήτη προσέλκυσης
επισκεπτών και συνάμα μηχανισμό ανύψωσης του πολιτισμικού επιπέδου του
ελληνικού λαού. Μια αναπαραγωγή δηλαδή σε επίπεδο υψηλής πολιτικής και
συμβολισμών της θέσης της Ελλάδος στον διεθνή καταμερισμό εργασίας με αφορμή
και εφαλτήριο την τουριστική πολιτική.
Στο προηγούμενο κεφάλαιο συζητήσαμε το πώς το ελληνικό τουριστικό
προϊόν που σχεδιαζόταν από τις πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις, όντας
προσανατολισμένο στις δυτικές ελίτ, απέτυχε και πως, ερήμην των κυβερνητικών
σχεδιασμών και προσδοκιών, αναπτύχθηκε ένας τουρισμός φθηνός και ανοργάνωτος
ο οποίος αγνοούσε τις επίσημες πολιτικές κατευθύνσεις της εποχής. Δίπλα στην
πολιτιστική παραγωγή ενός Φεστιβάλ Αθηνών κατασκευασμένου για την ενίσχυση
του τουρισμού βρίσκουμε μία πληθώρα θεσμών που αναλογούσαν στους
πραγματικούς πόρους της χώρας και τους οποίους οι κάτοικοι της, οι
μικροεπιχειρηματίες, οι κρατικοί λειτουργοί και οι διαμορφωτές πολιτικής στις
κατώτερες κλίμακες της σχετικής ιεραρχίας, μπορούσαν όντως να εκμεταλλευτούν
και να προσδώσουν στη μία ή στην άλλη περιοχή «τουριστική κίνηση». Σε αυτό το
επίπεδο ήταν εξάλλου εμφανές ότι οι νέοι επισκέπτες της χώρας ελάχιστα μπορούσαν
να συγκινηθούν από την αυξανόμενη πλην όμως ακόμη ασθενική υψηλή πολιτιστική
παραγωγή του τόπου και έτειναν έτσι να εμπορευματοποιήσουν στοιχεία ενός
«άλλου», πραγματικού, ζωντανού καθημερινού πολιτισμού.
Ποιος όμως ήταν αυτός ο άλλος πολιτισμός; Σίγουρα αυτός περιλάμβανε
στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού που ήδη από το 19ο αιώνα αποτελούσαν την αιχμή
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του δόρατος στην κατασκευή της νεοελληνικής ταυτότητας και τη σύνδεση της με το
αφηγηματικό σχήμα που ήθελε την Ελλάδα συνεχιστή της παράδοσης του κλασσικού
και βυζαντινού πολιτισμού μέσα σε ένα ιστορικά αρραγές σχήμα, όπως
παρουσιαζόταν και οργανωνόταν αυτό από την επιστήμη της Λαογραφίας.942
Ταυτόχρονα όμως, η αναζήτηση αυτή εισήγαγε σε διαδικασίες εμπορευματοποίησης
πρακτικών και τεχνικών του λαϊκού τρόπου ζωής που δεν νοούνταν μέχρι πρότινος
ως «πολιτισμός». Στην πραγματικότητα αυτό που βίωναν τα κοινωνικά υποκείμενα
την εποχή εκείνη είναι αυτό που ο Αντόρνο περιέγραφε ως μία άρση της διάκρισης
μεταξύ πολιτισμού και καθημερινής ζωής.943 Για τους ανθρώπους την περίοδο εκείνη
θα αποτελούσε φοβερή έκπληξη όταν κάποιος ξένος θεωρούσε τα καθημερινά
στοιχεία του αγροτικού ή και αστικού πολιτισμού τους ως εφάμιλλα μουσειακών
εκθεμάτων. Η άρση αυτής της διάκρισης δεν ήταν αποτέλεσμα των ίδιων των
πολιτικών τουρισμού ή της δράσης κεντρικών επιχειρηματικών φορέων, αλλά
περισσότερο αποτέλεσμα της ίδιας της διαδικασίας εκχρηματισμού στις περιοχές
υποδοχής τουριστών, καθώς πόροι του καθημερινού πολιτισμού έβρισκαν το
χρηματικό τους αντίστοιχο.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκχρηματισμού στοιχείων του αστικού
λαϊκού πολιτισμού της εποχής αποτελούν οι γιορτές κρασιού που οργάνωνε η
Περιηγητική Λέσχη, κατεξοχήν εκδήλωση προσέλευσης τουριστών στην Αττική.944
Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε τις γιορτές ούζου στο Άλσος της Νέα Σμύρνης που
εγκαινιάσθηκαν από την δημοτική αρχή της εποχής για την προσέλκυση
τουριστών.945 Επίσης ανάλογη περίπτωση αποτελεί η ενσωμάτωση του καρναβαλιού
της Πάτρας στους θεσμούς που έχαιραν της επίσημης στήριξης του Ε.Ο.Τ. Ο
εορτασμός του καρναβαλιού στη Πάτρα χρονολογείται πριν από το 1900. Η πρώτη
φορά που το γεγονός πήρε μεγάλη έκταση είναι το 1913 εξαιτίας των εορτασμών της
νίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους. Τότε για πρώτη φορά οι εορτασμοί κράτησαν
942

M. Herzfeld, Πάλι δικά μας: λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας,

Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2002, σ. 199-212.
943

T. Adorno, The Culture Industry, Routledge, Λονδίνο, 2001, σ. 61. Σχετικά με τη διάκριση μεταξύ

«υψηλού» και λαϊκού πολιτισμού βλέπε επίσης: W. Raymonds, «Culture is ordinary», στο Resources of
Hope: Education, Democracy, Socialism, Verso, Λονδίνο, σ. 3-14.
944

Σχετικά με την επισκεψιμότητα και την απήχηση των γιορτών κρασιού συλλέξαμε στοιχεία από τα

Α.Σ.Κ.Ι.: Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, Α.Σ.Κ.Ι.
945

«Διακοπές στην … Αττική», Επίκαιρα, 25 Ιουνίου 1971, σ. 40.
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καθ’ όλη τη διάρκεια της σαρακοστής και όχι μόνο τις δυο τελευταίες Κυριακές
καθώς επίσης για πρώτη φορά εμφανίστηκαν και άρματα στη σχετική παρέλαση. Ο
θεσμός αναβίωσε αυτόνομα, χωρίς κρατική ή θεσμική παρέμβαση από το 1951, από
το 1960 δέχεται τη στήριξη του ελληνικού κράτους μέσω του Ε.Ο.Τ. και άρχισε να
προβάλλεται από τον ίδιο τον κρατικό φορέα μέσω της διαφήμισης του ως δυνητικό
τουριστικό αξιοθέατο.946
Επίσης

χαρακτηριστικό

παράδειγμα

της

διαδικασίας

εκχρηματισμού

στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού είναι η σειρά εορταστικών εκδηλώσεων στην
Κρήτη που εγκαινίασε η χούντα το 1967. Στα Χανιά διοργανώνονταν «Γιορτή
Πορτοκαλιού», στο Ρέθυμνο «Γιορτή του Κρητικού Κρασιού», το Δεκαπενταύγουστο
αναπαράσταση του κρητικού γάμου στα Ανώγεια και έκθεση κρητικής λαϊκής τέχνης
και ναυτικές γιορτές στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικόλαο.947 Οι συγκεκριμένες
εκδηλώσεις προφανώς είχαν και ένα προπαγανδιστικό περιεχόμενο για τη
στρατιωτική δικτατορία σε μία περιοχή με σκληρή «δημοκρατική» φιλελεύθερη
πολιτική παράδοση, εγγράφονται όμως και στην προσπάθεια ανάδειξης της Κρήτης
από το καθεστώς ως τον κατεξοχήν ελληνικό τουριστικό προορισμό. Αν στο
συγκεκριμένο παράδειγμα «ο γάμος» ήταν σαφές πως αποτελούσε διακριτό στοιχείο
του λαϊκού πολιτισμού ικανό να αποτελέσει αντικείμενο προσέλκυσης επισκεπτών,
δεν είναι το ίδιο σαφές για το παράδειγμα του πορτοκαλιού στην περίπτωση των
Χανιών, που την εποχή εκείνη αποτελούσε το νούμερο ένα εξαγωγικό προϊόν του
νομού και ξαφνικά μεταμορφωνόταν από αγροτικό προϊόν σε τουριστικό αξιοθέατο.
Ταυτόχρονα όμως με τη διαδικασία τουριστικής προβολής του λαϊκού
πολιτισμού έχουμε και τα πρώτα σημάδια φθοράς του, μέσω του εκχρηματισμού και
της μαζικοποίησης της παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης.948 Σε άρθρο στο περιοδικό

946

Tourism in Greece 1961, Hellenews, Αθήνα, 1961, σ. 128.

947

«Τουριστικές γιορτές», Άλφα Ρεπορτάζ, τεύχος 7, 8 Απριλίου 1967, σ. 73.

948

Τα παραδείγματα ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών μελετών που δίνουν έμφαση στην

εμπορευματοποίηση μορφών λαϊκού πολιτισμού είναι πολλά. Ενδεικτικά βλέπε: P. Boniface & P. J.
Fowler, Heritage and Tourism ‘in the Global Village’, Routledge, Λονδίνο, 1993, σ. 121-142 · A. A. D.
Vidas, «Textiles, Memory and the Souvenir Industry in the Andes», στο M. F. Lanfant, J. B. Allcock & E.
M. Bruner (επιμ.), International Tourism: Identity and Change, Sage, London, 1995 · L. I. Deitch, «The
Impact of Tourism on the Arts and Crafts of the Indians of the Southwestern United States» στο V. L.
Smith (επιμ.), Host and Guests: The Anthropology of Tourism, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia, 1989, σ. 223-235.
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Ταχυδρόμος το 1966 συναντάμε τα ακόλουθα σχόλια σχετικά με την παρακμή των
ειδών λαϊκού πολιτισμού από την εμπορευματοποίηση της τέχνης:
«Οι παλιοί μοναχικοί ταξιδιώτες ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα η Σκύρος είναι
μία ανακάλυψη, πρόσφατη, του τουριστικού ιδεώδους. Και μία νέα εισβολή
την έχει κατακλύσει τα τελευταία χρόνια. Στόχος και λεία η λαϊκή τέχνη του
νησιού. Όλοι τρέχουν να θαυμάσουν τα μπακίρια, τα λαγήνια, τα ζωγραφιστά
πιάτα, τις κασέλες με τα ξυλόγλυπτα. Και πολύ φοβάμαι ότι με τη νέα αυτή
‘βιομηχανία’ – που η συμβολή της σε μία ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη
του νησιού είναι αμφισβητήσιμη – το μόνο που επιτυγχάνεται είναι το
ξέφτισμα του γνήσιου λαϊκού αισθητηρίου. Γιατί όλοι οι ντόπιοι έχουν πέσει
με τα μούτρα και κατασκευάζουν τυποποιημένα ‘είδη λαϊκής τέχνης’,
αλλοίμονο.»949

Η συμβολική αυτή έκπτωση της αξίας του λαϊκού πολιτισμού που περιγράφει
τα παραπάνω απόσπασμα, μοιάζει να έχει συνάφειες με την ιδέα περί απώλειας της
«αυθεντικότητας» που τόσο ανέπτυξε η κοινωνιολογία του τουρισμού. Δεν πρέπει να
παρασυρόμαστε όμως από το σχετικό λόγο των δημοσιογράφων της εποχής. Οι
μελέτες σχετικά με τη γένεση της λαογραφίας στην Ελλάδα ως επιστήμης με οργανική
θέση στην κατάταξη και ταξινόμηση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού με τέτοιο
τρόπο ώστε να συνάδουν με την ελληνική εθνικιστική ιδεολογία επαρκούν στο να μας
αποτρέψουν από μία τέτοια σκέψη.950 Την εποχή που μελετάμε, αυτό που συναντάμε
είναι περισσότερο ο εκχρηματισμός του προ πολλού ταξινομημένου «λαϊκού»
σύμπαντος νοημάτων και πρακτικών της λαογραφίας. Περισσότερο έχουμε να
κάνουμε με μία σχετική μετατόπιση των στοιχείων και της γνώσης του λαϊκού
πολιτισμού από ένα λόγο κυρίαρχα ιδεολογικό σε ένα σύμπαν πρακτικών με κυρίαρχα
οικονομικό περιεχόμενο.
Στο μέλλον, η βάση της διαδικασίας εμπορευματοποίησης στοιχείων του
λαϊκού τρόπου ζωής της υπαίθρου θα αποτελούσε βάση για αυτό που σήμερα
αποκαλούμε «εναλλακτικές μορφές τουρισμού». Την εποχή που μελετάμε όμως είναι
949

Σ. Κοκκίνης, «Σκύρος», Ταχυδρόμος, τεύχος 640, 16 Ιουλίου 1966, σ. 8-9.

950

Για την κατά βάση πολιτισμική βάση της εκάστοτε εθνικιστικής ιδεολογίας βλέπε: Π. Ε. Λέκκας, Η

Εθνικιστική Ιδεολογία: Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Κατάρτι, Αθήνα, 1996, σ.
139-140.
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ακόμα πολύ νωρίς, η διαδικασία της μετάφορντικής διαφοροποίησης των προϊόντων
δεν έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να μπορούμε να κάνουμε λόγο για τμήμα της
τουριστικής αγοράς της χώρας που να προσανατολίζεται προς άλλες μορφές
τουρισμού. Μπορούμε όμως σαφέστατα να κάνουμε λόγο για τις πρακτικές των
επισκεπτών της χώρας οι οποίες απομακρύνονταν πέρα και έξω από τους κρατικούς
σχεδιασμούς και τους επιχειρηματικούς πόθους προς την αναζήτηση της ζωής της
υπαίθρου. Με την έννοια, όχι των λαμπρών επιτευγμάτων τις λαϊκής τέχνης, όπως τα
ανακάλυπτε και τα αναδείκνυε η επιστήμη της λαογραφίας, αλλά περισσότερο του
διαφορετικού τρόπου βίωσης του χρόνου που η ζωή στην ύπαιθρο μπορούσε να
παρέχει.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί και το πρώτο πείραμα «κοινωνικού τουρισμού» στην
Ελλάδα το 1959 στη Μήθυμνα της Μυτιλήνης. Από αναφορές στον τύπο της εποχής
διαβάζουμε:
«Η προσπάθεια αυτή θα προσφέρει στους ‘βασανισμένους ασθμαίνοντες
διανοούμενους της βιομηχανικής εποχής’ μία ευκαιρία να ηρεμήσουν από
τους αστικούς ρυθμούς ζωής. Οι επισκέπτες θα μείνουν σε σπίτια ντόπιων σε
ελεγχόμενους αριθμούς. Με αυτό τον τρόπο ούτε ο χαρακτήρας των
παραδοσιακών εκδηλώσεων όπως τα πανηγύρια θα εμπορευματοποιηθούν
χάνοντας το περιεχόμενο τους, αλλά και οι ‘διανοούμενοι’ θα μπορέσουν να
ηρεμήσουν

και

περιβάλλοντος.»

απολαύσουν

τους

ρυθμούς

ενός

μη

αστικού

951

Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο που είχε αναλάβει το όλο πρόγραμμα Μ. Γούτο
«’κοινωνικός τουρισμός’ […] είναι να βρης πνευματικούς ανθρώπους, διαλεγμένους,
που να μπορούν να καταλάβουν τις αξίες της απλής ζωής.»952 Βασικός πόλος έλξης
για τους υποψήφιους επισκέπτες του χωριού αποτελούσαν τα μαθήματα της Διεθνούς
Θερινής Χαρακτικής Σχολής Μηθύμνης, ενώ διεξάγονταν και μαθήματα Αγγλικών
και Γερμανικών για την ομαλότερη ένταξη των επισκεπτών στη ζωή της κοινότητας.
Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι κατ’ ουσίαν ο όλος
πειραματισμός οδήγησε στην δημιουργία ενός κατά τα άλλα φυσιολογικού
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«Τουρισμός χωρίς τουρίστες», Εικόνες, τεύχος 257, 23 Σεπτεμβρίου 1960, σ. 45.
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«Κοινωνικός τουρισμός στην Μήθυμνα», Ταχυδρόμος, 22 Ιουνίου 1963, σ. 25.
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τουριστικού θέρετρου. Η Μήθυμνα είναι η πρώτη περιοχή του νησιού στην οποία
δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο παραθεριστικό ξενοδοχείο, επιχειρηματική
δραστηριότητα που πυροδοτήθηκε ακριβώς από τους παραπάνω πειραματισμούς.
Αξίζει να σημειωθεί, όμως, η όλη προσπάθεια ως μία πρώτη απόπειρα συγκρότησης
ενός εναλλακτικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.
5.1.2.5 Οι «άλλοι» ξένοι
Έχουμε ήδη περιγράψει το πως η διαδικασία εξάπλωσης του τουριστικού φαινομένου
στη χώρα την δεκαετία του ’60 αμφιταλαντευόταν ανάμεσα σε ένα κρατικό και
επιχειρηματικό σχεδιασμό που αρχικά αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός μοντέλου
τουριστικής ανάπτυξης προσανατολισμένο προς τα ανώτερα στρώματα και από την
άλλη ελκόταν από τη μη-αναμενόμενη δράση των ίδιων των επισκεπτών της χώρας
που έτειναν να συμπεριφέρονται με τρόπους μη συμβατούς με την οργανωμένη
τουριστική δραστηριότητα. Όπως είναι εύλογο αυτή η μη-αναμενόμενη τουριστική
συμπεριφορά πλαισιωνόταν και από ένα ξεχωριστό σύμπαν κοινωνικών πρακτικών
και αξιακών νοηματοδοτήσεων της επίσκεψης στη χώρα. Αν υποθέσουμε, όπως
κάναμε στο κεφάλαιο 2, ότι ο τουρισμός ως οργανωμένη εμπορική δραστηριότητα
προϋποθέτει α) μία ρήξη με τον εργασιακό χώρο και χρόνο και β) την διάθεση για
εμπλοκή σε εμπορευματικές σχέσεις κατά τις οποίες το περιεχόμενο του
εμπορεύσιμου προϊόντος έγκειται, όχι σε κάποιο από τα συγκεκριμένα αντικείμενα
που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά στις νοηματοδοτήσεις του χώρου και του
πολιτισμού της χώρας υποδοχής, τότε οι κοινωνικές πρακτικές των επισκεπτών της
χώρας των οποίων η συμπεριφορά ήταν μη-αναμενόμενη θα συγκροτούνταν στη
βάση της ρήξης με τις παραπάνω κανονιστικές αρχές.
Αρχικά, πλειάδα νέων επισκεπτών της χώρας προσπαθούσαν με πλήθος
τρόπων να παρατείνουν την παραμονή τους πέρα από το χρονικό όριο που θα
προέβλεπε ένα οργανωμένο τουριστικό ταξίδι. Μία πρώτη λοιπόν τομή συνιστούσε
οποιαδήποτε απόπειρα ευρέσεως ευκαιριακής εργασίας στη χώρα. Δεδομένης της
έλλειψης εργατικών χεριών στον τουριστικό κλάδο, η τάση αυτή εντεινόταν και από
τη διαρκή ζήτηση εργαζομένων με γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα από τις
μικρότερες οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις. Η εργασία στις ίδιες τις
τουριστικές επιχειρήσεις σταδιακά παγιώθηκε ως ένας πρώτος τρόπος για την
υπέρβαση των καταναγκασμών της τουριστικής δραστηριότητας. Άρθρο από το
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περιοδικό Επίκαιρα το 1971 προσπαθούσε να χαρτογραφήσει τις συμπεριφορές των
ξένων νέων που «ξέμεναν» στη χώρα πέρα από το χρόνο των διακοπών τους:
«Το μεροκάματο όμως δεν το κερδίζουν μόνο οι καλλιτέχνες. Πολλοί ξένοι
τουρίστες, χωρίς επαγγελματικό κόμπλεξ, δεν διστάζουν να γίνουν
σερβιτόροι, πιατάδες, χαμάληδες, υπηρέτες, ακόμα και αγρότες, προκειμένου
να βγάλουν λεφτά. Είναι ένας τρόπος –εξηγούν- να παρατείνουν την
παραμονή τους στην Ελλάδα. Μερικοί ζητούν λεπτομέρειες για το αν είναι
δυνατόν η παραμονή τους να γίνη μόνιμη. Με το μεροκάματο μόλις που
εξασφαλίζεται η καθημερινή τους διατροφή. ‘Οι Έλληνες εργοδότες δεν
πληρώνουν καλά’, λένε οι ξένοι εργαζόμενοι. Αλλά ο σκοπός εξυπηρετείται.
Μία ξεχωριστή κατηγορία υποαπασχολούμενων ξένων τουριστριών είναι
αυτή των μπαίημπυ-σίττερς που πολλές φορές κάνουν και χρέη […]
φιλενάδας του κυρίου σε αθηναϊκά σπίτια. Το να βρει μία ξένη τουρίστρια
δουλειά σαν μπαίημπυ σίττερ είναι σχετικά εύκολο, δεδομένου ότι υπάρχει
μεγάλη ζήτηση. Πολλοί γονείς συνδυάζουν την επιμόρφωση των παιδιών τους
με μία ξένη γλώσσα, με τη φιλοξενία μίας τουρίστριας […]»953

Το ενδεχόμενο εύρεσης εργασίας ή άλλων μορφών βιοπορισμού από τους
επισκέπτες συνιστούσε μία τομή, μία ρήξη με τον κανονιστικό λόγο του τουρισμού
και μία παρέκκλιση από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες στους ειδικά
«τουριστικά» διαμορφωμένους χώρους. Με τη ρήξη αυτή τα όρια μεταξύ τουρισμού,
μετακίνησης και μετανάστευσης γίνονταν εξαιρετικά δυσδιάκριτα. Η χώρα έτσι, κατά
παράβαση ενός κεντρικού σχεδιασμού, γινόταν τόπος υποδοχής ενός πολύμορφου
κύματος νέων ανθρώπων που αναζητούσε τις δικές του εστίες και τους δικούς του
τόπους.954 Μίας κατηγορίας νέων ανθρώπων που υιοθετούσε από τη συμπεριφορά
των τουριστών μόνο την κινητικότητα και την διάθεση να περιπλανηθεί στις χωρικές
και πολιτιστικές νοηματοδοτήσεις της χώρας υποδοχής, χωρίς να εμπλέκεται
αναγκαστικά στο εμπορευματικό τουριστικό κύκλωμα ή δημιουργώντας τα δικά του
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«Τουρίστες στη Αθήνα», Επίκαιρα, 10 Σεπτεμβρίου 1971, σ. 62.
Ως παράδειγμα ανάλογων κοινοτήτων που διαμορφωνόταν στο μεσογειακό χώρο βλέπε: D.

Rozenberg, Ό.π., σ. 162-172.
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άτυπα οικονομικά κυκλώματα που περιστρέφονταν γύρω από τους δικούς του νέους
τόπους.955
Η Ελλάδα της εποχής γίνεται σταδιακά μία χώρα με πλήθος μικρών ή
μεγαλύτερων εστιών εναλλακτικών κοινοτήτων, από το πλήθος κοινοβίων που
δημιουργούνται γύρω από το κέντρο της Αθήνας956 μέχρι τις μικρούς θύλακες
εργαζόμενων στα νησιά με τουριστική ανάπτυξη της εποχής. Κεντρική θέση στη όλη
διαδικασία κατέχει, τόσο εξαιτίας της έκτασης του φαινομένου, όσο και εξαιτίας του
υπερβολικά έντονου δημόσιου διαλόγου γύρω από αυτό, η κοινότητα των Ματάλων
στην Κρήτη.957
Η κοινότητα αυτή σταδιακά διαμορφώθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του
’60 με μικρές ομάδες νέων να κατοικούν στις σπηλιές της περιοχής για εκτεταμένα
διαστήματα. Η παρουσία της ήρθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας όταν το 1970
ανακοινώθηκε η προκήρυξη στα Μάταλα ενός «διεθνούς συνεδρίου των Χίπης». Η
δημοσιότητα που έλαβε το συνέδριο και το κύμα ηθικού πανικού που ακολούθησε με
επικεφαλής την τοπική εκκλησία και το μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας
Τιμόθεο θα οδηγήσει τελικά στην παρέμβαση του στρατού και στην «εκκαθάριση»
της περιοχής από τα «ηθικά επικίνδυνα στοιχεία». Στην όλη συζήτηση λανθάνει η
ένταση που έχει συσσωρεύσει η ελληνική κοινωνία από την μαζικοποίηση του
κύματος εισερχομένων τουριστών της εποχής. Αυτό που μας απασχολεί εδώ σε σχέση
με την κοινότητα στα Μάταλα είναι η παρέκκλιση των «χίπης» από την αναμενόμενη
εκείνη την εποχή συμπεριφορά των ξένων. Έτσι στον τύπο της εποχής βρίσκουμε την
ακόλουθη περιγραφή της ζωής στα Μάταλα.:

955

Η θέση μας στο ζήτημα του «χιπισμού» έχει ως αφετηρία την αντιστροφή της άποψης του Ντην

ΜακΚάννελλ που νοούσε τους «χίπης» ως τα πιο προχωρημένα κομμάτια του διεθνούς τουριστικού
κύματος. Για τον ΜακΚάννελλ η διαδικασία αναζήτησης της αυθεντικότητας ωθούσε νέους στην
ανακάλυψη «ανέγγιχτων» τουριστικών τόπων, οι οποίοι στην συνέχεια εντάσσονταν στο τουριστικό
κύκλωμα. Στο δικό μας σκεπτικό ο «χιπισμός» μπορεί να ειδωθεί ως παρέκκλιση ή ως μη αναμενόμενη
δράση των υποκειμένων σε σχέση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις των θεσμών που περιβάλουν το
εμπορευματικό-τουριστικό κύκλωμα. D. MacCannell, Ό.π., σ. 170-172.
956

Βλέπε π.χ. τη δημόσια συζήτηση της εποχής σχετικά με το «κοινόβιο του Κουκακίου»: Σ. Μαλτέζου,

«Σώστε τα παιδιά απ, τα ναρκωτικά», Επίκαιρα, 15 Φεβρουαρίου 1973, σ. 19-27.
957

Σχετικά με τον κοινωνικό μικρόκοσμο στα Μάταλα της Κρήτη βλέπε: Θ. Χ. Θεοδώρου, Ό.π., σ. 48-

79.
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«Οι χίππυς που κατάκλυσαν την παραλία αυτή γυμνώνονται στον ήλιο και στη
θάλασσα, τρέφουν το αιρετικό πνεύμα τους με ντομάτες, ελιές και τυρί από
την μοναδική ταβέρνα, και περνούν τις ώρες τους κατασκευάζοντας τα πιο
περίεργα φανταχτερά και άχρηστα αντικείμενα.
Είναι μία επιστροφή στη βιοτεχνική εποχή. Σε μερικές από τις παμπάλαιες
σπηλιές των βράχων έχουν εγκατασταθή πραγματικά εργαστήρια με
αυτόκλητους τεχνίτες, που κατασκευάζουν κομπολόγια, κολιέ, σκαλιστά
ξύλινα ομοιώματα […]
Είναι ανταλλακτικό μέσο: Γιατί τα Μάταλα, εκτός από τους ‘κατοίκους’ τους,
φιλοξενούν συχνά, για λίγο και τουρίστες. Αυτό είναι και ο μεγαλύτερος
φόβος των χίππυς. […] Αλλά οι τουρίστες άρχισαν να είναι από τους
σπουδαιότερους πόρους ζωής για τους χίππυς των Ματάλων. Το χρήμα, που
τόσο το περιφρονούν, κάνει εδώ τον αναγκαίο κύκλο του. Ο τουρίστας φτάνει
πάντοτε με το φόβο ότι δεν θα γίνει δεκτός στη κοινωνία των Ματάλων. Έχει
το σύμπλεγμα της αμφιέσεως του, της συμπεριφοράς του, της κοινωνικής του
προελεύσεως και του επαγγέλματος του.»958

Προφανώς οι ιδεολογικές αποτυπώσεις της εποχής για ένα αναχωρητικό
τρόπο ζωής έβρισκαν τα όρια τους ακριβώς στο σημείο που τέτοιες κοινότητες
δημιουργούσαν τα δικά τους μικρά οικονομικά δίκτυα στην περιοχή ή ακόμα
περισσότερο στο βαθμό που και οι ίδιες αποτελούσαν τελικά ένα τουριστικό έκθεμα
καθεαυτό, ένα μαγνήτη προσέλκυσης τουριστών. Στο παραπάνω παράθεμα όμως
ιδεολογικές διαστάσεις ενέχει και αυτή η διάκριση ανάμεσα στους τουρίστες και
στους χίπης ως δύο ριζικά διαφορετικών ομάδων. Στην πραγματικότητα και οι ίδιοι οι
χίπις ως δρώντες, αποτελούσαν κομμάτι του τουριστικού κύματος που κατέκλυζε τη
χώρα και ταυτόχρονα αρνητές του, παραβάτες και λαθρεπιβάτες του, και υπό αυτό το
πρίσμα ένοχοι για την άρνηση του καταστατικά προσδιορισμένου ρόλου τους ως
δυνητικών καταναλωτών μίας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομικής δραστηριότητας.
5.1.3 Η διάδοση των τουριστικών πρακτικών στον ελληνικό πληθυσμό
Μέχρι τώρα περιγράψουμε τις κύριες κοινωνικές πρακτικές που εμπεριέχονταν εντός
της τουριστικής δραστηριότητας καθώς και τις βασικές κοινωνικές πρακτικές που
συνιστούσαν παρέκκλιση από τα όσα προέβλεπε καταστατικά το κύκλωμα της

958

«Μάταλα: Ο βράχος του όχι.», Επίκαιρα, 17 Απριλίου 1970, σ. 40-42.
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εμπορευματικής τουριστικής δραστηριότητας για τους ίδιους τους επισκέπτες της
χώρας. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πως οι σχετικές δραστηριότητες
υιοθετήθηκαν, διαχύθηκαν και εν συνεχεία μεταλλάχτηκαν από τον τοπικό ελληνικό
πληθυσμό.
Μας απασχολεί κατά πόσο η εξάπλωση του τουριστικού φαινομένου
συνέβαλε στην δημιουργία μίας ξεχωριστής ελληνικής κουλτούρας των διακοπών,
της θάλασσας και του καλοκαιριού. Με άλλα λόγια, παρακάτω αναλύονται εκείνες τις
πτυχές των κοινωνικών πρακτικών του ελληνικού πληθυσμού που θα μπορούσαμε
κατά κάποιο τρόπο να τις συνδέσουμε με την έλευση του τουρισμού στη χώρα.
Η σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές πρακτικές του τουρισμού και αυτές που
αναπτύχθηκαν από τους Έλληνες της εποχής δεν είναι μηχανιστικές. Εξάλλου, η
ιδιαίτερη κουλτούρα των διακοπών που περιγράψαμε παραπάνω αποτελούσε κομμάτι
του σύμπαντος εκείνου των κοινωνικών μεταβολών που προκάλεσαν οι μεγάλες
κοινωνικές ανακατατάξεις της μεταπολεμικής Ευρώπης, η δημιουργία μίας
διευρυμένης μεσαίας τάξης και η διάδοση μίας κουλτούρας κατανάλωσης στις χώρες
αυτές για τα παραπάνω στρώματα. Ως εκ τούτου δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με μία
σχέση αιτιότητας ανάμεσα στις δύο στιγμές. Περισσότερο μας απασχολεί εδώ να
διερευνήσουμε σε τι βαθμό ο τουρισμός αποτελεί την πύλη εκείνη μέσω της οποίας
μία διευρυμένη κουλτούρα κατανάλωσης των μεσαίων στρωμάτων δημιουργήθηκε
στην Ελλάδα και ακόμα περισσότερο μας απασχολεί πώς οι πρακτικές αυτές την
στιγμή που υιοθετούνται από τον ελληνικό πληθυσμό μεταλλάσσονται, απέκτησαν
καινούργιες νοηματοδοτήσεις σε σχέση με τις πραγματικότητες της εποχής και
συνέβαλαν στη δημιουργία μίας ελληνικής «κουλτούρας», εν τέλει ριζικά νέας.959
Μίας κουλτούρας στην οποία η θάλασσα και η διασκέδαση φάνταζαν
ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του «ελληνικού τρόπου ζωής» κατ’ αντιστοιχία του
προϊόντος που μαζικά πλέον αποτελούσε βασική βιομηχανία της χώρας.
5.1.3.1 Η αρχαιολογία της παραλίας.
Η πρακτική του μπάνιου ήταν εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα προπολεμικά. Όσα
παραδείγματα και αν βρούμε περί του αντιθέτου, και σίγουρα τέτοια υπάρχουν και

959

E. Cohen, «Authenticity and Commoditization in Tourism», Annals of Tourism Research, vol. 15,

1988, σ. 383.
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μπορούν να βρεθούν στη λογοτεχνική γραμματεία,960 σε καμία περίπτωση δεν
αλλάζει τη γενική τάση που θέλει τα κατώτερα αστικά και τα λαϊκά στρώματα της
υπαίθρου να έχουν σχέση με τη θάλασσα μόνο για παραγωγικές δραστηριότητες
μέχρι και τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Επιπλέον η σχέση αυτή, όπου υπήρχε,
αφορούσε αποκλειστικά παραθαλάσσιες κοινότητες η οποίες ήταν ολιγάριθμες και
συχνά γεωγραφικά αποκλεισμένες. Ως εκ τούτου, η αντίθετη άποψη που θέλει την
πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού ανέκαθεν να έχει μία σχέση με τη θάλασσα ως
κομμάτι

των

κοινωνικών

πρακτικών

των

κατώτερων

στρωμάτων,

στην

πραγματικότητα αποτελεί μία αναδρομική κατασκευή της εικόνας που έχουμε για την
μετά-τουριστική Ελλάδα προβεβλημένη στο παραθαλάσσιο παρελθόν μας.961
Στην ελληνική κοινωνία, η πρακτική του μπάνιου διαδόθηκε με αργούς
ρυθμούς από τις αρχές του 20ου αιώνα σε αστικά μεσαία και ανώτερα στρώματα,
ακολουθώντας τη γενική αρχή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που ήθελε τα
κοινωνικά στρώματα αυτά να οικειοποιούνται τη θάλασσα στα πλαίσια μίας
υγειινιστικής αντίληψης γύρω από το σώμα.962 Οι παραθαλάσσιες περιοχές γίνονταν
χώροι κοινωνικής συνεύρεσης και συναναστροφής για τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα, οργανικά συνδεδεμένα με τις διαδικασίες ταξικής τους συγκρότησης και
κομμάτι της διαδικασίας δημιουργίας μίας ιδιαίτερης αυτόνομης «αστικής»
κουλτούρας.963
Η διαδικασία έχει αναλογίες και με την ελληνική περίπτωση με μία εύλογη
καθυστέρηση στο βαθμό που αυτή αντανακλούσε την καθυστέρηση της δημιουργίας

960

Ενδεικτικά βλέπε: Δ. Βουτυράς, Όταν σκάνε τα λουλούδια, Πολύχρωμος Πλανήτης, Αθήνα, 2010.

961

Για απόψεις που αμφισβητούν την ιδέα της κοινωνικής διάχυσης των πρακτικών του μπάνιου στις

χώρες τις δυτικής Ευρώπης, που επιχειρηματολογούν για την ύπαρξη κουλτούρας του ελεύθερου χρόνου
στα κατώτερα στρώματα πριν από την υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών από τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα βλέπε: D. Webb, Ό,π,, σ. 122 · J. C. Kaufmann, Ό.π., σ. 38 · S. Wright, Ό.π., σ. 189 · H.
Berghoff, Ό.π., σ. 162. Στην ελληνική περίπτωση δεν έχουμε αντίστοιχες μελέτες που να αμφισβητούν το
μοντέλο της κοινωνικής διάχυσης των σχετικών πρακτικών από τα ανώτερα στα κατώτερα στρώματα της
κοινωνίας.
962

F. Inglis, Ό.π., σ. 40. O. Lofgren, Ό.π., σ. 117.
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Βλέπε: L. Turner & J. Ash, Ό.π., σ. 68-71, J. Urry, Ό.π., σ. 16-26. Από τις ποιο χαρακτηριστικές

λογοτεχνικές αποτυπώσεις της ανάδειξης των παραθαλάσσιων τουριστικών προορισμών της Μεσογείου
ως χώρους κοινωνικής συνεύρεσης των ανώτερων στρωμάτων αποτελεί το έργο του Τόμας Μαν: Τ. Μαν,
Ο Θάνατος στη Βενετία, Γράμματα, Αθήνα, 1990.
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στην Ελλάδας μίας αυτόνομης αστικής τάξης, τόσο σε πολιτικό όσο και πολιτιστικό
επίπεδο. Ο βενιζελισμός πολιτικά, η γενιά του ’30 στο επίπεδο των λογοτεχνικών του
αποτυπώσεων, οι δημιουργίες καλλιτεχνών όπως ο Γκίκας, ο Μόραλης, ο
Τσαρούχης,ή ο Εγγονόπουλος στο επίπεδο των εικαστικών τεχνών,964 αποτελούν
παραδείγματα της ανάδυσης αυτής της αυτόνομης αστικής κουλτούρας στην Ελλάδα
του Μεσοπολέμου. Κομμάτι αυτών των νέων κοινωνικών πρακτικών αποτελούσε και
η δημιουργία μίας κοσμοπολίτικης αστικής κουλτούρας της παραλίας.
Σε αφιερώματα για την ιστορία της κουλτούρας του μπάνιου της εποχής που
μελετάμε από περιοδικά ποικίλης ύλης βρίσκουμε τις παρακάτω αναφορές για τον
υπό σύσταση κοινωνικό μικρόκοσμο της παραλίας στον αστικό χώρο της
πρωτεύουσας:
«Κάποτε με τη δημιουργία του σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς, έργου της
επιμονής και της εμπνεύσεως του Αλεξ. Βλαγκάλη, δημιουργού του
σημερινού ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, το Νέο Φάληρο για πολλά χρόνια
αποτέλεσε το μοναδικό αξιόλογο καλοκαιρινό κοσμικό προάστιο της
πρωτεύουσας.
Το ξενοδοχείο του, το κομψό θεατράκι και τα άλλα κέντρα που ιδρύθηκαν
εκεί γύρω, γνώρισαν μεγάλες δόξες. Οι δύο εξέδρες του, ο απέραντος δρόμος
περιπάτου, οι βεράντες του ξενοδοχείου, κατέκλυζαν τα πρωινά από
κολυμβητές και τα απόβραδα από χιλιάδες κόσμο που διψούσε για λίγη
αρμυρισμένη δροσιά.
Η εύκολη μετάβαση και επιστροφή που παρείχε ο σιδηρόδρομος ενίσχυε πιο
πολύ το ρεύμα των Αθηναίων προς το νέο Φάληρο. Δημιούργημα της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας η ακτή αυτή του νέου Φαλήρου σε μία έκταση
μήκους 300 μέτρων -όση άνηκε στην ιδιοκτησία της εταιρίας Σιδηροδρόμωνέλαμψε και άστραψε επί αρκετές δεκαετηρίδες και στο τέλος έσβησε
κτυπημένη από αυτό το επίσημο κράτος.

964

Α. Ιωαννίδης, «Ο Αισθητικός Λόγος στο Μεσοπόλεμο ή η Αναζήτηση της Χαμένης Ολότητας», στο

Γ. Θ. Μαυρογορδάτος & Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1988, σ. 369.
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Την εκτελεστική βολή την έδωσε η πολιτεία με την κατασκευή του αγωγού
του προφήτη Δανιήλ που διοχέτευσε τα ακάθαρτα ύδατα του αποχετευτικού
δικτύου της Αθήνας. Έγινε αυτό γύρω στα 1931 […]».965

Και αλλού:
«Ο Αθηναίοι το καλοκαίρι κολυμπούσαν κυρίως στο νέο Φάληρο και κατά
δεύτερο λόγο στις Τζιτζιφιές – που εθεωρούντο λαϊκά λουτρά – καθώς και
στη θέση ‘Ξηροτάγαρο’ του Παλαιού Φαλήρου. […] Στη πλαζ του Νέου
Φαλήρου, τρείς φορές τη βδομάδα –Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατοπαρευρίσκονταν όλη η αφρόκρεμα της Αθηναϊκής κοινωνίας. Θριαμβευτικές,
μπορεί να πει κανείς, συγκεντρώσεις είχε η πλαζ του Παλαιού Φαλήρου, τις
παραπάνω τρείς ημέρες, που εθεωρούντο ως ‘ζουρ-φιξ’. Τις ημέρες αυτές,
κάθε κοσμικός Αθηναίος, σεβόμενος τη κοινωνική του θέση, θεωρούσε
σχεδόν καθήκον του να κατέβη στο Νέο Φάληρο και να κάνει την εμφάνιση
του, τόσον στον βραδινό περίπατο, ως και στα καλύτερα κέντρα της περιοχής.
Στα ζαχαροπλαστεία-εστιατόρια του ξενοδοχείου του Σταθμού, στο μεγάλο
καφενείο του Ρήγου, και στο πασίγνωστο εστιατόριο του Τσελεμεντέ.
Οι βραδινές βόλτες περιπάτου, γινόντουσαν στο κέντρο της παραλίας ή στη
περίφημη εξέδρα του Νέου Φαλήρου. Η εξέδρα αυτή, που την κατέστρεψαν
στα χρόνια της κατοχής οι Ιταλοί, προχωρούσε μέσα στην θάλασσα περί τα
60-70 μέτρα. Εκεί επλεύριζαν ατμάκατοι για την αποβίβαση επισήμων.
Υπάρχουν όμως και πολλές βάρκες με πανιά για θαλάσσιο περίπατο των
Αθηναίων.»966

Στα παραπάνω αποσπάσματα διαβάζουμε τόσο αναμνήσεις από την αστική ζωή
της Αθήνας μίας προηγούμενης γενιάς, όσο και ένα καταγωγικό μύθο για τη
δημιουργία της ελληνικής κουλτούρας της παραλίας, που οι αρθρογράφοι των
σχετικών εντύπων κατασκεύαζαν στη προσπάθεια τους να συσχετίσουν την θάλασσα
με ένα κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής. Τα μεσαία στρώματα που, όπως αναφέρεται
παραπάνω συνήθιζαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή Τζιτζιφιές, υιοθετούσαν τέτοιες
πρακτικές εν είδει μιμητισμού προς τα ανώτερα αστικά στρώματα προσπαθώντας με
965

«Σε μεγάλη λαϊκή πλαζ θα μεταβληθή το νέο φάληρο», Ταχυδρόμος, τεύχος 740, 14 Ιουνίου 1968, σ.

14-15.
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«Θαλασσινά μπάνια στα δύο Φάληρα», Ταχυδρόμος, τεύχος 813, 7 Νοεμβρίου 1969, σ. 71.
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αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πρακτικές ως τεκμήρια κοινωνικής
κινητικότητας. Όλο το πρότυπο, με την εξέδρα και τα κοσμικά ξενοδοχεία,
εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία δίπλα στη θάλασσα ήταν πανομοιότυπο με
αντίστοιχες περιαστικές περιοχές πολλών δυτικοευρωπαϊκών χωρών967 καθώς και με
αντίστοιχες Βορειοαμερικανικές, όπως το Κεϊπ Μέι στην πολιτεία του Νιου
Τζέρσεϋ.968
Ο πόλεμος κατέστρεψε αυτές τις κοιτίδες αστικής ζωής στην πρωτεύουσα,
μαζί με την περιβόητη εξέδρα του Νέου Φαλήρου, και δημιούργησε μία νέα
κοινωνική ελίτ που δεν αναφερόταν σε αυτές τις πολιτιστικές παραστάσεις της
προπολεμικής περιόδου. Οι κοινωνικές ελίτ που αναδύθηκαν από τα χρόνια τις
Κατοχής είχαν αναφορά στην ικανότητα του κράτους να παρέχει μορφές στήριξης της
ιδιωτικής οικονομίας και κατ’ αντιστοιχία το πρώτο τουριστικό θέρετρο που είχε
τέτοια λειτουργία,969 «Τα Αστέρια» της Γλυφάδας, ήταν αποτέλεσμα της κρατικής
πρωτοβουλίας και σε αναφορά τόσο στο δυτικοευρωπαϊκό πρότυπο ζωής όσο και
στην αστική ζωή της Αθήνας του Μεσοπολέμου, φαντάζοντας στους σχολιαστές της
εποχής ως τεκμήριο εκπολιτισμού και υπέρβασης της πολιτισμικής «καθυστέρησης»
της χώρας.970 Όχι τυχαία, τόσο υποδομές όπως τα «Αστέρια», το «Χίλτον» ή το
γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας, όσο και τα επίσης κρατικά «Ξενία» της επαρχίας, έργα
στα χαρτιά όσο και κατ’ ουσία «τουριστικά», συνιστούσαν τα κέντρα της κοσμικής
ζωής των αντίστοιχων πόλεων. Το κράτος λοιπόν την στιγμή που ανέλαβε να
δημιουργήσει ένα τουριστικό πρότυπο κατά βάση κρατικοκεντρικό, ανέλαβε και την
«εργολαβία» των χώρων συγκρότησης και αναψυχής των ανώτερων και μεσαίων
στρωμάτων, τόσο στις επαρχιακές πόλεις όσο και στην πρωτεύουσα. Η σχέση
ανάμεσα στα νέα καταναλωτικά πρότυπα και το νέο μεταπολεμικό τρόπο ζωής και
τον τουρισμό ήταν εξαρχής κάτι παραπάνω από εκλεκτική.
Στην περίπτωση όμως των κατώτερων στρωμάτων η συζήτηση είναι πιο
περίπλοκη. Το μεταπολεμικό οικονομικό πρότυπο της χώρας στηριζόταν εκ των
πραγμάτων στις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Νευραλγικής σημασίας για τη
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J. Urry, Ό.π., σ. 30-32.
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F. Inglis, Ό.π., σ. 46.

969

Κ. Τσουκαλάς, Ό.π., σ. 20.
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Π.χ. βλέπε «Τα ‘Αστέρια’, μία απόλαυση για κάθε πολιτισμένο άνθρωπο», Ταχυδρόμος, 16 Νοεμβρίου

1957, σ. 27.
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διατήρηση των αλματωδών ρυθμών ανάπτυξης της χώρας της δεκαετία του ’60,
δεύτερους στον κόσμο μετά την Ιαπωνία, ήταν η διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του
κόστους της εργασίας. Κάθε μορφή διάχυσης κοσμοπολίτικων προτύπων στα
κατώτερα στρώματα του πληθυσμού που θα δημιουργούσε καταναλωτικές
προσδοκίες, ήταν εν αρχή δυνητικά επικίνδυνες για τη διατήρηση του συγκεκριμένου
οικονομικού μοντέλου. Για αυτό και συχνά στο συντηρητικό τύπο της δεκαετία του
’50 διαβάζουμε εκλεπτυσμένες επικρίσεις για τις ηθικές επιπτώσεις στα κατώτερα
στρώματα της κοινωνίας από τη δημιουργία του καταναλωτικού δυτικού προτύπου
που αντιστοιχούσε στην μεταπολεμική κεϋνσιανή συναίνεση. Σχόλη, διακοπές,
κατανάλωση και τεμπελιά ταυτίζονταν στις αντιλήψεις αρθρογράφων όπως του
μετέπειτα υπουργού παιδείας της στρατιωτικής δικτατορίας Θ. Παπακωνσταντίνου.971
Από την άλλη, στον κεντρώο τύπο της εποχής συχνά συναντάμε άρθρα που
επικρίνουν την ελλειπή διάδοση της συνήθειας των διακοπών στην ελληνική
κοινωνία. Το γεγονός σχολιαζόταν αρνητικά ως προς την επίδραση του στην
τουριστική ανάπτυξη της χώρας και στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης του
πληθυσμού και αποτελούσε εν γένει κριτήριο της γενικότερης υπανάπτυξης της
ελληνικής κοινωνίας.972 Η πίεση για περισσότερες διακοπές και ελεύθερο χρόνο για
τα κατώτερα στρώματα ήταν συνεπώς κομμάτι των κοινωνικών πολιτικών
ανακατατάξεων και εξελίξεων που έφεραν την Ένωση Κέντρου και την πολιτική της
στο προσκήνιο της ελληνικής κοινωνίας στις αρχές προς τα μέσα της δεκαετίας του
’60.973
Παρόλα αυτά, η τόνωση στα χαμηλότερα εισοδήματα που έδινε η ίδια η
τουριστική δραστηριότητα με τις συγκεκριμένες μορφές που περιγράψαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, τα μεταναστευτικά εμβάσματα,974 η ικανότητα επιβίωσης
του μικρού εμπορικού κεφαλαίου975 και βεβαίως οι ευκαιρίες που έδινε το άτυπο
καθεστώς που επικρατούσε στο τομέα της οικοδομής, δημιουργούσαν εν τέλει ένα
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Ενδεικτικά βλέπε: Θ. Παπακωνσταντίνου, «Το δικαίωμα της οκνηρίας», Εικόνες, τεύχος 301, 28

Ιουλίου 1961, σ. 13.
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Ενδεικτικά βλέπε: «Δεν πηγαίνουμε εξοχή», Ταχυδρόμος, 5 Νοεμβρίου 1960, σ. 9.
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Βλέπε σχετικά για την πολιτική της ένωσης κέντρου ως προς την αύξηση της λαϊκής κατανάλωσης

βλέπε κεφάλαιο 3.2.3.
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Δ. Χαραλάμπης, Ό.π., σ. 189-190.
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Γ. Σταθάκης, Ό.π., σ. 56.
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αρκετά μεγάλο περιθώριο αύξησης του επιπέδου κατανάλωσης των λαϊκών
στρωμάτων και τη δημιουργία, μίας διευρυμένης μεσαίας τάξης με χαρακτηριστικά
που τα περισσότερα σχετίζονταν με την καταναλωτική της ικανότητα παρά με τη
θέση της στην παραγωγή.976
Ο τουρισμός στην όλη διαδικασία είχε μία διπλή θέση. Από τη μία, το
συγκεκριμένο μοντέλο που υιοθετήθηκε για την ανάπτυξη του, εκτός κρατικού
σχεδιασμού από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, βάσει σχεδίου επί στρατιωτικής
δικτατορίας, που ενίσχυε και τη μικρή επιχειρηματικότητα, έκανε τα εισοδήματα να
διαχέονται προς τα κάτω, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της χώρας.977 Από την άλλη
αποτελούσε και το σύνολο εκείνο των κοινωνικών πρακτικών από το οποίο τα νέα
καταναλωτικά πρότυπα αντλούνταν. Κοινώς, ο τουρισμός ταυτόχρονα αύξανε τα
εισοδήματα των μεσαίων στρωμάτων της χώρας και ταυτόχρονα υποδείκνυε τις
πρώτες συγκεκριμένες μορφές στις οποίες αυτές οι αυξημένες καταναλωτικές
δυνατότητες μπορούσαν να διοχετευτούν.
Ήταν όμως η διάδοση της κουλτούρας των διακοπών ως κυρίαρχης
κουλτούρας κατανάλωσης από τον ελληνικό πληθυσμό μόνο αποτέλεσμα μιμητισμού
προς τους τουρίστες που ταξιδεύανε στη χώρα; Η απάντηση είναι όχι. Και αυτό γιατί
δίπλα στο μιμητισμό, ο οποίος δρούσε με μεγαλύτερη ένταση στην περιφέρεια της
χώρας, διαμορφωνόταν στα αστικά κέντρα και ένα πρότυπο μεσοαστικής ζωής από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους εκπροσώπους φυσικά του πλήθους πλέον
εισαγωγικών εταιριών ειδών πολυτελείας στη χώρα. Από τις αρχές της δεκαετίας του
’60 μπορούμε να μιλάμε και για ένα κανονιστικό λόγο, κάτι παραπάνω δηλαδή από
διαφημιστικές εκστρατείες, που διαμόρφωναν αυτά τα νέα καταναλωτικά πρότυπα.
Μπορούμε να διακρίνουμε στον περιοδικό τύπο της εποχής τον οποίο μελετάμε ένα
κανονιστικό πλαίσιο συμπεριφοράς που προσπαθούσε να διαπαιδαγωγήσει τον
αστικό κυρίως πληθυσμό της χώρας στα νέα καταναλωτικά πρότυπα, σε αυτό που θα
976

Π. Κονδύλης, Η παρακμή του Αστικού Πολιτισμού, Θεμέλιο, Αθήνα, σ. 41-42.
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Ο Βασίλης Καραποστόλης στην κλασική του μελέτη για την διάδοση των αστικών καταναλωτικών

προτύπων στους αγροτικούς πληθυσμούς της χώρας περιγράφει αυτή τη διαδικασία μέσα από την ύπαρξη
«αγωγών», όπως η τηλεόραση ή η συντήρηση των οικογενειακών δικτύων της πρώτης γενιάς
αστικοποιημένων εσωτερικών μεταναστών, που διαχέουν τα αντίστοιχα πρότυπα στους πληθυσμούς της
υπαίθρου. Εμείς ουσιαστικά εδώ διερευνούμε το κατά πόσο και ο τουρισμός αποτέλεσε έναν τέτοιου
είδους «αγωγό», υπόθεση που είχε ψηλαφήσει και ο έλληνας κοινωνιολόγος χωρίς να την αναπτύξει
εκτενώς: Β. Καραποστόλης, Ό.π., σ. 266.
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μπορούσαμε στη συνέχεια να αποκαλούμε στην δική μας περίπτωση «τεχνικές
εκμάθησης παραθεριστικών πρακτικών». Στο λόγο αυτό θα στραφούμε ευθύς
αμέσως.
5.1.3.2 Τεχνικές εκμάθησης παραθεριστικών πρακτικών
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 συναντάμε όλο και συχνότερα στον τύπο
δημοσιεύματα που κάνουν λόγο τόσο για τις πρακτικές του μπάνιου, των διακοπών,
των εκδρομών, όσο και για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες στις οποίες
εμπλέκονται οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. Σταδιακά
διαμορφώνεται όχι μόνο μια αρθρογραφία αλλά και συγκεκριμένες στήλες με
αποκλειστικό σκοπό τη μεταβίβαση αυτής της γνώσης στους αναγνώστες των
εντύπων ευρείας κυκλοφορίας εκείνης της εποχής.978
Στο περιοδικό Επίκαιρα το 1970 συναντάμε για παράδειγμα το ακόλουθο
άρθρο που προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει τους αναγνώστες γύρω από την χρήση της
φωτογραφικής κάμερας σε συνθήκες διακοπών:
«[…] η φωτογραφία του ‘παππού’ πέθανε. Δηλαδή οι στητές πόζες είναι
ξεπερασμένες και δεν αξίζουν δεκάρα.
-Τα νεκρά τοπία παραμένουν νεκρά. Δηλαδή, αν δεν περιέχουν κάτι το
ιδιαίτερο - σε απόχρωση, φόντο ή μοτίβο - δεν έχουν ουσιαστικά καμία αξία.
-Οι έγχρωμες φωτογραφίες δεν είναι ‘χρωματισμένες’ ασπρόμαυρες. Είναι
κάτι παραπάνω. Μία σύνθεση χρωμάτων και αποχρώσεων.
- Οι καλές φωτογραφίες το καλοκαίρι γίνονται από τα ξημερώματα μέχρι της
δέκα το πρωί και από της τέσσερις το απόγευμα μέχρι τη δύση του ηλίου.
-Μη λυπάστε τα φιλμς. Αν σας αρέσει ένα μοτίβο, τραβήξτε τρείς και
τέσσερεις φορές. Έτσι έχετε εξασφαλισμένη την επιτυχία. […] Μη κυνηγάτε
πάντα τα ‘ωραία’ μοτίβα, τα χαμογελαστά πρόσωπα, τα ευχάριστα ενσταντέ.
Σκεφτείτε πως πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν και οι άσχημες πλευρές της
ζωής εξ ίσου πρόσφορες για φωτογράφηση. Δύο μακρυμάλληδες βρωμεροί
978

Παράδειγμα τέτοιας στήλης είναι η «Εκδρομές στην Ελλάδα» του εβδομαδιαίου περιοδικού

Ταχυδρόμος. Στο πρώτο άρθρο της σειράς συναντάμε και το σκεπτικό της στήλης: «‘Εκδρομές στην
Ελλάδα’ είναι μία νέα στήλη- προσφορά του ‘ταχυδρόμου’ στους αναγνώστες του. Από σήμερα και σε
κάθε τεύχος θα παρουσιάζουμε μία γραφική τουριστική περιοχή. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζη κανείς για να πραγματοποιήση μία επιτυχημένη εκδρομή»:
«Εκδρομές στην Ελλάδα», Ταχυδρόμος, τεύχος 852, 7 Αυγούστου 1970, σ. 17.
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χίππυς, μία κοντόχοντρη γυναίκα, μία αντιαισθητική σκηνή έχουν συχνά
μεγαλύτερη αξία από ένα χαμογελαστό καλοντυμένο κύριο.»979

Η ανάγνωση του παραπάνω αποσπάσματος μας δίνει την αίσθηση ότι ο χώρος
που συμβολικά καταναλώνεται δεν προσφέρεται στην άμεση παρατήρηση. Ο ειδικός
της βιομηχανίας πρέπει να μας καθοδηγήσει σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο για να
αποκωδικοποιήσουμε τα νοήματα του, για να αναζητήσουμε τις σημαίνουσες
διαστάσεις του, για να αναγνωρίσουμε ακόμα και τα καλά κρυμμένα μυστικά του.980
Παράλληλα η διαφήμιση της εποχής ανέλαβε όχι μόνο να ενημερώσει τους
υποψήφιους πελάτες των νέων υπηρεσιών αναψυχής για τις νέες τους καταναλωτικές
επιλογές, αλλά μαζί με την προώθηση του «προϊόντος», προωθούταν και η
τεχνογνωσία για τη χρήση του.981 Πώς χρησιμοποιεί κανείς ένα ταξιδιωτικό οδηγό;
Πώς και από πού μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια πλοίων, τραίνων, αεροπλάνων
κ.ο.κ. Πώς πρέπει κάποιος να αντιμετωπίσει τον ήλιο στη θάλασσα; Ποια είναι η
κατάλληλη αμφίεση στην παραλία;982 Πώς μεταφέρουμε τις αναμνήσεις μας από τις
καλοκαιρινές μας διακοπές; Πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα «σωστά» τουριστικά
αναμνηστικά από τα ευτελή; Ποιος είναι ο τρόπος για να περιηγηθούμε σε μία πόλη
που είναι ξένη; Πώς πρέπει να ρυθμίσουμε τη διατροφή μας κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού μας; Πώς να διαχειριστούμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις πριν και μετά τις
διακοπές; Πώς να διαχειριστούμε το συναισθηματικό μας κόσμο μέσα από την
προσμονή και τη δυνητική ματαίωση των προσδοκιών μας που προσφέρουν τα
τουριστικά ταξίδια; Και πάνω από όλα, πώς να επιλέγουμε από τα χιλιάδες
καταναλωτικά αξεσουάρ που συνοδεύουν ένα σύγχρονο ταξιδιώτη, από βαλίτσες

979
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«Φωτογραφήστε τις διακοπές σας», Επίκαιρα, 24 Ιουλίου 1970.
Η βιβλιογραφία γύρω από τη σχέση μεταξύ του τουριστικού βλέμματος και της φωτογραφίας,

εφορμάται από τα γραπτά του Τζον Ούρρυ, είναι εκτενής. Στην παρούσα φάση δεν θα επεκταθούμε στο
θέμα καθώς αυτό δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανάλυσης μας. Ενδεικτικά βλέπε: J. Urry, Ό.π., σ. 127130 · C. Crawshaw & J. Urry, «Tourism and the Photographic Eye», στο C. Rojek & J. Urry (επιμ.),
Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory, Routledge, Λονδίνο, 1997, σ. 176-195.
981

Σχετικά με μία συζήτηση γύρω από τα υλικά αντικείμενα των τουριστικών πρακτικών βλέπε: C. Lury,

«The Objects of Travel», στο C. Rojek & J. Urry (επιμ.), Touring Cultures: Transformations of Travel
and Theory, Routledge, Λονδίνο, 1997, σ. 176-195.
982

Σχετικά με τη μόδα της παραλίας θα κάνουμε εκτενή λόγω στη συνέχεια.
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μέχρι φωτογραφικές μηχανές, τσαντάκια, καπέλα, γυαλιά ηλίου, κουβαδάκια, σκηνές,
καπέλα, αντηλιακά κ.ά.
Για παράδειγμα, στον τουριστικό οδηγό της εταιρίας «Hellenews» Ταξίδια
στην Ελλάδα: ετήσιος τουριστικός οδηγός 1972, πέρα από εξειδικευμένες πληροφορίες
για τους διάφορους τουριστικούς προορισμούς και επιλογές στη χώρα, συναντάμε και
πλήθος οδηγιών γύρω από το πώς να κάνουμε διακοπές. Ενδεικτικά μόνο
παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα που δίνει οδηγίες σε γυναίκες οδηγούς που
θέλουν να επισκεφτούν τουριστικούς προορισμούς με το αυτοκίνητο τους:
«Η γυναίκα του βολάν:
Για τις γυναίκες που θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο, που θα οδηγήσουν οι
ίδιες, υπάρχουν ορισμένα μικρά μυστικά που θα τους κάνουν ανετότερο
ασφαλέστερο και απολαυστικότερο το ταξίδι σας […] Πρώτα-πρώτα το θέμα
της εισόδου στο όχημα. Μπαίνετε μέσα περνώντας και τα δύο πόδια μαζί στο
αυτοκίνητο και αποφεύγοντας έτσι να αποκαλύψετε περισσότερο απ’ όσο
αφήνει ακάλυπτα η φούστα σας. […] Το ντύσιμο του οδηγού είναι ένα ακόμα
μικρό πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Το αυτοκίνητο δεν είναι τόπος
επιδείξεως καλού ντυσίματος. Πρέπει τα ρούχα να είναι κατάλληλα για ένα
απλό οδήγημα. Αποφεύγετε τα ψηλά τακούνια, που είναι πολύ άβολα και
χρησιμοποιείτε παπούτσια με πλατιά σόλα για να μπορήτε να πατάτε με
ευκολία τα πεντάλ. Τα ρούχα πάλι πρέπει να είναι ελαφρά. Μη φοράτε παλτά
και γούνες, και γενικά χοντρά ρούχα, που δυσκολεύουν τις κινήσεις σας και
αδυνατίζουν τα ρεφλέξ σας. Άλλωστε όλα τα αυτοκίνητα έχουν σύστημα
θερμάνσεως.
Αποφύγετε επίσης τα περίπλοκα χτενίσματα γιατί με το πρώτο φύσημα του
αέρα από το ανοικτό παράθυρο θα χαλάσουν. Καλό είναι να φοράτε ένα
μαντήλι που προστατεύει ένα απλό χτένισμα και δεν αφήνει τα μαλλιά σας να
ανακατευθούν.
Και ακόμα:
-Μη σταματάτε συνέχεια να ελέγξετε το μακιγιάζ σας.
-Μην ξεχνάτε πως είσαστε γυναίκα και πρέπει η συμπεριφορά σας έναντι
άλλων οδηγών να είναι ανάλογη. Άλλωστε οι άνδρες συνάδελφοι σας θα σας
δουν με διαφορετικό μάτι και θα σας φερθούν με ευγένεια.»983

983

Ταξίδια στην Ελλάδα: ετήσιος τουριστικός οδηγός 1972, Hellenews, Αθήνα, 1972, σ. 32-32.
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Οι νέες κοινωνικές πρακτικές της αναψυχής, του ταξιδιού και του
παραθερισμού έπρεπε να αναπροσαρμοστούν ώστε να γίνουν συμβατές με τα
κυρίαρχα πρότυπα συμπεριφοράς, με τους αξιακούς κώδικες της χώρας στην οποία
εγγράφονται αλλά και με τα πρότυπα ανδροπρέπειας και θηλυπρέπειας που συναντά
κανείς στην Ελλάδα. Δεν έχουμε να κάνουμε, από τη μεριά της διαφήμισης της
εποχής, μόνο με μία προτροπή προς κατανάλωση του χ ή του ψ εμπορεύματος, αλλά
με την προώθηση ενός ολόκληρου υλικού και συμβολικού κόσμου στον οποίο οι
υιοθέτηση των συγκεκριμένων κοινωνικών πρακτικών προϋπάρχει, προηγείται και
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της διαμόρφωσης της ανταλλακτικής σχέσης, για
αυτό και μπορούμε να μιλάμε για μία εν δυνάμει ολοκληρωμένη κοινωνική
παιδαγωγική. Και στο βαθμό που αυτές οι πρακτικές αποτελούν τμήμα του
καθημερινού βίου συνιστούσαν μία τομή καθώς αποτελούν τμήματα του, η γνώση επί
των οποίων, παραγόταν εκτός των μηχανισμών κοινωνικής αναπαραγωγής.984
Ο λόγος της διαφήμισης και ο λόγος των εντύπων αναπτύχθηκαν παράλληλα,
συμπληρωματικά και αλληλεπικαλύπτονταν, γεγονός που μας προϊδεάζει για την
ανυπαρξία μιας σαφούς διαχωριστικής διάκρισης ανάμεσα στον εσωτερικό και στον
εξωτερικό τουρισμό. Εν τέλει ο φορέας αυτού του λόγου, ο κάθε λογής διαφημιστής,
αρθρογράφος, πρώιμος υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων κ.λ.π.985 στην αναζήτηση
δυνητικών καταναλωτών δεν διέκρινε απολύτως ανάμεσα στην προβολή εξωτερικών
και εσωτερικών καταναλωτών του τουριστικού εμπορεύματος, γεγονός που
αποδεικνύεται και από την τάση των παραγόντων της τουριστικής αγοράς να νοούν
τον εσωτερικό τουρισμό ως στρατηγική για την διεύρυνση της αποδοτικότητας των
τουριστικών επιχειρήσεων.986
Έτσι σταδιακά διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες καταναλωτικές αγορές με
ειδικευμένα λαϊκά ή υπερπολυτελή εμπορεύματα που έλκονταν και πατούσαν πάνω
σε ένα λειτουργιστικό διαχωρισμό της πλειάδας των ενασχολήσεων στις διακοπές,
των δραστηριοτήτων στη θάλασσα ή των σπορ νερού. Η διάδοση του ψαροντούφεκου
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H. Lefebvre, Critique of Everyday Life III: From Modernity to Modernism, ό.π., σ. 81.
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Για την αυτονόμηση του τουριστικού διαφημιστικού λόγου από τα ταξικά του συμφραζόμενα βλέπε:

J. M. Thurot & G. Thurot, «The Ideology of Class and Tourism: Comforting the Discourse of
Advertising», Annals of Tourism Research, vol. 11, no. 3, 1984, σ. 178-179.
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«Σημειώματα: Τα ξενοδοχεία», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 406, Αύγουστος 1968, σ. 13.
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και του υποβρύχιου ψαρέματος,987 η αυξανόμενη δημοφιλία του θαλάσσιου σκι988 ή η
ειδικευμένη καταναλωτική κουλτούρα όσων έκαναν φτηνότερες διακοπές με σκηνές
κάνοντας οργανωμένο ή ελεύθερο κάμπινγκ, αποτελούν σχετικά παραδείγματα. Η
διαδικασία αφορούσε στον ίδιο βαθμό τα ανώτερα και τα κατώτερα στρώματα
παρόλο που προφανώς τα είδη πολυτελείας είχαν μία σημαίνουσα θέση στην όλη
διαδικασία, καθώς αποτελούσαν και σύμβολα στην λαϊκή φαντασία του νέου
παραθαλάσσιου τρόπου ζωής. Έτσι το 1964 οι κάτοχοι ιδιωτικών σκαφών αναψυχής
ήταν περίπου 500, ενώ μέχρι το 1970 ήταν πλέον πάνω από 3.000.989 Η Ελλάδα μέσα
από την πλειάδα αυτή των πολιτιστικών και καταναλωτικών πρακτικών, των ντόπιων
ή των ξένων επισκεπτών της, ανασυγκροτούσε μία φαντασιακή σχέση με το νερό και
τη θάλασσα και έπλαθε το μύθο ενός έθνους που αδιατάρακτα μέσα στους αιώνες
διατηρούσε αυτή τη σχέση του με το υγρό στοιχείο ανέγγιχτη.
5.1.3.3 Η κάθοδος στις ακτές.
Η παγίωση της θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας ως χώρας
παρόχου τουριστικών υπηρεσιών και η διάχυση των σχετικών παραθεριστικών
πρακτικών στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, σταδιακά παγίωσε, τόσο στα
πλαίσια μίας επιτηδευμένης διαφημιστικής στρατηγικής όσο και μέσα από τα
βιώματα και τις αναπαραστάσεις του τοπικού πληθυσμού, την αντίληψη ότι η
θάλασσα αποτελούσε ένα ιδιοσυγκρατητικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων, ή αλλιώς
ότι η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα αποτελούσε κομμάτι της εθνικής τους
ταυτότητας.
Σε διαφημιστικό έντυπο του 1970 συναντάμε την ακόλουθη συνοπτική
περιγραφή για τη ζωή στη χώρα: «Τους καλοκαιρινούς μήνες η ζωή μεταφέρεται
στην θάλασσα, που λατρεύεται σαν θεά. Και ότι δεν μπορεί να γίνη πάνω στη
θάλασσα, γίνεται γύρω απ’ αυτήν.»990 Η θάλασσα παρουσιαζόταν ως κέντρο της
εθνικής ζωής, ως σκηνή μίας εθνικά εξελισσόμενης παράστασης στην οποία
αναπαρίστανται τα πάθη, οι αρετές και οι ιδιαιτερότητες του «έθνους».
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«Αθήνα την Κυριακή- Πανηγύρι στην θάλασσα», Εικόνες, 26 Αυγούστου 1960, τεύχος 253, σ. 29.
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Το 1963 ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ίδρυσε την πρώτη σχολή θαλάσσιου σκί στην Ελλάδα.
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Στο ίδιο,σ. 65.

990

Τουρισμός στην Ελλάδα 1970, Hellnews, Αθήνα, 1970, σ. 23.
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Στο νέο αυτό λόγο περί θάλασσας, εν αρχή εγγραφόταν με τρόπο παραγωγικό
οι υγιεινιστικές αντιλήψεις αναφορικά με τη σχέση σώματος και θάλασσας που
συναντάμε την περίοδο του Μεσοπολέμου και πιο πριν στα ανώτερα στρώματα της
Δύσης. Από τον Ταχυδρόμο το 1957 διαβάζουμε: «Οι πληθυσμοί που ζουν κοντά στη
θάλασσα και τρέφονται κυρίως από αυτήν είναι γενικά πιο γεροί, ενώ η γενετήσιος
ικανότης των είναι μεγαλυτέρα από τους κατοίκους του εσωτερικού.»991 Η
δημιουργικότητα στην παραπάνω σύλληψη έγκειται στο γεγονός ότι η υγιεινιστική
αντίληψη περί σώματος εγγράφεται στη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας και
συνέβαλε στην κατασκευή μιας, και βιολογικού πλέον τύπου, φυλετικής υπεροχής,
έστω και κεκαλυμμένη πίσω από ένα αισθητικό βιταλισμό.
Κάτω όμως από την συνειδητή και ασυνείδητη κατασκευή της αιώνιας σχέσης
ανάμεσα στους Έλληνες και τη θάλασσα βρίσκεται και η πραγματικότητα της
διαδικασίας κατά την οποία διαφορετικά στρώματα του ελληνικού πληθυσμού
ενέταξαν την θάλασσα στις καθημερινές δραστηριότητες της κοινωνικής τους ζωής.
Αρχικά, η «έλευση των μαζών» στη θάλασσα χαρακτηριζόταν ως δείγμα
εκπολιτισμού και άλλοτε αποτελούσε ένδειξη μίας υπόσχεσης επερχόμενης εθνικής
ευημερίας. Ως εκ τούτου, καθώς η πρακτική του μπάνιου διαδιδόταν σε όλο και
ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας το φαινόμενο προκαλούσε το
ενδιαφέρον, την προσοχή των λόγιων και των αρθρογράφων της εποχής ενίοτε και
την ειρωνική δυσφορία ή την ειρωνεία για τον μιμητισμό που φάνταζε να επιδείκνυαν
τα κατώτερα στρώματα προς την νέα ενασχόληση.
Σε ένα από τα πρώτα τεύχη του περιοδικού Εικόνες, το οποίο εξαρχής εστίασε
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην νέα μόδα, διαβάζουμε την ακόλουθη περιγραφή της
νέας πρακτικής:
«Τα σημερινά νιάτα, πολύ καλύτερα γυμνασμένα από τους άμεσους
προγόνους τους, έμαθαν πόσο υψηλό ιδανικό είναι ένα γερό κορμί. […]
Βέβαια, η ζωντανή εικόνα της ακτής της Γλυφάδας, μία κοσμοβριθέστατη
Κυριακή, δεν είναι πέρα για πέρα ειδυλλιακή. Ο Βατώ κι ο Φρανγκονάρ δεν
θα τη διάλεγαν για θέμα της επιτηδευμένης τέχνης τους. (Ο Ντυφώ όμως;)
Δεν θα είχε, άλλωστε, αλήθεια και γοητευτικό παλμό η μονοτονία μίας
αισθητικής τελειότητας. Μόνο Νηρίδες κι αναδυόμενες Αφροδίτες; Μόνο
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«Θαλασσινή ομορφιά και υγεία», Ταχυδρόμος, 6 Ιουλίου 57, σ. 24.
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Φρύνες έχουν κλήρο σ’ όση γύμνια επιτρέπουν στις πλαζ οι σημερινές μας
αντιλήψεις.
Πώς να ανέβει, εξ’ άλλου, η σφριγηλή κορμοστασιά της νέας κοπέλας με το
λιλιπούτειο μπικίνι χωρίς την υπογράμμιση της αντιθέσεως από την γειτονιά
του καλοκάγαθου, πιθαροειδούς μεσήλικου; Τα χάλκινα αντίγραφα των
Κούρων, πως θα προβάλουν όλο ζωή και νεύρο, αν πλάι τους δεν ξεχειλίζουν
οι ακατέργαστοι όγκοι μερικών κυριών, που παραμένουν πάλλευκοι εις
πείσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας του γιγάντιου ηλιακού εργαστηρίου;
Κανείς, τίποτα δεν εμποδίζει τις κομψές και τις άκομψες, τους εφήβους και
τους παρωχημένους να χαρούν το ίδιο, το χάδι του νερού, την αγκαλιά της
ξανθιάς άμμου. Μία ιδανική δημοκρατία κάτω απ’ τον ήλιο»992

Οι νέες πρακτικές μοιάζουν να ανοίγουν το χώρο της ψυχαγωγίας, της σχόλης,
της ανάπαυλας και της κατανάλωσης σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού
ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου μετέφεραν μαζί τους μία υπόσχεση εξισωτισμού και άρσης
των κοινωνικών ανισοτήτων, ή καλύτερα τυπικής κοινωνικής ισότητας έναντι της
«ψυχαγωγίας» κατά τα πρότυπα της τυπικής κοινωνικής ισότητας που παρέχει το
αστικό δίκαιο στους μετέχοντες στην «κοινωνία των πολιτών».993 Η απόλαυση και η
κατανάλωση λειτουργούν ως ένα διακριτό κοινωνικό πεδίο εντός του οποίου οι
ανισότητες προσωρινά αίρονταν και ως εκ τούτου αποκρύβονταν την ίδια στιγμή που
σχετικοποιούνται.994 Απόλαυση, ψυχαγωγία, σχόλη, και οι θαλάσσιες δραστηριότητες
ως η ιδιαίτερη μορφή που έπαιρναν στην περίπτωση της Ελλάδας, λειτουργούσαν ως
υπόσχεση εκδημοκρατισμού της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας.995 Η
τυπική ισότητα της αστικής δημοκρατίας συναντούσε στη θάλασσα την φαντασιακή
ισότητα απέναντι στην δυνητική ικανότητα προς μαζική ευδαιμονία.996
Την ίδια στιγμή που αναπτυσσόταν αυτός ο εξισωτικός λόγος συναντάμε και
μια χροιά ειρωνείας για την μαζικότητα του φαινομένου. Μία ειρωνεία στην οποία
αντηχεί η συντηρητική επιφυλακτικότητα απέναντι στην, έστω και περιορισμένη,
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μαζική μεταπολεμική δημοκρατία στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στις υπόλοιπες χώρες
του «δυτικού» στρατοπέδου. Από το ίδιο άρθρο που μόλις αναφέραμε διαβάζουμε τα
ακόλουθα:
«Σε πισίνες κολυμβητικές, λίγο μεγαλύτερες από μία αυλή, τσαλαβουτά ένα
απίθανο σύμφυρμα κορμιών. Σε δεξαμενές εμβαπτίζονται ακατάπαυστα τα
ανθρώπινα κοπάδια. Και στις ακτές τις καταχωρισμένες στο ‘λίμπρο ντόρο’
της κοσμοπολίτικης γεωγραφίας, επελαύνουν αλλεπάληλα τα στίφη των
κυνηγημένων από την αφηνιασμένη υδραργυρική στήλη. Σκηνές με κάποια
δάντικην απόχρωση- αν δεν επρόκειτο περί διασκεδάσεως.»997

Στα κείμενα συναντάμε λέξεις όπως πλήθη, ορδές, λεφούσια, ούνοι,
κατακτητές, βάρβαροι, κοπάδια κ.ο.κ. για να περιγράψουν τους λουόμενος της
εποχής. Και αντιστοίχως οι παραλίες περιγράφονται ως κόλαση, καζάνια, χόβολη,
καμίνι, κ.α. που χαρακτηρίζονται από τον συγχρωτισμό, τη μαζικότητα, την οχλοβοή,
την πολυκοσμία, το ποδοπάτημα κ.ο.κ Η μαζικοποίηση εκπλήσσει αλλά και σοκάρει
ταυτόχρονα, προκαλεί την λαϊκή φαντασία αλλά και τη λόγια μήνη.
Με την πάροδο του χρόνου η μαζικοποίηση του κύματος των λουόμενων
λάμβανε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Όπως εξαπλωνόταν κοινωνικά και ξέφευγε από
τον αστικό πληθυσμό της Αττικής το φαινόμενο προκαλούσε υπερβολικές
αντιδράσεις. Το 1963 πλέον σε ανάλογο άρθρο στις Εικόνες η ίδια κίνηση
περιγράφεται με τα ακόλουθα λόγια:
«Οι πλαζ ποτέ άλλοτε δεν παρουσίασαν αυτό το φαινόμενο της
κοσμοπλημμύρας, ποτέ άλλοτε δεν έδιναν την εντύπωση μίας συμπαγούς
επιφάνειας τηγανισμένων θυμάτων, ποτέ άλλοτε η θάλασσα δεν εθύμιζε τόσο
πολύ σούπα, ποτέ άλλοτε […]»998

Δεν υπάρχει τρόπος για να δώσουμε αρκετή έμφαση στο ζήτημα αυτό. Το
βασικό χαρακτηριστικό του τρόπου δια του οποίου η ελληνική κοινωνία ερχόταν
αντιμέτωπη με τις ψυχαγωγίες της θάλασσας είναι η μαζικότητα. Η πρακτική του
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μπάνιου, προφανώς λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας, όταν
στρεφόταν προς τη θάλασσα, βρίσκει εύκολα, γρήγορα και εξαιρετικά προσβάσιμα
για την πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας πολύ θάλασσα. Έτσι η πρακτική του
μπάνιου την στιγμή που εγγραφόταν στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας με
μαζικούς όρους δεν συνιστούσε ένα σημαίνον, ξεχωριστό γεγονός, που μπορεί να
προκύψει μέσα από μεσοπρόθεσμο οικογενειακό ή ατομικό προγραμματισμό. Συνιστά
αυτόματα μία καθημερινή πρακτική, που με την χωρική εγγύτητα και διαθεσιμότητα
άγνωστων μέχρι εκείνη την ημέρα παραλιών, μεταμόρφωσε τους ρυθμούς ζωής στην
πόλη και στην ύπαιθρο της χώρας τους θερινούς μήνες.
Η απότομη μαζικότητα που λάμβανε το φαινόμενο γίνεται διαρκώς αφορμή
για επικριτικά σχόλια από τις κοσμικές στήλες της εποχής και τους ηθογράφους της
πρωτεύουσας. Για παράδειγμα ο χιουμοριστικός συγγραφέας Δ. Ψαθάς συχνά
καταφέρεται ενάντια στα νέα ήθη των λουόμενων από την προσωπική του στήλη:
«Η Λούτσα είναι ντροπή […] Ο Λουτσισμός, δηλαδή το διαβιοίν ως εν
Λούτσα θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου Νόμου που, αν δεν
είχε κιόλας καλυφθή ο αριθμός, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέση
συνέχεια και συμπλήρωμα του Νόμου περί Τεντιμποϊσμού.
Πράγματι […] ο Λουτσισμός είναι μορφή κοινωνικού τεντιμποϊσμού,
αφορώσα ειδεχθή συμπεριφοράν εις τόπους δημοσίας λούσεως.
Λουτσίζομαι

σημαίνει

λούομαι

μετ’

άλλων

συνενόχων

εντός

αυτοπαραχθέντος βορβόρου, εν συγχρωτισμώ και προς παρενόχλησιν και
βλάβην του συνόλου.
Λουτσιστής είναι ο καθ’ έξιν μολύνων χώρους δημοσίας λούσεως, έργω ή
λόγω (βλασφημίαι, άσματα, τρανζίστορς, σαχλαμάρες, μπάλες, ερωτισμοί,
κ.τ.λ.)
Λουτσίστρια είναι η ευνοούσα, ενθαρύνουσα ή ανεχόμενη τοιαύτην
συμπεριφορά.
Λουτσίστρια π.χ. είναι η μαινάς που περιφέρει τα βρεγμένα της κρέατα
μεταξύ θαμώνων του παραλιακού κέντρου ή η ανεμίζουσα τα εσώρουχα της
πάνω από τα κεφάλια τους.[…]
Προτού απολουτσιστούμε εντελώς ας φραχτούν όλοι οι γιαλοί, ας
τιμολογηθούν κι ας μπουν μεγάλες ευκρινείς πινακίδες που να δείχνουν τι
ακριβώς ζωντανά συναγελάζονται μέσα σε κάθε συγκεκριμένο περίφραγμα:
‘Πρόβατα’, ‘Χοίροι’, ‘Αλεπούδες;’»
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Η πρακτική του μπάνιου ταυτιζόταν με τα νέα κοινωνικά ήθη και αποτελούσε
κομμάτι αυτών των πρακτικών που ενοχοποιούνταν ως σταδιακά εκμαυλιστηκές για
τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας. Όχι τυχαία, και με μία δόση χιούμορ ο παραπάνω
συγγραφέας ταύτιζε το μπάνιο στη θάλασσα με τον «τεντιμποϊσμό», και
αστειευόμενος πάντα ζητούσε να απαγορευτεί κατά τα πρότυπα του σχετικού νόμου
της περιόδου.999 Η διαφορά με άλλες κοινωνικές και πολιτιστικές πρακτικές τις
εποχής, όπως π.χ. η διάδοση των νέων μουσικών ρευμάτων της,1000 είναι ότι η
συγκεκριμένη πρακτική υιοθετούταν από πολύ διευρυμένα στρώματα της ελληνικής
κοινωνίας και όχι μόνο από τη νεολαία και έτσι δύσκολα μπορεί να στοχοποιηθεί, να
καταλήξει να αποτελέσει έναν εσωτερικό εχθρό ή μία απειλή, να αποτελεί συνθήκη
γύρω από την οποία να αναπτυχθεί ηθικός πανικός. Αντ’ αυτού επιλέγονταν ως
εξιλαστήρια θύματα μερίδες των νέων επισκεπτών όπως οι χίππυς ή οι φτηνοί
τουρίστες και οι πρακτικές που υιοθετούν αυτοί,1001 όπως ο γυμνισμός ή η
ελευθεριότητα των ερωτικών τους ηθών, με απώτερο σκοπό να περιορίσουν την
διάδοση των νέων πρακτικών στο κυρίως σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Στο ζήτημα
αυτό θα επανέλθουμε και στη συνέχεια.
Η ευκολία και μαζικότητα υπό την οποία υιοθετούνταν οι νέες κοινωνικές
πρακτικές γύρω και πέριξ της παραλίας προσέδιδε στην όλη διαδικασία και τα δύο
χαρακτηριστικά που θα τη διαφοροποιήσουν από τις αντίστοιχες πρακτικές του
Μεσοπολέμου. Πρώτον, την παράβλεψη εκ των πραγμάτων του υγιεινιστικού
προτάγματος που η πρακτική του μπάνιου φάνταζε να παρέχει και δεύτερον η άρση
της διάθεσης προς μιμητισμό των ηθών των ανώτερων στρωμάτων από τα κατώτερα
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η παραλία μετατρέπεται έτσι σε τόπο που εκ της
μαζικότητας του παύει να συμβολίζει την υγεία, την σωματική ευεξία και την επαφή

999

Ε. Αβδελά, «Φθοροποιοί και ανεξέλεγκτοι απασχολήσεις: ο ηθικός πανικός για την νεολαία στη

μεταπολεμικής Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 90, 2005, σ. 30-43.
1000

Κ. Κατσάπης, Ήχοι και Απόηχοι: Κοινωνική Ιστορία του ροκ εν ρολ φαινομένου στην Ελλάδα, 1956-

1967, σ. 196-216.
1001

Θ. Χ. Θεοδώρου, «’Λερός τουρισμός’. Ηθικός πανικός και η αντικουλτούρα των χίπις στα Μάταλα»,

στο Β. Καραμανωλάκης, Ε. Ολύμπου, Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), Ελληνική νεολαία στον 20ο αιώνα:
πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Θεμέλιο, 2010, σ. 293-308.
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με τη φύση και ταυτόχρονα οι δραστηριότητες εντός της παύουν να συμβολίζουν την
ηγεμονία των ηθών των ανώτερων στρωμάτων στην ελληνική κοινωνία.
Η θάλασσα έτεινε να αναπαριστάται ως ένας τόπος μολυσμένος από την
ανθρώπινη παρουσία εκεί, και οι άνθρωποι που υιοθετούσαν τις νέες πρακτικές ως
«παραβάτες» μίας πρωταρχικής «φυσικής» σχέσης με το υγρό στοιχείο.1002 Από τα
μέσα της δεκαετίας του ’60 παρατηρούμε στην αρθρογραφία της εποχής μία έκπληξη
για την επιδεικτική αδιαφορία των μαζών για το κατά πόσο οι παραλίες που επιλέγουν
για να κάνουν το μπάνιο τους είναι καθαρές.1003 Η ψυχαγωγία δίπλα στη θάλασσα
μπορεί να είναι μία κατάκτηση των μαζών και ένα στοιχείο εκδημοκρατισμού και
εκπολιτισμού, αλλά οι «μάζες» παρουσιάζονται ως εάν να έχουν παρανοήσει το
πραγματικό νόημα της συγκεκριμένης απόλαυσης, ως ανίκανες να κατανοήσουν το
βαθύτερο νόημα της επαφής με τη θάλασσα.
Οι σχετικές συζητήσεις ξεκινούσαν και από την αρχική μόλυνση των
παραλιών του νότιου τόξου του λεκανοπεδίου μία εποχή που η ραγδαία οικιστική της
ανάπτυξη και η αδυναμία κρατικού σχεδιασμού των αστικών υποδομών μετέφερε
πολλούς από τους αγωγούς της πρωτεύουσας στο να εκβάλλουν στον κόλπο του
Σαρωνικού. Στο περιοδικό Άλφα συναντάμε το ακόλουθο άρθρο που αντιμετωπίζει με
φρίκη το γεγονός ότι παρά τις κρατικές προειδοποιήσεις, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας
συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τις ακτές πέριξ των εκβολών του ρέματος του Κηφισού:

«Είναι

παράφρονες,

είναι

υποψήφιοι

αυτόχειρες,

αυτοτιμωρούμενοι

μαζοχιστές ή απλώς αναλφάβητοι οι συμπολίται που κολυμβούν εις τας
εκβολάς των αποχετευτικών αγωγών της ακτής Σαρωνικού και ποζάρουν με
μειδιάματα μακαριότητας προ του φακού των φωτορεπόρτερς κάτω από τας
πελώριας πινακίδας με την επιγραφήν ‘προσοχή μολυσμένα ύδατα,
απαγορεύεται

η

κολυμβησις.’;

[…]

Άνδρες,

γυναίκες

και

παιδιά

ανασκαλεύουν με τα πόδια των τη φρικώδη ίλυν εις τα στόμια των υπόγειων
πεπτικών σωλήνων της πρωτευούσης, πλέουν εις τα όζοντα πρασινοκίτρινα,
παχύρευστα θαλασσόνερα και καταπίνουν με απόλαυσιν εκατομμύρια
μικροβίων τύφου και δυσεντερίας. Εις την αρμοδιότητα ποίων ανήκει αυτό το
περίεργο πλήθος, που δεν έχει, τουλάχιστον, το ελαφρυντικόν να πιστεύη ότι
τα κύματα του Δέλτα είναι ιερά όπως δια τους βουδιστάς τα νερά του Γάγγη;
1002

Ζ. Ν. Ουρμπαίν, Ό.π., σ. 222.

1003

«Κίνδυνοι στην πηγή της χαράς», Εικόνες, τεύχος 555, 11 Ιουνίου 1966, σ. 59-63.

Σελίδα | 395

Εις την αρμοδιότητα των γειτονικών αστυνομικών τμημάτων, των
νευρολόγων ή των ψυχαναλυτών; Και τι πρέπει να γίνη δια να αντιμετωπισθή
ο δημόσιος αυτός κίνδυνος; Διότι περί δημόσιου κινδύνου πρόκειται. Οι
αυτομολυνόμενοι ερασταί της δυσωδίας αποτελούν εστία επιδημιών δια την
πολυάριθμην μεγαλούπολην. Τι πρέπει να γίνει;»1004

Ο υγειονομικός κίνδυνος που επισημαίνεται στο παραπάνω παράθεμα ήταν
βεβαίως υπαρκτός, εξίσου υπαρκτός όμως ήταν και ο τρόμος της απώλειας της
θάλασσας ως ένα πεδίο που υπαγόταν στο πεδίο της πολιτιστικής ηγεμονίας και
οικειοποίησης

των

ανώτερων

στρωμάτων

και

της

«υγιούς»

τουριστικής

δραστηριότητας της χώρας.
Οι σχετικές δημόσιες συζητήσεις εγγράφονταν σταδιακά και στο λόγο περί
οικολογίας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας ως ήπια
κριτική στα πεπραγμένα της στον οικονομικό τομέα,1005 για τον οποίο κάναμε λόγο
στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Το γεγονός όμως παραμένει ότι η έλευση των κατώτερων στρωμάτων στην
παραλία μετασχημάτιζε την εικόνα τους, όπως αυτή πλαθόταν από τους αστούς
λόγιους και τους δημοσιογράφους της εποχής, από τόπο αγνότητας και καθαρότητας
σε τόπο μιαρό, μολυσμένο και χρησιμοποιημένο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η ακόλουθη απεικόνιση της παραλίας από αρθρογράφο της εποχής:
«[…] θα ήθελα να μάθαινα κάποτε τι γίνονται όλα αυτά τα μονά. Τα
παλιοπάπουτσα εννοώ. Είναι μία από τις μεγάλες απορίες της ζωής μου. Γιατί
τα βλέπω πάντοτε μονάχα τους, ένα-ένα, ποτέ ζευγάρι μαζί; Όποτε
αποφασίσεις να εκδράμεις στην παραλία, αναπόφευκτα θα συναντήσεις ένα
μπροστά σου, καθισμένο σε μία άκρη, στραβοπατημένο, ξηλωμένο, άχρωμο
από τη βρώμα και κατά κάποιο τρόπο ακατάλυτο. Οπωσδήποτε αυτά τα
ξεταιριασμένα παλιοπάπουτσα - όποιο και αν είναι το μυστήριο τους - είναι
ένα από τα σταθερά χαρακτηριστικά της ελληνικής παραλίας, συντροφιά με
τα κονσερβοκούτια, τα χαρτάκια περισσότερο ή λιγότερο ύποπτα σε
καθαριότητα και τις φλούδες των φρούτων.»1006

1004

«Θάλαττα, Θάλαττα», Άλφα, τεύχος 20, 15 Ιουλίου 1967, σ. 43.

1005

Βλέπε κεφάλαιο 4.1.5.5.

1006

Α. Κακούρη, «Μπάνια σε οργανωμένες πλάζ», Ταχυδρόμος, τεύχος 638, 2 Ιουλίου 1966, σ. 20-23.
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Η παραλία παραπάνω απεικονίζεται ως τόπος πάνω στον οποίο τα ψήγματα
ζωής των κατώτερων στρωμάτων, τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα ίχνη της
καθημερινής τους δραστηριότητας την στιγματίζουν και την φθείρουν. Μήπως όμως
είμαστε υπερβολικοί; Δεν ήταν εξάλλου τότε, όπως και σήμερα, η μόλυνση των ακτών
από την ανθρώπινη δραστηριότητα ένας υπαρκτός κίνδυνος; Η ταξικά μεροληπτική
διάσταση του παραπάνω «οικολογικού» λόγου συνάγεται όχι από την αναφορά στο
γεγονός της μόλυνσης, αλλά από το γεγονός ότι μόνο τα ίχνη της δραστηριότητας των
κατώτερων στρωμάτων φαντάζουν ως υπεύθυνα για αυτήν. Τα γιότ, τα κότερα, οι
βίλλες που σταδιακά κατασκευάζονταν ως επί το πλείστον παράνομα δίπλα στις
ακτές, τα κοσμικά πάρτι και οι λαμπρές εκδηλώσεις με VIP σπάνια στιγματίζονταν ως
εστίες μολύνσεως, εν αντιθέσει με τις κονσέρβες, τις μπανανόφλουδες, τις παντόφλες
και τα παιδικά παιχνίδια. Η μεροληψία αυτή έχει ομολογίες και με τον αντίστοιχο
λόγο γύρω από την ανάπτυξη της ίδιας της τουριστικής βιομηχανίας και την
ενοχοποίηση της μικρής επιχειρηματικής δραστηριότητας ως υπεύθυνης για κάθε
μορφής ανεπάρκεια που παρουσίαζε ο οικονομικός σχεδιασμός γύρω από τον
τουρισμό, για την οποία κάναμε λόγο στο τέταρτο κεφάλαιο. Ο τουρισμός λοιπόν,
τόσο ως παραγωγική δραστηριότητα, όσο και ως το πλήθος των πολιτιστικών
πρακτικών με της οποίες ήταν συνδεδεμένος, είναι αντικείμενο αντιπαλότητας και
πεδίο κοινωνικής σύγκρουσης, σχετικά με το ποια στρώματα της ελληνικής κοινωνίας
θα τον οικειοποιηθούν. Σε επίπεδο συμβολισμών και νοηματοδοτήσεων μπορούμε να
φανταστούμε την παραλία ως το έδαφος πάνω στο οποίο διεξαγόταν αυτή η μάχη.
5.1.3.4 Η οικειοποίηση της παραλίας
Από τη στιγμή και η παραλία έγινε μέρος της καθημερινής ζωής των κατώτερων
στρωμάτων του ελληνικού πληθυσμού άρχισε να λειτουργεί και ως δημόσιος χώρος,
ένας από τους τόπους που εκτυλίσσεται η κοινωνική ζωή. Στα αστικά κέντρα
μεταφερόταν η ζωή της γειτονιάς και της πλατείας στη παραλία, στην ύπαιθρο η ζωή
στη θάλασσα εντασσόταν στη ζωή της κοινότητας.
Σε άρθρο του 1966 στον Ταχυδρόμο διαβάζουμε από την πένα ενός επικριτικού
αρθρογράφου την παρακάτω περιγραφή της παραθαλάσσιας κοινωνικής ζωής:
«Ένας κύριος με μαγιό, ξαπλωμένος σε μία σαίζ-λόνγκ απολαμβάνει τον ήλιο
πίνοντας παγωμένο καφέ. Ξαφνικά μία μπάλα τον χτυπάει στο κεφάλι. Ο
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καφές χύνεται πάνω του. Ένα παιδί τρέχει να πιάσει τη μπάλα. Μία γυναίκα
από την άλλη άκρη της πλαζ στριγγλίζει: ‘Γιαννάκκηηη, έλα εδώ παλιόπαιδο’.
Η ηρεμία του κυρίου, που με τόση ευδαιμονία απολάμβανε, έληξε.
Η συνέχεια είναι ακόμη πιο οδυνηρή: Σηκώνεται και πηγαίνει προς τη
θάλασσα για να πλυθή. Στην ακτή όμως, άκρη-άκρη, πέντε άλλα παιδάκια με
τρία κανό του κλείνουν τον δρόμο. Κάνει να τα αποφύγη και χωρίς να το θέλη
γλιστράει και πέφτει στη θάλασσα καταβρέχοντας δύο κυρίες που έκαναν
ηλιοθεραπεία. Οι κυρίες τον βάζουν στη θέση του με μερικά κοσμητικά
επίθετα. Ο κύριος ζητά ταπεινά συγνώμη και κατευθύνεται προς την καμπίνα
του για να ντυθή. […]»

Μεταξύ των δυσάρεστων συμπεριφορών συγκαταλέγονται το «κυνηγητό στη
πλάζ», το «πικ-νικ αλά γύφτικα» (συμπεριφορά αντιαισθητική αλλά και «αφόρητη για
το περιβάλλον κατά τον αρθρογράφο), η «παιδαγωγική της κολυμβήσεως» («Μερικοί
γονείς υιοθετούν ένα ειδικό τρόπο για να διδάξουν στα παιδιά τους κολύμβηση: Τ’
αρπάζουν και τα πετούν στη θάλασσα. Εκείνα φοβούνται και αρχίζουν να τσιρίζουν
σαν γουρουνόπουλα που τα σφάζουν.»), οι ψεύτικοι πνιγμοί, οι «τολμηροί
χαριεντισμοί», τα πέταγμα αναμένων τσιγάρων, τα παιχνίδια με τις ρακέτες, τα
τρανζίστορ και τα μαγνητόφωνα και η υποκατάσταση της οικιακής μπανιέρας με τη
θάλασσα.
«Εκείνο που με κάνει πραγματικά άνω-κάτω είναι το μπάνιο- στην κυριολεξία
του- μερικών ηλικιωμένων κυριών: Μπαίνουν στην θάλασσα, προχωρούν ως
εκεί που τους φτάνει το νερό μέχρι τη μέση και αρχίζουν το […] πλύσιμο.
Καθαρίζουν τα αφτιά τους, τη μύτη τους και το λαιμό τους - μέσα και έξω αυτό το δημόσιο λούσιμο είναι κάτι που με αηδιάζει και μου είναι αδύνατο να
μπω στη θάλασσα και να κολυμπήσω’ […]»1007

Τα κατώτερα στρώματα αναπαριστώντα σε ανάλογα άρθρα ως εάν να τελούν
υπό καθεστώς σύγχυσης, ως εάν να έχουν παρανοήσει το «πραγματικό περιεχόμενο»
της λούσης στη θάλασσα, ή σαν να έχουν παρεξηγήσει το δικαίωμα που τόσο
απλόχερα και δημοκρατικά τους παραχωρήθηκε. Και πράγματι συχνά αυτό συνέβαινε,

1007

Α. Καποδίστρια, «Οι ακτές μας γέμισαν από απρεπείς και βάναυσους», Ταχυδρόμος, τεύχος 899, 2

Ιουλίου 1971, σ. 48-49.
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καθώς οι αποδεκτές κοινωνικές δραστηριότητες αγνοούνταν και στη παραλία
μεταφέρονται οι δραστηριότητες της μέχρι πρότινος καθημερινής ζωής. Η παραλία
γινόταν καφενείο, η ακτή αλάνα και η θάλασσα μπανιέρα. Ιδιαίτερα για μία Ελλάδα
που εκείνη την περίοδο αστικοποιούνταν με ραγδαίο ρυθμό η παραλία αποτελούσε το
άμεσο υποκατάστατο του χαμένου δημόσιου χώρου που χάθηκε με τη μεταφορά των
κοινωνικών υποκειμένων στο αστικό κέντρο.
Αλλά και στην ύπαιθρο τα πράγματα δεν ήταν διαφορετικά. Ο ρυθμός ζωής
του αγροτικού κόσμου δεν αλλοιωνόταν από την είσοδο και την οικειοποίηση της
παραλίας, όπου και όταν αυτό ήταν επιτρεπτό από τα χρηστά οικογενειακά ήθη.
Αντιθέτως το μπάνιο εντασσόταν στον κύκλο ζωής της αγροτικής παραγωγής, στο
διάλειμμα από το χωράφι, στην οικογενειακή συνεύρεση μετά την κοπιαστική
εργασία με τη γη. Σε άρθρο στις Εικόνες του 1963 διαβάζουμε άρθρο για τις ακτές
της «εξωτουριστικής Πελοποννήσου» και περιγράφει το πώς η πρακτική του μπάνιου
γινόταν σταδιακά τμήμα το αγροτικού πληθυσμού:
«Τη ‘χωριάτικη πλαζ’, όπως την λένε οι ντόπιοι, την χαίρονται οι κάτοικοι της
Ηλείας και παραθερίζουν, σε πρόχειρες ψαθοκαλύβες, οικογένειες από το
Κολίριο, την Μπαρμπάσσαινα, το Στρέφι και άλλα χωριά που έχουν προνόμιο
να γειτονεύουν με την εξαιρετική θάλασσα. Ο πρόχειρος θερινός οικισμός
που στεγάζει στις ψαθοκαλύβες 1.000 περίπου άτομα, σφύζει από ζωή. Οι
άνδρες δουλεύουν την ημέρα στα κτήματα και γυρίζουν το βράδυ με ζώα ή με
ποδήλατα, φέρνοντας τρόφιμα στις οικογένειες τους και στα παιδιά τους που
χαίρονται την θάλασσα.»

Κάτω από τις φωτογραφίες που απεικονίζουν παιδιά στη θάλασσα να
προσπαθούν να σύρουν το γάιδαρο τους μέσα στο νερό, διαβάζουμε στις λεζάντες το
ακόλουθο σχόλιο: «Ο μικρός γάιδαράκος δεν φαίνεται να έχη […] και τόση αγάπη
για το νερό. Οι φίλοι του […] όμως επιμένουν και τελικά τον πείθουν […] και έτσι
μπορούν να ‘συν-κολυμπήσουν.» Για τον Αθηναίο αρθρογράφο το περιστατικό είναι
αφορμή για να αναστοχαστεί γύρω από την ελλιπή οικειοποίηση της παραλίας από
τους κατοίκους της χώρας και το κόστος που έχει αυτή η αμέλεια στο τουριστικό
προϊόν της:
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«[…] μπορεί να ειπωθή πως η καθιέρωση της ‘χωριάτικης πλάζ’ αποτελεί μία
πολλαπλά αγαθή συνήθεια, γιατί στην Ελλάδα - ατυχώς - συμβαίνει και τούτο
το καταπληκτικό: Οι κάτοικοι της χώρας με τα ωραιότερα παράλια του
κόσμου δεν είναι εξοικειωμένοι με την θάλασσα και μόνο τα τελευταία, τα
μεταπολεμικά χρόνια σημειώνεται μία ομαδική έξοδος, άξια να παρατηρηθή
και από έναν κοινωνιολόγο.»1008

Το ενδιαφέρον στο παραπάνω άρθρο δεν έγκειται μόνο στο συμβάν της
οικειοποίησης της παραλίας. Αλλά και στο γεγονός ότι η παραλία μεταμορφώνεται σε
ολοκληρωμένο καλοκαιρινό οικισμό, χωρίς αυτό να συνιστά ρήξη με την παραγωγική
δραστηριότητα. Η μετακίνηση στον αγροτικό χώρο από το ένα μέρος στο άλλο
σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας, σε διαφορετικά σημεία
π.χ. το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα σύμφωνα με τους ρυθμούς εναλλαγής των
αναγκών των διαφορετικών αγροτικών προϊόντων, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στον
ελλαδικό και ευρύτερα στο μεσογειακό χώρο. Η παραλία γίνεται μία στιγμή αυτού του
κύκλου ακυρώνοντας έτσι και το νόημα της μετακίνησης στην ακτή κατά το δυτικό
πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο η παράκτια λούση αποτελούσε ρήξη με την
παραγωγική δραστηριότητα.
Όταν πλέον η διαδικασία της οικειοποίησης της παραλίας έχει ολοκληρωθεί
τότε αρχίζει να αποτελεί ένα διακριτό πεδίο κοινωνικής συνεύρεσης, εντός του οποίου
οι κοινωνικές έριδες, οι ανταγωνισμοί και οι συνευρέσεις έχουν τους δικούς τους
κανόνες και τους δικούς τους ρυθμούς. Το κοινωνικό συμβάν της απογύμνωσης πλάι
στο κύμα θα πάρει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά στο οποίο οι κοινωνικές
ιεραρχήσεις της μεταπολεμικής Ελλάδος σταδιακά θα βρίσκουν τα δικά τους
σημαινόμενα στις πρακτικές και στα σώματα που εκτίθονταν. Σε άρθρο που σχολιάζει
το γεγονός του ότι «Χρόνο με το χρόνο ολοένα μεγαλύτερος αριθμός Αθηναίων
συμφιλιώνεται με το τόσο γειτονικό, μα και, άλλοτε, τόσο αγνοημένο υγρό στοιχείο»
διαβάζουμε τα ακόλουθα:
«Όπως σ’ όλες τις εκδηλώσεις που απαρτίζουν την ζωή, έτσι και στις ακτές
υπάρχει έκτυπη η ιεραρχία, η κοινωνική και ψυχολογική διαφοροποίηση των
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«Η αγάπη της θάλασσας κερδίζει τώρα τους αγρότες», Εικόνες, τεύχος 413, 20 Σεπτεμβρίου 1963, σ.

24-27.
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επισκεπτών τους. Βέβαια συμβαίνει που και που ν’ ανακαλύπτεις, διάσημα
από το τραγούδι ‘τα παιδιά του Πειραιά’, στ’ ‘Αστέρια’ όπως στην κρυμμένη
γλώσσα πριν από την Ανάβυσσο να ξεφορτωθούν πλάι - πλάι το έμψυχο
υλικό τους με μία ‘τζάγκουαρ’ κ’ ένα ‘εκτελούνται μεταφορές’. Κατά βάση,
όμως είναι διαφορετικό το κοινό που μπανιάρεται στον Σκαραμαγκά από το
κοινό της Βάρκιζας, διαφορετικοί οι θαμώνες του 41ου χιλιομέτρου- που
τρώνε με ξύλινο κουτάλι, σε πήλινη γαβάθα, επιμένοντας να την συγκρίνουν
με μαρσεγέζικη μπουγιαμπέσα – από τους Μαρκοπουλιώτες που στήνουν
τσαντίρια και τσαρδιά με ξερόφυλλα στην πλαζ του πόρτο Ράφτη, μη
στερώντας από την υγρή πανδαισία και τα’ αγαπημένα τους ζωντανά.»1009

Η παραλία έπαυε να είναι ένα ενιαίο σώμα και άρχιζε να κατακερματίζεται σε
διαφορετικούς χώρους για διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες.1010 Η
προέλαση στη μία ή στην άλλη παραλία έτεινε να συμβολίζει τόσα όσα συμβολίζει
και κάθε αυτή η δραστηριότητα εντός της. Διαφορετικά στρώματα οικειοποιούνταν,
ανταγωνίζονταν και εξοβέλιζαν μέσα από πρακτικές στιγματισμού τους παρείσακτους
λουόμενους από τους χώρους τους. Η ψάθινη καλύβα ή η τζάγκουαρ δεν
αποτελούσαν πλέον μόνο υλικά αντικείμενα, αλλά συνδήλωναν την κατοχή του
χώρου. Αποτελούσαν λάβαρα σε καταλυμένες αμμώδεις πλαγιές και εισιτήρια που
εξασφαλίζουν το απροσπέλαστο πέρασμα σε αυτές.
Αν αυτό συνέβαινε για πολλοστή φορά, αυτό που είναι πρωτόγνωρο για την
ελληνική κοινωνία της εποχής είναι το πως πέρα από τα αντικείμενα και τα ίδια τα
σώματα, τα γυμνά σώματα γίνονταν για πρώτη φορά δηλωτικά ενός συγκεκριμένου
κοινωνικού στάτους:
« […] η κακία του φιλοθεάμονος κοινού συγκεντρώνεται πιο φλογερά κι’ απ’
τον ήλιο πυρά εναντίον της συνομοταξίας των ατύχων εκείνων συμπολιτών
που κάποια ορμονική (η διαιτολογική) ιδιομορφία τους εστέρησε ή τους
πλημμύρισε από λίπος. Η εμφάνιση των πρώτων χαιρετίζεται με τα
προσωνύμια Γκάντι, Κατοχή, Σπαγγέτα, ενώ οι θρασύτεροι των νεαρών
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«Αθήνα την Κυριακή- Πανηγύρι στην θάλασσα», Εικόνες, τεύχος 253, 26 Αυγούστου 1960, σ. 29.
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Για την αντίστοιχη κατανομή των διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών σε διαφορετικές παραλίες

στην περίπτωση της Γαλλίας βλέπε: Ζ. Ν. Ουρμπαίν, Ό.π., σ. 140-141.
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υποτονθορύζουν την στροφή του Εθνικού μας ύμνου ‘απ τα κόκκαλα
βγαλμένη’.»1011

Στο παραπάνω απόσπασμα βλέπουμε πως η έκθεση του γυμνού σώματος
συνδέεται με μία κοινωνική πραγματικότητα, τη διατροφική στέρηση της κατοχικής
γενιάς. Η ευτροφία μεταπολεμικά συμβόλιζε την ρήξη με αυτό το παρελθόν και τη
στιγμή της οικειοποίησης της πρακτικής του παραθαλάσσιου μπάνιου, το γυμνό
σώμα μεταμορφωνόταν σε πεδίο αναπαράστασης τέτοιων συμβολισμών. Το μπάνιο
θα είναι από εδώ και στο εξής κάτι παραπάνω από την έκθεση του υποκειμένου στα
στοιχεία της φύσης, καθώς πλέον η δράση του θα προσανατολίζεται πρωτίστως στην
έκθεση του στα βλέμματα των συμπολιτών του.1012
Η παραλία όμως δεν είναι μόνο πεδίο ιεραρχήσεων και κοινωνικών
κατατάξεων. Μεταμορφωνόταν συνάμα σε τόπο συγκλίσεων, πεδίο κοινωνικής
συνεύρεσης και συναναστροφής. Ως δημόσιος χώρος μετασχηματιζόταν σε έναν από
τους κατ’ εξοχήν τόπους στους οποίους οι νέοι φλέρταραν, γνωρίζονταν και
ερωτεύονταν. Η παραλία λοιπόν ως γαμική αγορά είναι ένα στοιχείο νέο που θα
αντικαταστήσει, μερικώς έστω, τη βόλτα σε δημόσιους χώρους, στον κινηματογράφο
ή στο ζαχαροπλαστείο ή την κυριακάτικη βόλτα στις εκκλησίες στα χωριά:
«Ο ηλιοψημένος έφηβος επιδεικνύει την ακάματη οικειότητα με το αλμυρό
νερό, την ασίγαστη ερωτική του προσμονή και τους τετράγωνους ώμους του.
Μπαίνει στη θάλασσα, βγαίνει, ξαναμπαίνει, δρασκελίζει πάνω από τους
ξαπλωμένους στην αμμουδιά, παίρνει δύο τρεις τούμπες, φουσκώνει τα
ποντίκια των χεριών του, κοιτάζει ολόγυρα αν τον κοιτάζουν και πάντα
ξαφνικά, πάντα απότομα ξαναβουτάει στη θάλασσα, σαν να είναι απαραίτητη
κάθε τόσο η ψυχρολουσία.
Το είδος ‘γόησσα της ακτής’ εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ποικιλία.
Μαντηλοδεμένες α λα Σοφία Λώρεν ή Λιζ Ταίηλορ, κατεβαίνουν μερικές από
τα αυτοκίνητα, ανεξάρτητα αν η ’κουαφύρ’ αυτή αντενδείκνυται για την
αντιμετώπιση των 40 Κελσίου. Η επιμονή μερικών άλλων στο γλίσχρο μπικίνι
ίσως ν’ αντιστρατεύεται τους στοιχειώδεις κανόνες αυτογνωσίας (και της
καλαισθησίας) είναι, όμως, πάντα γνησίως αποκαλυπτική. Η νωχελική
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«Αθήνα την Κυριακή- Πανηγύρι στην θάλασσα», Εικόνες, τεύχος 253, 26 Αυγούστου 1960, σ. 33.
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Βλέπε κεφάλαιο 5.2.3.
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περιήγηση από όμιλο σε όμιλο, η λικνιστική διάβαση μεταξύ των μαιάνδρων
που σχηματίζουν τα επί της άμμου ψηνόμενα σώματα, αποτελεί την βασική
μέθοδο μαγνητισμού των βλεμμάτων. Το μόνο που παραμένει τελικό
μυστήριο: Αν η περιπλανώμενη συλφίς βούτηξε έστω και μία φορά στη
θάλασσα.»1013

Η γαμική αγορά, το παιχνίδι του φλερτ, μεταφερόμενο στην αμμουδιά
αποκτούσε νέα χαρακτηριστικά. Τα υποκείμενα του για πρώτη φορά αξιολογούνταν
με τέτοια επιμέλεια για τα σωματικά τους χαρακτηριστικά. Τα γυμνά σώματα δεν
ήταν πλέον μόνο αντικείμενα πόθου καθώς προφανώς κατέρρεαν ως ταμπού, αλλά
και σύμβολα δια των οποίων επιδιωκόταν μία ανώτερη θέση εντός των ιεραρχήσεων
του ερωτικού παιχνιδιού. Το φουσκωμένο στήθος και το ηλιοκαμένο κορμί είναι
στοιχεία που έθεταν πλέον τον φορέα τους σε μία ανώτερη ιεραρχικά θέση στο
ερωτικό παιχνίδι της εποχής. Στην αξία τους προστίθεται κάτι παραπάνω από την
ερωτική χροιά που εμπεριέχουν την στιγμή που γίνονται τα ίδια σύμβολα. Και ως
σύμβολα πλέον, εγγράφονταν σε σκηνοθετημένες τελετουργίες επίδειξης και
απόκρυψής τους, ώστε το μήνυμα που εμπεριέχουν να καταστεί σαφές, να επιτελεστεί
και να εξαργυρώσει τον συμπυκνωμένο χρόνο και κόπο που η απόκτηση τους
περιλάμβανε.1014
Τι σχέση έχουν όμως όλα αυτά με τον τουρισμό; Δεν θα μπορούσαμε να τις
δούμε αυτές ως πρακτικές αυτόνομες από το τουριστικό κύμα που κατέκλυζε για
πρώτη φορά τη χώρα εκείνη την περίοδο; Δεν ήταν εξάλλου κομμάτι του τρόπου
ζωής των απανταχού «δυτικών» νέων οι νέες αυτές ιεραρχήσεις, πρακτικές,
συμβολισμοί και τελετουργίες; Στη περίπτωση της Ελλάδας ωστόσο ο τουρισμός
ήταν ο δίαυλος διαμέσου του οποίου οι νέες κοινωνικές πρακτικές εισέρχονταν στην
ελληνική κοινωνία. Ως μιμητισμός των ξένων, και όχι των ανώτερων στρωμάτων
πλέον, διαχέονταν, νομιμοποιούνταν και επιβάλλονταν στην ελληνική κοινωνία. Ο
χώρος της παραλίας ήταν αφετηριακά κτήμα των τουριστών και η οικειοποίηση του
από τον ελληνικό πληθυσμό προϋπέθετε σε ένα βαθμό και την υιοθέτηση ενός
τμήματος των τουριστικών πρακτικών.
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Στο ίδιο, σ. 29.
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J. C. Kaufmann, Ό.π., σ. 227.
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Σε χιουμοριστικό άρθρο του Ταχυδρόμου το 1966 ο Ν. Καμπάνης σχολιάζει
την αλλαγή των ερωτικών ηθών και την υπερβάλλουσα ερωτική ζήτηση που
παρουσιάζουν οι ξένες τουρίστριες για τους νέους Έλληνες:
«Ιδιαιτέραν προσοχήν πρέπει να καταβάλωμεν τόσον κατά την μετάβασιν και
επιστροφήν όσον και κατά την παραμονή μας εις τους τόπους του
παραθερισμού, ως και προς το κεφάλαιον των γνωριμιών […] Πρέπει να
γνωριζώμεθα:
-Μετά νέας περιηγήτριας, εξακριβωμένης ξένης υποκοότητας, διότι υπάρχουν
και κόραι εκ της Κολοκυνθούς ή των Ταμπουρίων Πειραιώς ομιλούσαι καλώς
την Αγγλικήν και δυνάμεναι να μας εξαπατήσουν. Αι περιηγήτριαι έχουσι το
προτέρημα, εν αντιθέσει προς τας ιδικάς μας νέας, ότι οι συγγενείς των
απέχουσι χιλιάδας χιλιόμετρων μακράν της χώρας μας.»1015

Οι νέοι Έλληνες μπορεί να έλκουν ως εξωτικοί ή Μεσόγειοι, αλλά η
συμπεριφορά τους να εκδηλώνουν ερωτικό ενδιαφέρον για νεαρές τουρίστριες άλλαζε
άρδην πριν από όλα τη συμπεριφορά των Ελληνίδων. Αυτές αν θέλουν να επιβιώσουν
στο νέο παραθαλάσσιο ερωτικό τοπίο πρέπει να υιοθετήσουν κομμάτια της
συμπεριφοράς των ξένων, ώστε να γίνουν πιο περιζήτητες στη γαμική αγορά. Να
μιλήσουν αγγλικά, να φορέσουν μπικίνι, να βάλουν μίνι φούστα και φυσικά να
γνωρίζουν πώς να ελιχθούν στη σκηνή της πλαζ ώστε να φέρουν τα νεοαποκτηθέντα
σύμβολα με τους βέλτιστους τρόπους. Στο ζήτημα θα επανέλθουμε και στη συνέχεια.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί εδώ είναι ότι εκ πρώτης όψεως η οικειοποίηση τέτοιων
συμβόλων δεν αλλάζει απαραιτήτως την ίδια την γαμική αγορά, αν εξαιρέσεις ότι ο
Έλληνας άνδρας γινόταν περισσότερο δυσεύρετος και περιζήτητος. Δεν άλλαζε
αυτόματα και μηχανιστικά το αξιακό πλαίσιο γύρω από το οποίο ξετυλίγεται το
ατομικό ενδιαφέρον, την αξία της συγκρότησης της οικογένειας ή η θέση της
σεξουαλικότητας στη σχέση των δύο φύλων. Αυτό συμβαίνει σε βάθος χρόνου
αναπόφευκτα. Αρχικά όμως, οι νέοι κώδικες υιοθετούνταν για να εξυπηρετήσουν τις
παλαιότερες στοχεύσεις, τις παλαιότερες κοινωνικές προτεραιότητες. Η «κόρη εκ της
Κολοκυνθούς» βρισκόταν σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Από τη μία έπρεπε να
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Ν. Καμπάνης, «Η Βαρώνη Στάφφ σας συμβουλεύει: 5. - Η παραμονή εις λουτρά-θέατρον»,

Ταχυδρόμος, 10 Μαρτίου 62, σ. 29.
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διατηρήσει την «αξία» της σε μία κοινωνία που αξιολογεί το γάμο ως την υψηλότερη
προτεραιότητα στην βιογραφική διαδρομή μιας γυναίκας. Για να το πετύχει αυτό όμως
πρέπει να γδυθεί. Από την άλλη για το πλαίσιο εντός του οποίου ο γάμος ιεραρχούταν
ως υψηλή προτεραιότητα, αναγνωριζόταν το σώμα ως κομμάτι της ανταλλακτικής
σχέσης που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Ήταν «κτήμα» του μελλοντικού συζύγου και
ως εκ τούτου το σώμα έπρεπε να παραμείνει κρυφό για να διατηρηθεί η σχέση
ανέγγιχτη. Τι να επιλέξει;
Τέλος, ως πεδίο ιεραρχήσεων, κανόνων και τελετουργιών η παραλία
αποτελούσε και τόπο παράβασης αυτών των κανόνων, απόκλισης από την
αναμενόμενη συμπεριφορά και ερωτικής παρέκκλισης. Στην συνέχεια θα γίνει εκτενής
λόγος για μορφές παραβατικότητας που συσχετιζόταν στο δημόσιο λόγο της εποχής
με τα νέα τουριστικά ήθη της χώρας. Εν προκειμένω, μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε
στο επίπεδο των κοινωνικών πρακτικών πώς λειτουργούν τέτοιες μορφές
παρέκκλισης. Το «μάτι», οι ηδονοβλεπτικές πρακτικές στο χώρο της παραλίας είναι
πολύ ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιου είδους παρέκκλισης.
Η παραλία θεματοποιούταν ως χώρος κατανάλωσης από το τουριστικό
κύκλωμα και εντός της ξεδιπλώνονταν οι πρακτικές εκείνες που εμπεριέχονται στο
τουριστικό εμπόρευμα. Στη συνέχεια, άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός του
εμπορευματικού κυκλώματος, οι ίδιες πρακτικές υιοθετούνταν από τον τοπικό
πληθυσμό που δια της υιοθέτησης αυτής εγγράφονταν σε αυτή τις δικές τους
ιεραρχήσεις και προτεραιότητες. Με την καθιέρωση της ως ενός νέου τόπου
κοινωνικής συνεύρεσης όσοι εισέρχονται στο εσωτερικό της υιοθετούν τον νέο
κώδικα, υποχρεώνονται, έστω και προσχηματικά, να αποδεχτούν τους νέους
συμβολισμούς και να συνυπογράψουν τους νέους κανόνες που προσδιορίζονται από
τις νέες αυτές λειτουργίες του σώματος. Πάντα όμως οι κανόνες αυτοί μπορούν να
παραβιαστούν. Το «μάτι» μιλάει για τις διαφορετικές στρατηγικές παραβίασης αυτών
των συμβολισμών.
Σε άρθρο από το, συντηρητικό κατά τα άλλα, έντυπο Εικόνες διαβάζουμε το
1963 την παρακάτω αναφορά ως κομμάτι της ενάλιας ζωής:
«Στην Βουλιαγμένη στην τουριστική πλαζ, έκαναν θραύση οι τρύπες.
Το σπορ βέβαια του ανοίγειν τρύπες στα τοιχώματα μίας καμπίνας υπάρχει
από τον καιρό που υπάρχουν οι καμπίνες. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα στη
Βουλιαγμένη επιδεινώθηκαν. Υπήρχαν ωργανωμένα συνεργεία με αθόρυβα
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τρυπάνια, που έκαναν, κατά γενική ομολογία, μία εξαιρετικά ευσυνείδητη
εργασία.

Αυτό,

φυσικά,

εδημιούργησε

ωρισμένα

προβλήματα

και

επακολούθησαν αλλεπάληλες συσκέψεις των υπευθύνων της πλαζ, που
κατέληξαν στην απόφαση να επενδυθούν οι καμπίνες με συνθετική ύλη που
αντέχει στα συνηθισμένα τρυπάνια.
Φαίνεται όμως ότι και η άλλη πλευρά δε έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί
ύστερα από 15 ημέρες κατασχέθη μέσα σε μία τσάντα ένα ειδικό τρυπάνι,
αντι-συνθετικό, προωρισμένο να τρυπά τα νέα τοιχώματα της Βουλιαγμένης.
Η μάχη των τρυπανιών συνεχίζεται.»1016

Εισερχόμενος στο νέο πεδίο ιεραρχήσεων της παραλίας ο παραβάτης, ο
«ματάκιας», μπορεί να εισέλθει χωρίς να υιοθετήσει τον κώδικα του. Ότι συμβόλιζε η
σωματική γύμνια πριν μπορεί να συνεχίσει να το συμβολίζει και τώρα. Ως εκ τούτου,
η παραλία μεταμορφωνόταν σε εξ αντικειμένου πεδίο παρέκκλισης για αυτόν, στο
βαθμό που τα γυμνά σώματα συνεχίζουν να είναι δηλωτικά της ερωτικής επιθυμίας
και της κοινωνικής απαγόρευσης. Για τον «ματάκια» η ιδιότυπη σεμνοτυφία του
πλήθους εντός της παραλίας στερούταν οποιουδήποτε περιεχομένου. Στο βαθμό που
για τον ηδονοβλεψία η είσοδος στην παραλία συνιστούσε εκ προοιμίου παρέκκλιση, ο
σεβασμός στην ιδιωτικότητα της καμπίνας και του αποδυτηρίου, γινόταν κενό
γράμμα. Για τον «ματάκια» η αποστέρηση από την οπτική απόλαυση και η ηδονή
ήταν άνευ νοήματος, και άρα το τρυπάνι, η επιθυμία παραβίασης της ιδιωτικότητας,
ήταν φυσική ολοκλήρωση μίας προτετελεσμένης παράβασης.1017
Από την άλλη, η εγκαθίδρυση της παραλίας ως τόπου διακριτών ιεραρχήσεων
είχε και αυτούς που δεν αποδέχονται τους νέους κώδικες με το να μη διεισδύουν σε
αυτήν. Παραμένοντας από έξω μπορούν να συνεχίσουν να νοούν τα γυμνά σώματα
όπως θα τα αντιλαμβάνονταν χωρίς τις ιεραρχήσεις της παραλίας. Εκτός λοιπόν από
το «μάτι» εντός του πεδίου υπάρχει και το «μάτι» εκτός του πεδίου. Οι παραλίες των
γυμνιστών έβριθαν από παλιά από αδιάκριτους που, αρνούμενοι τους συμβολισμούς
του χώρου, παραβίαζαν την ιδιωτικότητα τους.1018 Αφορούσε όμως αυτή η πρακτική
μόνο τις παραλίες των λίγων «εκκεντρικών», των φυσιολατρών, κοινώς τις παραλίες
1016

« Η Θάλαττα των νέων μυρίων», Εικόνες, τεύχος 410, 30 Αυγούστου 1963, σ. 15-27.

1017

J. C. Kaufmann, Ό.π., σ. 129.

1018

Θ. Παπακωνσταντίνου, 19. «Γυμνισμός και Γυμνισταί», Εικόνες, τεύχος 174, 23 Φεβρουαρίου 1959,

σ. 12.
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που οι ίδιοι οι χρήστες τους τις καθιστούσαν εμφατικά μη προσβάσιμες σε ξένα
στοιχεία; Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αναφορές που βρίσκουμε για
«ματάκηδες» σε παραλίες καθόλα δημόσιες και ανοικτές, που αισθάνονται την ενοχή
και την έξαψη που συνιστά η διάρρηξη της ιδωτικότητας του άλλου, σε σώματα επί
τούτου εκτεθειμένα στη δημόσια θέα. Ή, αντίστοιχα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
«ματάκιας» όργανο του νόμου, που εναγωνίως αναζητάει το παραβατικό γυμνό
υποκείμενο για να επισύρει επ’ αυτού τη μήνη του, ο αγροφύλακας της εποχής που
χορταίνει ως εξωτερικός παρατηρητής το θέαμα και κατόπιν επεμβαίνει για να
επιβάλει τα χρηστά ήθη και την αξιακή τάξη μίας φθίνουσας ιεραρχίας των σωμάτων
εις βάρος της άτυχης τουρίστριας που κάνει «τόπλες».1019
5.1.3.5 Οι νέες όψεις της νύχτας
Έως τώρα έχουμε ασχοληθεί με τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο
τουρισμός έτεινε να χρησιμοποιεί διαφορετικές όψεις της κοινωνικής ζωής, να τις
εντάσσει στο εμπορευματικό κύκλωμα και να τις θεματοποιεί ως διακριτές, άξιες προς
παρατήρηση, πολιτισμικές πρακτικές. Από την καθημερινή διατροφή και την ένταξη
της στις τουριστικές δραστηριότητες, μέχρι όψεις της υψηλής και της λαϊκής τέχνης
για τις οποίες δημιουργούνταν θεσμοί για την παροχή τους σε εύπεπτες μορφές από
τους τουρίστες, ο καθημερινός πολιτισμός γινόταν πεδίο τόσο «από τα πάνω»
εμπορευματοποίησης βάση ενός κρατικού σχεδιασμού, όσο και εκχρηματισμού, «από
τα κάτω», μέσα από το άνοιγμα του τουρισμού ως ευκαιρίας για στρώματα μη
προνομιούχα και αποκλεισμένα. Και άλλοτε πάλι, δίπλα σε αυτές τις διαδικασίες
συναντάμε μορφές επιφανειακά μιμητικές ως προς τα δυτικά πρότυπα πολιτισμού,
αναψυχής και κατανάλωσης, όπως οι ντισκοτέκ, τα κλαμπ και οι ναυτικοί όμιλοι, που
απλώνονται στη χώρα με νομιμοποιητική τους αρχή την ανάγκη τουριστικής
ανάπτυξης της χώρας.
Η υιοθέτηση όμως αυτών των πρακτικών δημιουργούσε και πληθώρα
παρεξηγήσεων, παραβιάσεων και παρεκκλίσεων από τον κανονιστικό τρόπο
συμπεριφοράς

που

επέβαλλε

το

«δυτικό»

πρότυπο.

Και

αντιστοίχως,

η

εμπορευματοποίηση παραδεκτών και κατοχυρωμένων μορφών λαϊκής τέχνης τις
μετασχημάτιζε σε παραλλαγές και νέες μορφές που σε βάθος χρόνου συνιστούσαν

1019

Για ανάλογα φαινόμενα βλέπε: «Γυμνικαί Λούσεις», Επίκαιρα, 17 Σεπτεμβρίου 1971, σ. 10.
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διακριτές πολιτισμικές κατηγορίες αναγνωρίσιμες ως τέτοιες τόσο από τους
καταναλωτές τους, Έλληνες και ξένους, όσο και από τους ίδιους τους δημιουργούς.
Για αναλυτικούς λόγους μπορούμε να φανταστούμε τον τρόπο με τον οποίον
ξένες πολιτισμικές πρακτικές υιοθετούνταν λανθασμένα πρόχειρα και επιφανειακά.
Στα άρθρα που προσπαθούσαν να εισάγουν τις ντισκοτέκ και τα κλαμπ, διαρκώς
συναντάμε αυστηρές επικρίσεις για το γεγονός ότι αυτές σπάνια ανταποκρίνονται
στην ιδανική «δυτική» τους μορφή:
«Από τις 25 ντισκοτέκ στο κέντρο της Αθήνας, είναι ζήτημα αν οι πέντε
ανταποκρίνονται στην έννοια του όρου. […] Υπάρχουν μαγαζιά που φέρουν
τον τίτλο της ‘ντισκοτέκ’, απλώς για να εντυπωσιάσουν και παρουσιάζουν
γεγεδοορχήστρα. Υπάρχουν άλλα που αρκούνται σε ένα μαγνητόφωνο ή σε
ένα τζουκ-μπόξ και προσφέρουν μόνο ποτά.»1020

Αυτό που μας απασχολεί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αλλοιώσεις,
αυτές, οι συναντήσεις και οι πολιτισμικές επικοινωνίες, αποτελούν και την πρώτη ύλη
για τα νέα πολιτισμικά φαινόμενα της εποχής. Χαρακτηριστικότερος χώρος αυτής της
συνάντησης δεν υπάρχει από την Πλάκα, εστία της πιο έντονης νυκτερινής κίνησης
της Ελλάδας από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και μετά, και χαρακτηριστικότερη
μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας που να μαρτυράει μέσα από τα νέα της είδη αυτές
τις συναντήσεις, από τη μουσική.1021 Το θέμα από μόνο του είναι πολύ μεγάλο,
ωστόσο εδώ θα μιλήσουμε περιληπτικά για δύο νέες τέτοιες μορφές που αναδύονται
από τα μέσα της περιόδου που μελετάμε, του «Νέου Κύματος»1022 με τις μπουάτ και
του «σκυλάδικου».1023
Το 1967, λίγους μήνες μετά την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας
συναντάμε το ακόλουθο άρθρο για το νέο τόπο κοινωνικής και πολιτισμικής
συνεύρεσης που συνάρπαζε την ελληνική νεολαία, τις «μπουάτ»:
1020

Μ. Γεωργίου, «Οι Ντισκοτέκ: Κλείνουν τις μπουάτ και τα κλάμπ», Ταχυδρόμος, τεύχος 825, 30

Ιανουάριος 1970, σ. 28-29.
1021

Για τον Φρέντρηκ Τζέημσον η κατανάλωση ενός μουσικού είδους περιλαμβάνει και την κατανάλωση

και του πολιτισμικού περιβάλλοντος που το παράγει: F. Jameson, Ό.π., σ. 301.
1022
1023

Κ. Μυλωνάς, Ιστορία του ελληνικού τραγουδιού/ 2, Κέδρος, Αθήνα, 1987, σ. 171-196.
Σχετικά με τους μετασχηματισμούς του αστικού λαϊκού τραγουδιού βλέπε: Η. Βολιότης-

Καπετανάκης, Ένας αιώνας λαϊκό τραγούδι, Νέα Σύνορα Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα, 1989, σ. 227-234.
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«Οι Μπουάτ είναι μοντέρνα μαγαζιά που προσφέρουν ποτό και ‘ψυχαγωγία
ποιότητος’ σε φτηνές τιμές. Φυτώριο νέων ταλέντων, στέκι φίλων,
πνευματικός χώρος και εξομολογητήριο για υπαρκτά και ανύπαρκτα
προβλήματα, είναι ο προορισμός τους. Εγκάρδια η ατμόσφαιρα, λιτό το
ντεκόρ, διακριτική η πολυτέλεια, γνήσια ελληνική η μουσική και το τραγούδι,
καλοδοσμένη η ποίηση. Κέφι, αδελφικότητα και ποιότητα ήταν το έμβλημα
των μπουάτ, που σε πέντε χρόνια ξεπέρασαν τις 30 μέσα στα σοκάκια της
Πλάκας. […] Με άλλα λόγια, οι μπουάτ της Πλάκας είναι δημιουργήματα
νέων καλλιτεχνών, που δεν μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο θέατρο η στον
κινηματογράφο για διάφορους λόγους. Οι δημιουργοί των μπουάτ
ακολούθησαν τα πρότυπα του εξωτερικού. […] Αν εξαιρέσουμε τα αναμμένα
κεριά πάνω στα τραπεζάκια, που θυμίζουν υπόγεια κέντρα του Γκρήνουιτς
Βίλατζ και τα ‘Ντισκοτέκ’ του Παρισιού και της Ιταλίας, όλα τα άλλα
διακοσμητικά στοιχεία θυμίζουν χωρικό σπίτι ή αθηναϊκό αρχοντικό. Αλλά τα
κεριά πέρα από τη ρομαντική ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν, ήταν και μία
θαυμάσια λύση για να μετριάζεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού!»

Το άρθρο αναφέρει ως καλύτερες Μπουάτ της Αθηναϊκής νύκτας εκείνη την
περίοδο τη «Σοφίτα» του Αρία, την «Απανεμιά» του Καμπάνη, τις «Νεφέλες» του
Κουρή, την «Παράγκα» της Χωματά, και αυτήν του Κώστα Χατζή.
«Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι απετέλεσαν το ‘νέο κύμα’ στη μουσική μας κι’
οι μπουάτ της Πλάκας έγιναν κέντρα πειραματισμού νέων ταλέντων και η
αφετηρία της πρωτοποριακής ελληνικής μουσικής. Σήμερα για να εξακριβωθή
η απήχηση που θα έχει το νέο τραγούδι, δοκιμάζεται πρώτα στις μπουάτ και
μετά γίνεται δίσκος. Έτσι οι μικροί αυτοί χώροι γίνηκαν καλλιτεχνικά
φυτώρια. […] Εκείνοι που δεν πατάνε στις μπουάτ είναι οι γεγέδες και οι
ποδοσφαιριστές και επίσης μία μερίδα λαϊκών τύπων που τους αρέσει η
ταβέρνα και το μπουζούκι, μία μερίδα πολύ κοσμικών και εκείνοι που
θεωρούν τους νέους που λένε ποιήματα, αρρωστημένους. […] Το μεγαλύτερο
ποσοστό της πελατείας των μπουάτ είναι ‘ιντελεκτουέλ’. […] Πολλές φορές
απορείς με την κατάρτιση και τη σοβαρότητα αρκετών νέων παιδιών.
Τελευταία, βλέπει κανείς μία άνεση ή, καλύτερα μία έλλειψη εμπάθειας στις
συζητήσεις που αφορούν τις σχέσεις των δύο φύλων. Έχουν επίσης κοπάσει
οι συζητήσεις γύρω από το αυτοκίνητο και τους γονείς που δεν
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καταλαβαίνουν την σημερινή νοοτροπία. […] Νεανικά πρόσωπα στολίζουν
την αίθουσα και κυρίως μοναχικά αγόρια, που κάθονται αμίλητα, σαν
εκστατικά, ώρες ολόκληρες, χωρίς να λένε κουβέντα, καπνίζοντας το ένα
τσιγάρο πάνω στ’ άλλο. Είναι μία από τις επιτυχίες των μπουάτ να σε κάνουν
να ξεχνιέσαι εντελώς, σαν να παρακολουθείς μυσταγωγία, και να έρχεσαι
πολύ κοντά στη ψυχή σου. […] Γι’ αυτό, τελειώνοντας, τονίζουμε, ότι οι
μπουάτ πρέπει να κρατηθούν στο ύψος τους, να συγκεντρώνουν την νεολαία
αποτραβώντας την από άλλες βλαβερές απολαύσεις και καταστροφές και να
αξιοποιούν όπως έκαναν πριν μερικά χρόνια τα πραγματικά ταλέντα. Γιατί
είναι βέβαιο ότι έχουμε πολλά αξιόλογα νέα παιδιά που μπορούν να
προσφέρουν αριστουργήματα σ’ όλους τους τομείς της τέχνης. Αλλά έχουμε
και πολλά ‘ψώνια’.»1024

Οι μπουάτ στο τέλος της δεκαετίας του ‘60 και κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής δικτατορίας μετατρέπονταν σε χώρους νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας
και επίκεντρο της εισροής νέων μουσικών ρευμάτων στην ελληνική κοινωνία. Το νέοφολκ και η ψυχεδέλεια δίνουν το έναυσμα στους νέους σε πολλές χώρες στο να
στραφούν στις μουσικές παραδόσεις της χώρας τους, διαδικασία από την οποία
προκύπτουν μουσικά κινήματα όπως η «Tropicalia» στη Βραζιλία, οι Ιταλοί
«Cantautori» κ.ο.κ. Η διαδικασία συγκρότησης του «Νέου Κύματος» στην ελληνική
μουσική παρουσιάζει ομοιότητες με αντίστοιχες διεθνείς διεργασίες στο επίπεδο της
μουσικής παραγωγής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο χώρος γύρω από τον
οποίο αναπτύσσεσαι η νέα μόδα είναι περιοχή γύρω από την Πλάκα, κατεξοχήν χώρος
υποδοχής τουριστών.
Το «Νέο Κύμα» και οι «μπουάτ» μοιάζουν στο παραπάνω παράθεμα να
συμβολίζουν όχι μόνο μία επαναδιαπραγμάτευση των μουσικών παραδόσεων της
χώρας, αλλά και ένα τόπο ικανό να αγκαλιάσει διαδικασίες κοινωνικού
εκσυγχρονισμού, επαναδιαπραγμάτευσης της σχέσης των δύο φύλων και αξιακού
επαναπροσανατολισμού των νεολαίας σε μετα-υλιστικές αξίες. Η διανοητικότητα ως
θετικό χαρακτηριστικό των νέων καθώς και το αισθητικό πάντρεμα στοιχείων της
ελληνικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης με τους αντίστοιχους δυτικούς χώρους
εξυμνούνται. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι οι «μπουάτ» παρόλο
που αποτελούν καταφανώς αποτέλεσμα της επαφής μεταξύ των νέων Ελλήνων και
1024

Α. Δαμίγου, «Οι Μπουάτ της Αθήνας», Ταχυδρόμος, τεύχος 708, 2 Νοεμβρίου 1967, σ. 40-41.
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ξένων, παρουσιάζονται στον αντίποδα διαδικασιών που μέσα από την επαφή των δύο
ομάδων φαντάζουν να έχουν «εκφυλιστική» επίδραση στην ελληνική νεολαία της
εποχής.
Προς το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας οι «μπουάτ» δεν ήταν ο
κυρίαρχος πλέον τρόπος ψυχαγωγίας στην περιοχή της Πλάκας.1025 Η μαζικοποίηση
του τουριστικού ρεύματος είχε προκαλέσει πληθώρα ετερόκλητων χώρων αναψυχή να
«ανθίσουν» και που το κάθε ένα σταχυολογούσε, αφαιρούσε και προσέθετε στα
δυτικά πρότυπα διασκέδασης τα δικά του στοιχεία. Η διαδικασία έτεινε να προκαλεί
έντονες συζητήσεις καθώς πλέον, όπως έχουμε επανειλημμένα αναφέρει, τίθεντο
ζήτημα διατήρησης της αρχιτεκτονικής αισθητικής αλλά και εν τέλει της συνολικής
ταυτότητας και «ελληνικότητας» της περιοχής, συζητήσεις που λειτουργούσαν και ως
συγκεκαλυμμένη κριτική προς την επιλογή του καθεστώτος για άμετρη στροφή προς
την τουριστική ανάπτυξη.
«Εκείνο που βλέπω είναι ότι η Πλάκα έχασε το ελληνικό της χρώμα. Της
έλλειψε το ντολμαδάκι, το παϊδάκι στα κάρβουνα, η κιθάρα. Έγινε ένας τόπος
διασκεδάσεως με όλων των ειδών τα κέντρα. Πέρυσι είχε τρείς ντισκοτέκ.
Εφέτος έχει δέκα. Απέκτησε και πέντε σκυλάδικα, δηλαδή μπουζουξίδικα της
κακιάς ώρας, που οι βεντέτες του λαϊκού άσματος, εκτός από τα φωνητικά
τους προσόντα, διαθέτουν στους θαμώνες και διάφορα άλλα. Απέκτησε δύο
επίσημα καμπαρέ και πέντε μπαρ, που διαθέτουν ποτά και γυναίκες. Οι
τραγουδισταί των μπουάτ ή πήγαν στα μπουζουξίδικα ή έβαλαν μπουζούκια
στην μπουάτ. Πλήθυναν τα μπαρ διαστάσεων 2x3 φτιαγμένα μερικά από
βιτσιόζους κυρίους, που συγκεντρώνουν στο στέκι τους άτομα της δικής τους
‘ιδεολογίας’. Μερικά συγκεντρώνουν κοπέλες, άλλα νεαρούς του τρίτου
φύλου κι’ άλλα μία ποικιλία αμφιβόλου φύλου. Περιττό να πω ότι όλο αυτό
το συνονθύλευμα διασκεδάζει ήσυχα. Όχι! Η Πλάκα δεν έχει μαχαιροβγάλτες.
[…] Ας μην την πούμε Τρούμπα. Είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός. Είναι μία
όμορφη αγκαλιά που δέχεται όλες τις ηλικίες, όλα τα βαλάντια κι’ όλες τις
συνειδήσεις.»1026
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Το δεύτερο διακριτό νέο πολιτισμικό φαινόμενο που παρήγαγε αυτή η επαφή
στο χώρο της «Πλάκας» είναι το «σκυλάδικο». Το φαινόμενο δεν μπορεί να γίνει
κατανοητό αν δεν το προσεγγίσουμε ως μία μείξη της κουλτούρας των νυκτερινών
κέντρων διασκέδασης όπως αυτή είχε εισαχθεί σε τόπους υποδοχής τουριστών και ως
μία επαναδιαπραγμάτευση μουσικών παραδόσεων όπως το ρεμπέτικο, τα νησιώτικα
και εν γένει το λαϊκό τραγούδι, για τις ανάγκες μίας μικρής και αναδυόμενης αγοράς
που δεν είχε άλλες αισθητικές προτεραιότητες, παρά μόνο την απαίτηση να
παράγονται εντός της νέα εφήμερα πολιτισμικά προϊόντα. Δεν είναι άνευ σημασίας
επίσης, ότι η ίδια η στρατιωτική δικτατορία έδωσε χώρο σε τέτοιες μορφές
καλλιτεχνικής έκφρασης, ως το αντίπαλο δέος σε μορφές λαϊκής έκφρασης που
έτειναν να δίνουν έμφαση σε συλλογικές αξίες και στη διανοητικότητα και την
καλλιέργεια των νέων.
Αναφορικά όμως με τη σχέση του τουρισμού με το σκυλάδικο πρέπει να
εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές εκφράσεις του καθημερινού
πολιτισμού των Ελλήνων αισθητικοποιούνταν από την οπτική ενός ξένου επισκέπτη
και αυτό με τη σειρά του συγκροτούσε ένα αυτόνομο αισθητικό-πολιτισμικό
φαινόμενο.
Την εποχή που το σκυλάδικο γινόταν μόδα στα στενά δρομάκια κάτω από την
Ακρόπολη το περιοδικό Ταχυδρόμος έκανε σειρά ρεπορτάζ για να περιγράψει το νέο
φαινόμενο. Από σχετική συνέντευξη με μαγαζάτορα της εποχής περιγράφεται ο
ακόλουθος ορισμός του νέου είδους για το πώς απέκτησε το όνομα του:
«-Που βρισκόμαστε; Ρωτάω.
-Σε σκυλάδικο.
-Τι είναι τούτο; Κάτι σαν βίλλα των οργίων;
-Όχι μωρέ. Είναι μπουζουξίδικο με διευθυντή σκύλο.
-Ε, όχι και σκύλος διευθυντής! Τόσο πολύ καλό τους έκανε η διαφήμιση;
-Σκύλο λένε το σκληρό διευθυντή. Που δεν σηκώνει παρεξηγήσεις και
τσακώματα στο μαγαζί του, αν και το μαγαζί του συγκεντρώνει ‘σκύλους’,
δηλαδή ανθρώπους που μετά την κρασοκατάνυξη, θεωρούν σαν απαραίτητο
επιδόρπιο τον ψιλοκαυγά.»1027
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Το κοινωνικό περιθώριο και εμφανίσεις αυτού που έβρισκαν έκφραση σε
μορφές λαϊκού πολιτισμού είχαν βέβαια μακρά παράδοση στην Πλάκα.1028 Αυτό που
συνιστά τομή όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο τέτοιες μορφές αποκτούν διευρυμένες
επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα από τα περιθώρια κερδοφορίας που ανοίγει η
πρόσκαιρη επαφή των τουριστών με την κουλτούρα του «μπουζουξίδικου» και του
ρεμπέτικου. Το αισθητικό αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν η αισθητικοποίηση
της βίας μέσα από τη ματιά του δυτικού που αναγνωρίζει στοιχεία εξωτικότητας,
οριενταλισμού1029 και αυθεντικότητας στον εκάστοτε γηγενή. Θα μπορούσαμε έτσι να
κατανοήσουμε τη διαδικασία δημιουργίας του «σκυλάδικου» ως κατεξοχήν
περίπτωση σκηνοθετημένης αυθεντικότητας, όπως αυτή ορίζεται από τον Ντην
ΜακΚαννελλ,1030 κατά τη διάρκεια της οποίας πρώτη απώλεια είναι η ίδια η
ικανότητα αυτού του είδους να εκφράζει τα βιώματα και τις εμπειρίες των κοινωνικά
αποκλεισμένων των ελληνικών αστικών κέντρων. Το «σκυλάδικο», την περίοδο
δημιουργίας του που μελετάμε, είναι υπό αυτή την έννοια η εύπεπτη εκδοχή του
λαϊκού αστικού πολιτισμού, σε μία μορφή εύκολα προσβάσιμη και καταναλώσιμη από
τον τουρίστα ο οποίος φέρει παραστάσεις πολιτισμικής κατωτερότητας προς τους
κατοίκους της χώρας υποδοχής.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως ενώ το σκυλάδικο νοούταν, την εποχή
που μελετάμε, ως κατεξοχήν αποτέλεσμα της ιδιόμορφης νυκτερινής κουλτούρας που
είχε δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Ακρόπολη στις αρχές της
δεκαετίας του ’70, το ίδιο προστατεύονταν από τις εγχώριες επικρίσεις που δέχονταν
ως τόπος-εστία «παραβατικότητας» και αποκλίνουσας συμπεριφοράς, μέσα από το
αισθητικό αποτέλεσμα που προκαλούσε αυτή ακριβώς η κουλτούρα στους τουρίστες.
Το 1972 π.χ. επιβάλλεται απαγόρευση στα νυκτερινά καταστήματα ως προς την
πρακτική του σπασίματος πιάτων. Τα «σκυλάδικα» έχουν ήδη αποτελέσει μήλον τη
έριδος για την ελληνική πολιτεία καθώς έχουν έρθει στη δημοσιότητα επανειλημμένα
ως εστίες καβγάδων και μικροσυμπλοκών. Στην προσπάθεια της στρατιωτικής
δικτατορίας να περιορίσει το φαινόμενο απαγόρευσε το σπάσιμο πιάτων, που κατά
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τον ευφυή νομοθέτη ήταν και η εστία του πραγματικού προβλήματος, γεγονός που
προκαλεί πλήθος αντιδράσεων από τους επιχειρηματίες της περιοχής. Σε ρεπορτάζ
από την Πλάκα που προσπαθεί

να ασχοληθεί

με

τις

αντιδράσεις

των

καταστηματαρχών, μαγαζάτορας της περιοχής αναφέρει: «Όλοι οι ξένοι που έρχονται
στο κέντρο μου λένε: ‘Δεν θα σπάσουμε πιάτα;’ Για αυτό έρχονται.»1031 Ο τουρισμός
κατά το λόγο του μαγαζάτορα όχι μόνο δεν απειλούταν από το νέο πολιτισμικό
φαινόμενο, αλλά αντιθέτως αποκτούσε άλλο ένα πόλο έλξης δίπλα στα σκαλοπάτια
που οδηγούσαν στον «ιερό βράχο».
Εν κατακλείδι, η Πλάκα ως κατεξοχήν τουριστική περιοχή την περίοδο με την
οποία ασχολούμαστε, ως χώρος υποδοχής τουριστών, αποτελούσε ταυτόχρονα και
εξαιτίας αυτού, τον τόπο μέσα στο οποίο παράγονταν οι νέες πολιτισμικές μορφές που
αναδύονταν στην ελληνική κοινωνία. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν μονοδιάστατη, δεν
δημιουργούσε μόνο ευτελείς μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, ή υψηλής τέχνης. Και
αυτό γιατί εντός της διαδικασίας υποδοχής των τουριστών μπορούμε για αναλυτικούς
λόγους να διακρίνουμε δύο ταυτόχρονες διεργασίες: Μία διαδικασία εκχρηματισμού
και μετάλλαξης ώστε υπαρκτά πολιτισμικά ρεύματα να γίνουν πιο συμβατά με
εμπορευματικές μορφές εύκολα καταναλώσιμες, διαδικασία την οποία αναγνωρίσαμε
ως την κεντρική λειτουργία του «σκυλάδικου». Από την άλλη ο τουρισμός μέσα από
τις πολιτισμικές πρακτικές που τον συνοδεύουν και την διάχυσή τους στην τοπική
κοινωνία δημιουργεί και πραγματικούς τόπους συνάντησης και επικοινωνίας, και ως
τέτοιες αναγνωρίσαμε το «νέο κύμα» του ελληνικού τραγουδιού και τις «μπουάτ». Το
ζητούμενο, εν προκειμένω, είναι να ξεφύγουμε από μία θεώρηση της πολιτισμικής
επιρροής του τουρισμού επί της ελληνικής κοινωνίας ως μονόπλευρα θετικής ή
μονόπλευρα αρνητικής. Η συνάντηση αυτή είναι που παρήγαγε τόσο τις νέες μορφές
τέχνης που εμφανίζονταν στη χώρα όσο και την εκφυλιστική επίδραση από τον
εκχρηματισμό του πολιτισμού.
5.2

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέχρι στιγμής, στο παρόν κεφάλαιο μελετήσαμε τις μορφές που έπαιρνε κατά την
περίοδο 1945-1974 το τουριστικό εμπόρευμα στην Ελλάδα, τις πολιτιστικές πρακτικές
που εμπεριέχονταν μέσα σε αυτό το εμπόρευμα και τις νέες κοινωνικές πρακτικές που
ξεπρόβαλλαν καθώς οι δραστηριότητες των τουριστών γίνονταν κτήμα του τοπικού
1031
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πληθυσμού. Παρακάτω θα μας απασχολήσει η επίδραση που είχε η διαδικασία
συγκρότησης της τουριστικής αγοράς και η στροφή της χώρας προς την παροχή
σχετικών υπηρεσιών σε κοινωνικό επίπεδο.
Η προσπάθεια εκτίμησης της επίδρασης του τουρισμού σε διαδικασίες
κοινωνικού μετασχηματισμού προσκρούει σε δύο σκοπέλους. Από τη μία η
διαδικασία ανάπτυξης του τουρισμού δεν μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από άλλες
ενδογενείς μεταστροφές της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας της περιόδου που
μελετάμε. Η έντονη αστικοποίηση της περιόδου, η αύξηση της κατανάλωσης σε
ευρύτερα λαϊκά στρώματα, οι εντάσεις και οι πολιτισμικές ανακατατάξεις που
προκαλούσαν οι πολιτικές εξελίξεις της εποχής, η αδυναμία της χώρας να
συγκροτήσει μία πολιτική οικονομικής αυτάρκειας και εκβιομηχάνισης, αποτελούν
παράγοντες εξίσου σημαντικούς, αν όχι σημαντικότερους στις διαδικασίες κοινωνικού
μετασχηματισμού που βρίσκονται εν εξελίξει στα μεταπολεμικά χρόνια. Ταυτόχρονα
ο τουρισμός δεν αποτελούσε τη μόνη μορφή επαφής και επικοινωνίας μεταξύ της
ελληνικής κοινωνίας και της «Δύσης» την περίοδο που μελετάμε. Οι φοιτητικές
κοινότητες του εξωτερικού, οι κοινότητες των Ελλήνων εξόριστων και πάνω από όλα
η διευρυμένη μετανάστευση που μάστιζε την ελληνική ύπαιθρο τις πρώτες δύο
μεταπολεμικές δεκαετίες, προφανώς άφηναν τα σημάδια τους σε κάθε διαδικασία
κοινωνικού μετασχηματισμού.
Δεν αποσκοπούμε εδώ στην κατασκευή μίας γραμμικής σχέσης ή μίας μορφής
αιτιακής εξήγησης της σχέσης του τουρισμού με παρόμοιες διεργασίες. Περισσότερο
αναζητούμε τρόπους για να αποτιμήσουμε την επίδραση του τουρισμού σε
αντίστοιχες διαδικασίες. Ταυτόχρονα ευελπιστούμε να διερευνήσουμε ποιες
πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές της εποχής πράγματι σχετίζονταν με τον
τουρισμό και σε ποιες περιπτώσεις οι τουρίστες αποτελούσαν εξιλαστήρια θύματα και
αποδιοπομπαίους τράγους της ελληνικής κοινωνίας, η επίθεση στους οποίους
λειτουργούσε ως μορφή προνεωτερικής αναδίπλωσης σε εν εξελίξει διαδικασίες
κοινωνικού εκσυγχρονισμού.
5.2.1 Μετανάστευση, Εργασία, Κατανάλωση
5.2.1.1 Μετανάστευση
Η Ελλάδα στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια είναι ένας τόπος έντονης γεωγραφικής
κινητικότητας. Η οικονομική μετανάστευση από την επαρχία σε οικονομικά
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«αναπτυγμένες» χώρες της δύσης, η αναγκαστική εξωτερική μετανάστευση των
ηττημένων του εμφυλίου πολέμου, η εσωτερική κινητικότητα από την ύπαιθρο στα
αστικά κέντρα με προεξέχουσα την τεράστια διόγκωση της Αθήνας, αποτελούν
μερικές μόνο από τις περιπτώσεις τέτοιων μετακινήσεων.
Ο τουρισμός εγγράφεται εντός αυτού του συνεχούς μετακινήσεων καθώς
συχνά η ανάπτυξη του σχετίζεται, ήδη από την εποχή του καθεστώτος Μεταξά, με την
ανάγκη συγκράτησης της πληθυσμιακής κινητικότητας στην ύπαιθρο.1032 Η πολιτική
επιλογή για τουριστική ανάπτυξη νομιμοποιούνταν τα μεταπολεμικά χρόνια ως επί το
πλείστον κατά τόπους πάνω στην προοπτική συγκράτησης του πληθυσμού μέσα από
την θετική επίδραση που θα είχε στην απασχόληση μίας περιοχής. Υπάρχει τρόπος
όμως να αποτιμήσουμε την αληθινή επίδραση του τουρισμού επί της γεωγραφικής
κινητικότητας στην μεταπολεμική Ελλάδα;
Στον πίνακα 12 του παραρτήματος παρουσιάζεται η εξέλιξη της γενικής
μετανάστευσης της χώρας την περίοδο 1955-1973 καθώς και η μετανάστευση κατά
νομό σε επιλεγμένες περιοχές. Ένας πρώτος τρόπος για να αποτιμήσουμε την
επίδραση του τουρισμού επί της μετανάστευσης είναι συγκρίνοντας το ρυθμό αύξησης
ή μείωσης της, ο οποίος προφανώς επηρεάζεται από το σύνολο των κοινωνικών
εξελίξεων την εποχή που μελετάμε, με το ρυθμό αύξησης ή μείωσης της
μετανάστευσης σε συγκεκριμένους γεωγραφικά νομούς που έχουν επιλεγεί με
κριτήριο την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας, είτε αυτή προκύπτει από την
ασκούμενη τουριστική πολιτική, είτε από την κίνηση επισκεπτών είτε από τον αριθμό
των ξενοδοχειακών κλινών.
Αν προβούμε στις παραπάνω συγκρίσεις μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε
περιοχές όπως η Ρόδος ή η Κέρκυρα που έχουν πιο έντονη τουριστική δραστηριότητα
από την αρχή της εξεταζόμενης περιόδου, οι μεταναστευτικές ροές δεν ακολουθούν
τον εθνικό μέσο όρο στις αντίστοιχες περιοχές αλλά είναι αισθητά μικρότερες.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πρώιμη τουριστική ανάπτυξη επέδρασε στη
συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Αντίστοιχη είναι και η εξέλιξη που
μπορούμε να παρατηρήσουμε για τόπους όπως τις Κυκλάδες που είναι το κατεξοχήν
παράδειγμα τουριστικής ανάπτυξης χωρίς την συνειδητή τουριστική παρέμβαση του
κράτους μέσα από την ανάπτυξη του μικρού ιδιωτικού τομέα. Το γεγονός γίνεται πιο

1032

M. Dritsas, Ό.π., σ. 193.

Σελίδα | 416

εμφανές μέσα από τη σύγκριση των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων με άλλους
νησιωτικούς νομούς της εποχής, όπου ήταν ως επί το πλείστον αυτοί που πλήττονταν
περισσότερο από το φαινόμενο.1033 Αντίθετα στην περίπτωση περιοχών όπως η Κρήτη
και η Χαλκιδική, κατεξοχήν παραδείγματα όπου η τουριστική ανάπτυξη ακολούθησε
το πρότυπο που διαμόρφωσε η στρατιωτική δικτατορία, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Προφανώς και σε αυτές τις περιοχές η κάμψη του ρυθμού της μετανάστευσης
ακολουθεί τον γενικό κανόνα που θέλει το φαινόμενο να υποχωρεί από το 1972 και
μετά, αλλά δεν σημειώνεται μία αισθητή διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές.
Πως εξηγείται αυτή η αντίφαση;
Η τουριστική κίνηση δημιουργούσε στους τόπους υποδοχής τουριστών δύο
αντίρροπα μεταξύ τους ρεύματα. Από τη μία η τάση συγκράτησης της απασχόλησης
βοηθούσε συνολικά στη συγκράτηση του μεταναστευτικού ρεύματος. Δεν θα ήταν
παρακινδυνευμένο να συνδέσουμε αυτή την κάμψη που παρατηρείται από το 1972 με
την δημιουργία μίας τουριστικής υποδομής στη χώρα.
Από την άλλη η τουριστική κίνηση είχε την τάση στις περιοχές που
παρατηρούνταν να αυξάνει τις τιμές των ακινήτων σε μία χώρα που ο κανόνας ήταν
και είναι η μικρή ιδιοκτησία της γης. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας το ’60 είχε
παρατηρηθεί από δημοσιογράφους της εποχής ότι η τουριστική ανάπτυξη οδηγούσε
σε επιτάχυνση της εσωτερικής μετανάστευσης προς τις πόλεις. Σε άρθρο του
Ταχυδρόμου το 1967 διαβάζουμε:
«Η εισβολή του ξένου τουριστικού στοιχείου στις ελληνικές ακτές,
προκάλεσε κατά αλυσωτή αντίδραση τη διόγκωση του ρεύματος, του
εσωτερικού τουρισμού και τη στροφή ολοένα και ευρύτερων ντόπιων μαζών
προς τις παραλίες. Από το κύκλωμα αυτό ξεκίνησε και ο πυρετός των αγορών
παραθαλάσσιων εκτάσεων.»1034

Το φαινόμενο έτεινε να επιταχυνθεί σύμφωνα με τους σχολιαστές της εποχής με
την ιλιγγιώδη τουριστική ανάπτυξη της περιόδου της στρατιωτικής δικτατορίας. Το
1974 ο Γ. Καψής παρατηρούσε: «Διαστάσεις γενοκτονίας έχει πάρει η καταστροφή

1033

P. J. Loukissas, Ό.π., σ. 535.

1034

Σ. Δρόσος, «Η οικοπεδομανία των Αθηναίων», Ταχυδρόμος, τεύχος 696, 11 Αυγούστου 1967, σ. 10-
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των παραδοσιακών χαρακτηριστικών του τόπου μας. Κι η μετανάστευση, δίπλα στο
τουριστικό ρεύμα, θυμίζει ανταλλαγή πληθυσμών»1035
Δεδομένου του έντονου κύματος αστικοποίησης της περιόδου ο τουρισμός
είχε την τάση όχι μόνο να εξασφαλίζει όρους για την παραμονή εργατικού δυναμικού
στις τουριστικές περιοχές, αλλά ταυτόχρονα παρείχε τους όρους για την
αστικοποίηση των μικροϊδιοκτητών που ήθελαν να μεταβούν στα αστικά κέντρα. Το
κεφάλαιο που εξασφάλιζε η πώληση ενός μικρού αγροτεμαχίου ήταν αρκετό για την
αγορά ενός μικρού διαμερίσματος σε ένα αστικό κέντρο και η σχετική αγοραπωλησία
μπορούσε να ειδωθεί ως ευκαιρία κοινωνικής κινητικότητας στο βαθμό που αυτή εκ
των πραγμάτων συνδεόταν και με την μετάβαση στα αστικά κέντρα. Η κίνηση αυτή
μπορεί να αντιπαρερχόταν την αντίστοιχη κίνηση εργατικού δυναμικού προς περιοχές
υποδοχής τουριστών με τέτοιο τρόπο ώστε οι ροές σχετικά να εξομαλύνονταν.
Συμπερασματικά, υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα
έτεινε προς την αντιστροφή του μεταναστευτικού οικονομικού ρεύματος προς το
εξωτερικό, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το ίδιο και για το κύμα εσωτερικής
μετανάστευσης από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα της χώρας.1036
5.2.1.2 Τα εργασιακά ήθη
Στο κεφάλαιο 4 κάναμε λόγο μεταξύ άλλων για τις πολιτικές εργασίας στο τομέα του
τουρισμού την περίοδο που μελετάμε. Η διάδοση του τουρισμού στη χώρα είχε
σημαντικές επιπτώσεις στο εργασιακό ήθος των κατοίκων της χώρας καθώς και στον
προσανατολισμό των μελλοντικών εργαζομένων σε σχέση με τις προοπτικός
απασχόλησης τους. Πέρα όμως από τη συγκρότηση ενός εξειδικευμένου εργατικού
δυναμικού για τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας συντελέστηκε μία συνολική
στροφή των μισθωτών στρωμάτων προς την προοπτική της επαγγελματικής
αποκατάστασης μέσω του τουρισμού. Ακόμα περισσότερο τα μικρομεσαία στρώματα
στην επαρχία της χώρας, όντας οργανικό κομμάτι της όλης διαδικασίας συγκρότησης
του τουρισμού, διαμόρφωσαν μία νέα κουλτούρα εντατικοποιημένης εργασίας και
αποπροσανατολίστηκαν σε ένα βαθμό από τις κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητες
με τις οποίες μέχρι τότε καταπιάνονταν.

1035

«Ας αρχίσουμε από την Κρήτη», Ταχυδρόμος, τεύχος 1038, 1 Μαρτίου 1974, σ. 3.

1036

Για την άποψη που βλέπει τον την ανάπτυξη του τουρισμού ανάλογη του πληθυσμού μίας περιοχής

βλέπε: P. J. Loukissas, Ό.π., σ. 534.
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Για να συλλάβουμε τη μετατροπή των εργασιακών ηθών των μεσαίων και
κατώτερων στρωμάτων που συντελέστηκε από τη δημιουργία της τουριστικής αγοράς
πρέπει να αναλογιστούμε ξανά την ένταση με την οποία παρουσιάζονταν οι ανάγκες
της τουριστικής βιομηχανίας σε εργατικό δυναμικό, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της
αλματώδους αύξησης της τουριστικής υποδομής της χώρας την περίοδο της
στρατιωτικής δικτατορίας. Το 1971 συναντάμε το ακόλουθο άρθρο στον Ταχυδρόμο
αναφορικά με τη ζήτηση σε μάγειρες στις τουριστικές περιοχές:
«Αρκεί να διαθέτη ένα ενδεικτικόν έκτης δημοτικού και να θέλη να φοιτήση
δύο χρόνια δωρεάν – με δαπάνες του Κράτους - στις Σχολές Τουριστικών
Επαγγελμάτων του Ε.Ο.Τ.. Όπως συμβαίνει με τους αριστούχους ατομικούς
επιστήμονες στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που οι εταιρίες τους κλείνουν
συμβόλαια προτού πάρουν πτυχία, έτσι και με τους υποψήφιους
μαγείρους.»1037

Ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων για το σχετικό εργατικό δυναμικό ήταν
τόσο έντονος που πρέπει να αποτελούσε από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς
παράγοντες για την εξασφάλιση της απόσβεσης των τουριστικών επενδύσεων. Η
διαδικασία συνέβαλε όχι μόνο στην αντιστροφή του μεταναστευτικού ρεύματος, για
την οποία κάναμε μόλις λόγο, από τις τουριστικές περιοχές της χώρας, αλλά και εν
τέλει στην πρόσληψη από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και ατόμων χωρίς καμία
σχετική δεξιότητα. Φοιτητές, νεαροί τουρίστες, άνεργοι αγρεργάτες, αργούντες
ναυτικοί, όλοι συγκαταλέγονταν στους εργαζόμενους που κάλυπταν τις εντεινόμενες
ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας. Όπως είναι φυσικό η ζήτηση αυτή προσπέρασε
τους επίσημους κρατικούς σχεδιασμούς και έστρεψε μεγάλα κομμάτια των νέων
εργαζομένων

της

εποχής

προς

την

κατεύθυνση

της

τουριστικής

τους

«αυτομόρφωσης».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του εργασιακού ρεύματος προς τον
τουρισμό και αυτής της στροφής των νέων προς τα συναφή επαγγέλματα είναι η
αλματώδης διάδοση της εκμάθησης ξένων γλωσσών από τα τέλη της δεκαετίας του
’60. Το Δεκέμβρη του 1969 200.000 άτομα μάθαιναν ξένες γλώσσες στην Ελλάδα. Εξ

1037

«Γιατί τρώμε παλιόφαγα σε ταβέρνες και κέντρα», Ταχυδρόμος, τεύχος 903, 30 Ιουλίου 1971, σ. 14-
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αυτών το 75% μάθαινε Αγγλικά, σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές όπου η εκμάθηση
μίας ξένης γλώσσας, όντας συνήθεια μόνο των ανώτερων στρωμάτων, σχετίζονταν με
τις τέχνες και τα γράμματα και ως εκ τούτου διδάσκονταν συνήθως Γαλλικά.1038
Η όλη κίνηση λειτουργούσε ανταγωνιστικά εν σχέση με παραδεδομένες
οικονομικές ενασχολήσεις στις τουριστικές περιοχές. Η στροφή αυτή ήταν όμως κάτι
παραπάνω από μία στατιστικά αποτυπώσιμη έλλειψη εργατικών χεριών. Αποτελούσε
μία ρήξη με το κύκλο ζωής με τον οποίο ήταν συνδεδεμένες οι παραδοσιακές
ενασχολήσεις στις σχετικές περιοχές, με τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωναν τον
εαυτό τους μέσα στο χρόνο οι σχετικές κοινότητες.1039
Στις αγροτικές περιοχές π.χ. η τομή αυτή άλλαζε ριζικά τη σχέση που είχαν τα
χωριά και οι κοινότητες με την φύση, στο βαθμό που η ζωή τους σχετιζόταν με τις
παραγωγικές ανάγκες των εκάστοτε καλλιεργειών. Ο θερισμός, ο τρύγος, η σπορά ή η
συγκομιδή έπαυαν να αποτελούν τις κεντρικές χρονικές κατηγορίες γύρω από τις
οποίες περιστρέφονταν η κοινωνική ζωή στις αγροτικές κοινότητες που εμπλέκονταν
σταδιακά με τις τουριστικές δραστηριότητες. Η νέα οικονομική πρακτική επέβαλε
τους δικούς της σταθμούς, την δική της περίοδο εντατικής εργασίας, με την έναρξη
της τουριστικής σεζόν στο τέλος της άνοιξης και τη δική της περίοδο
«αγρανάπαυσης» στις αρχές του φθινοπώρου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ναυτιλία. Παρόλο που την περίοδο
που μελετάμε πλαθόταν ο μύθος μίας χώρας που είχε μία προαιώνια και εμπεδωμένη
σχέση με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο αποτελούσε πλέον βασικό εμπορεύσιμο
σημαινόμενο, η τουριστική οικονομία σε πολλές νησιωτικές περιοχές που είχαν μία
σχέση σε βάθος χρόνου με τα ναυτικά επαγγέλματα, τραβούσε τις σχετικές κοινότητες

1038
1039

«200.000 Έλληνες μαθαίνουν ξένες γλώσσες», Ταχυδρόμος, τεύχος 818, 12 Δεκεμβρίου 69, σ. 12-13.
Η προσέγγιση του Τσάρτα στο ζήτημα δίνει περισσότερο έμφαση στην πολυσθένεια και την

πολυδραστηριότητα στις περιοχές που υποδέχονται τουρίστες, παρά στην υπαγωγή των διαφορετικών
δραστηριοτήτων στων χρονικών κύκλων των περιοχών υποδοχής στις αναγκαιότητες της τουριστικής
βιομηχανίας, όπως επιδιώκουμε στη δική μας ανάλυση. Βλέπε: Π. Τσάρτας, Ό.π., σ. 283-284 · P. Tsartas,
«Tourism Development in Greek Insular and Coastal Areas: Sociocultural Changes and Crucial Policy
Issues», Journal of Sustainable Tourism, vol. 11, no. 2 & 3, σ. 123. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
προσέγγιση του Σέλγουιν που, ενώ κάνει λόγο για μία διευρυμένη κουλτούρα πολυδραστηριότητας στη
Μεσόγειο την περίοδο που μελετάμε στις παραθαλάσσιες περιοχές υποδοχής τουριστών μέχρι και την
δεκαετία του ’80, από το ’90 και μετά διακρίνει μία άρση αυτής της κουλτούρας προς την κατεύθυνση
της τουριστικής «μονοκαλλιέργειας». T. Selwyn, Ό.π., σ. 36.
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μακριά από τις συναφείς δραστηριότητες. Συγκρατούσε στη στεριά τους νέους
υποψήφιους ναυτικούς εντάσσοντας τους στη ζωή της κοινότητας όχι μέσα από την
μακρινή, επεισοδιακή και εξ’ αποστάσεως σχέση του ναύτη σε ένα γκαζάδικο π.χ.
αλλά μέσα από τη σταθερή και χρόνια σχέση του μικρομαγαζάτορα ή του γκαρσονιού.
Σε άρθρο του Ταχυδρόμου του 1971 διαβάζουμε το ακόλουθο απόσπασμα αναφορικά
με αυτή την στροφή μακριά από τις βιογραφικές διαδρομές που ήταν δεμένες με τη
θάλασσα:
«Σε πολλά νησιά η μοίρα τους είναι ακόμη σφιχτοδεμένη με τα καράβια που η
ζωή τους - οικονομική και κοινωνική- έχη γραφεί πάνω στο κύμα των
ωκεανών, καθώς αναπτύσσεται ο τουρισμός στα ακρογιάλια τους,
χαλαρώνουν και οι δεσμοί με τη θάλασσα. Ρωγμές και ξέφτισμα της
παραδόσεως. Ο νέος του νησιού δουλεύοντας τέσσερις-πέντε μήνες σε λογήςλογής εργασίες, με τουριστικό στόχο, η σκαρώνοντας ακόμη και επιχείρηση
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, κλπ.) βλέπει ότι κερδίζει
αρκετά, ώστε να μην χρειάζεται να ξενητευθή, να πάρη τον δρόμο για τις
μακρινές θάλασσες, όπως ο πατέρας και οι παππούδες του. Να λοιπόν, γιατί η
βιομηχανία […] η μετανάστευση και ο τουρισμός συνθέτουν ένα ‘εχθρικό’
τρίπτυχο ως προς την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.»1040

Η προοπτική της ρήξης με την οικογενειακή ιστορία σε ναυτικά επαγγέλματα
είχε συνέπειες σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Στο οικογενειακό μοντέλο που
ανατρεπόταν, κατά το οποίο ο σύζυγος είθιστο να λείπει στα καράβια δίνοντας τη
διαχείριση του νοικοκυριού στη γυναίκα. Στην αναδιοργάνωση των χρονικών
ενοτήτων της κοινωνικής ζωής, καθώς πλέον οι χειμερινοί μήνες οργανώνονταν
σταδιακά ως μήνες σχόλης σε τουριστικές «πόλεις φαντάσματα».1041 Και φυσικά,
στην διευρυνόμενη αίσθηση του σταδιακού εκχρηματισμού όλων των διαστάσεων του
κοινωνικού βίου.
Ειδικότερα η αίσθηση της ηθικής έκπτωσης που προκαλούσε ο εκχρηματισμός
των κοινωνικών σχέσεων αποτελούσε διάχυτη ωδή την περίοδο που μελετάμε, ακόμα
1040

Π. Ν. Λινάρδος, «Η στεριά απειλεί τη ναυτιλία μας», Ταχυδρόμος, τεύχος 882, 5 Μάρτιος 1971, σ.

12-13.
1041

Για μία πρόσφατη λογοτεχνική αποτύπωση της εμπειρίας των άδειων τουριστικών τόπων στην

σύγχρονη Ελλάδα βλέπε: Φ. Ταμβακάκης, Άδεια ξενοδοχεία, Εστία, Αθήνα, 2005.
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και από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της τουριστικής ανάπτυξης.1042 Από τα
πάμπολλα παραδείγματα παραθέτουμε παρακάτω ένα από το περιοδικό Επίκαιρα:
«Όσον αφορά τις κοινωνικές ανακατατάξεις στις τουριστικοκρατούμενες
περιοχές είναι λίγο πολύ γνωστές. Οι σχέσεις των ανθρώπων χάνουν την
παραδοσιακή μορφή τους και τοποθετούνται οι επιχειρηματικές βάσεις. Η
αγνότητα της υπαίθρου νοθεύεται, τα πάντα μεταμορφώνονται σε μπίζνες, η
πατροπαράδοτη φιλοξενία τοποθετείται σε οικονομικά πλαίσια. Η γη
εγκαταλείπεται, οι κάτοικοι συνηθίζουν στο εύκολο κέρδος, νοικιάζουν έναδύο δωμάτια, εργάζονται λίγους μήνες το καλοκαίρι και τους υπόλοιπους
κάθονται»1043

Ο λόγος ενάντια στον εκχρηματισμό της οικονομίας είχε τις περισσότερες
φορές και μία ρομαντική-συντηρητική διάσταση καθώς συγκροτούταν μέσα από την
παρατήρηση της αλλαγής του περιεχομένου όλων εκείνων των πολιτισμικών
εκφάνσεων που συνέθεταν την ελληνική εθνική ταυτότητα. Ήταν όμως, όπως έχουμε
δει στο προηγούμενο κεφάλαιο, και ένας λόγος που επιχειρούσε να αποκλείσει τα
κατώτερα στρώματα από την τουριστική οικονομία, να αποκλείσει τα μεσαία
στρώματα από τη διάδοση των νέων καταναλωτικών πρακτικών και να διαφυλάξει
την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας δια της συγκράτησης του
πληθυσμού των τουριστικών περιοχών σε προνεωτερικούς τρόπους ζωής. Σε αυτή τη
διαδικασία, η «τεμπελιά» που προκαλούσε ο εκχρηματισμός και ο εύκολος
πλουτισμός των λαϊκών στρωμάτων αποκτούσε κεντρική θέση στην όλη αφήγηση.
Οι ρυθμοί ζωής, όμως, της τουριστικής εκχρηματισμένης οικονομίας κάθε
άλλο παρά αργοί και «τεμπέλικοι» ήταν. Ιδιαίτερα για την τεράστια γκάμα
οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτέλεσαν από τη Δικτατορία και μετά τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, αναπτυσσόταν ένα ήθος
φρενήρους εργασίας. Μορφοποιούταν δηλαδή ένα πρότυπο εργασίας που επιστράτευε

1042

Ο Τσάρτας δίνει έμφαση στη διάδοση ενός εργασιακού ήθους ευκαιριακής επαγγελματικής

ενασχόλησης και επιθυμίας γρήγορου πλουτισμού στις αντίστοιχες αναλύσεις του. Βλέπε: Π. Τσάρτας,
«Κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε δύο ομάδες πληθυσμού: Νέοι και Γυναίκες,
στοιχεία από μία έρευνα στα νησιά Ίος και Σέριφος», Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 34, Μάιος 1988, σ. 28 ·
Π. Τσάρτας, Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, ό.π.., σ. 282.
1043

Σ. Μαλτέζου, «Η Ελλάδα χάνεται, ζήτω το ‘Ελλαδέξ’», Επίκαιρα, 15 Ιουνίου 1973, σ. 37.
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όλους του οικιακούς και ανθρώπινους πόρους που είχαν τα κοινωνικά υποκείμενα στη
διάθεση τους για την ανεμπόδιστη συσσώρευση χρήματος την μικρή περίοδο που οι
επισκέπτες από το εξωτερικό θα κατέκλυζαν το χώρο τους. Η δραστηριοποίηση όλων
των μελών της οικογένειας σε αποκλειστική και ολοήμερη απασχόληση ήταν η πρώτη
προφανής περίπτωση του εν λόγω φαινομένου. Το ίδιο ήταν και η απόδοση στη
νοικοκυρά του σπιτιού του ρόλου της μαγείρισσας της επιχείρησης. Αλλά το ίδιο είναι
και η διάθεση τμημάτων της οικιακής παραγωγής, όπως λίγο λάδι, κρασί, μερικά
αυγά, κάποιο κυνήγι, από τμήματα μίας μικρής οικονομίας αυτάρκειας, κατευθείαν
στον τελικό καταναλωτή στα πλαίσια μίας μικρής οικογενειακής επιχείρησης. Η
ακόμα, η διάθεση των αντικειμένων του οικιακού νοικοκυριού από οικιακά
αντικείμενα σε «εξοπλισμό» των νέων επιχειρήσεων. Τα σερβίτσια της γιαγιάς, το
ψυγείο με τις παγοκολόνες, το τραπέζι της κουζίνας, όλα αυτά μεταμορφώνονταν εν
μία νυκτί από μέσα αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και στοιχεία του
καθημερινού πολιτισμού σε μέσα παραγωγής για τις ανάγκες της τουριστικής
οικονομίας.
Η αλλαγή του εργασιακού ήθους στα μεσαία και κατώτερα στρώματα της
υπαίθρου

ήταν

κομμάτι

της

διαδικασίας

εκχρηματισμού

των

υπαρχόντων

πολιτισμικών πόρων σε κάθε περιοχή, των υπαρχόντων εκφράσεων της καθημερινής
ζωής που αντιδιαστέλλονταν με μία από τα πάνω σύλληψη της ανάπτυξης του
τουρισμού, ως διαδικασία εκδυτικισμού και ως μιας οικονομικής δραστηριότητας που
απαιτεί την ύπαρξη ενός υψηλού πολιτισμού ως το κατεξοχήν στοιχείο που θα
τραβούσε τους νέους επισκέπτες.
5.2.1.3 Κατανάλωση
Ο πιο προφανής τρόπος με τον οποίο η επίδραση του νέου οικονομικού φαινομένου
γίνονταν αισθητή από τους δημοσιολόγους της εποχής ήταν μέσα από τη διάδοση
νέων καταναλωτικών συνηθειών στον ελληνικό πληθυσμό. Το σκεπτικό που
συναντάμε έχει συνήθως ως εξής: η τουριστική οικονομία επέβαλε την άρση στους
περιορισμούς των εισαγωγών για την κάλυψη των καταναλωτικών συνηθειών των
δυτικών επισκεπτών. Η διαδικασία αυτή εξέθετε τα κατώτερα στρώματα της
ελληνικής κοινωνίας από τη μία στην δυνατότητα να αποκτήσουν ξένα προϊόντα σε
τιμές χαμηλών δασμών και από την άλλη στην επιθυμία μίμησης των ξένων
καταναλωτικών συνηθειών. Ως αποτέλεσμα, ο ελληνικός πληθυσμός εθιζόταν στα
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δυτικά προϊόντα με δραματικές συνέπειες για την δυνατότητα άσκησης εγχώριας
βιομηχανικής πολιτικής.1044
Είναι γεγονός ότι την περίοδο που μελετάμε η καταναλωτική συμπεριφορά της
ελληνικής κοινωνίας άλλαζε άρδην. Να αναφέρουμε ενδεικτικά μόνο, ότι οι δαπάνες
για τις αγορές αυτοκινήτων μετατοπίζονταν από τις 62 χιλ. δρχ. το 1958, σε 468 χιλ.
δρχ. το 1964, σε 951 χιλ. δρχ. το 1970, για να αγγίξει τις 2.578 χιλ. δρχ. το 1973.
Αντιστοίχως οι δαπάνες για κατανάλωση υποδημάτων μετατοπίζονταν από τις 1.008
χιλ. δρχ. το 1958, στις 1.922 χιλ δρχ. το 1964, στις 4.121 χιλ. δρχ. το 1970 για να
αγγίξει τις 4.325 χιλ. δρχ. το 1973. Οι τιμές που θα μπορούσαμε να παραθέσουμε για
να υποδείξουμε τη διάδοση μίας «δυτικόφερτης» καταναλωτικής κουλτούρας στην
ελληνική κοινωνία δεν έχουν τελειωμό. Είναι όμως σκόπιμο να αποδίδουμε αυτή την
τάση στη διάδοση της τουριστικής αγοράς στη χώρα;
Μία πρώτη προσπάθεια για να αποτιμήσουμε το αν η αλλαγή της
καταναλωτικής συμπεριφοράς σχετίζεται με την τουριστική κίνηση της εποχής είναι
να στραφούμε προς κατεξοχήν προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με τον
τουρισμό, που κυριολεκτικά μπορούν να αποτελούσουν αντικείμενο μίμησης.
Μπορούμε δηλαδή να εστιάσουμε σε μορφές κατανάλωσης που άμεσα σχετίζονταν με
τις δραστηριότητες των τουριστών. Έτσι οι δαπάνες αναψυχής και διασκέδασης στην
Ελλάδα αυξήθηκαν ανά άτομο από 4.188 χιλ. δρχ. το 1958, σε 7.500 χιλ. δρχ. το 1964,
σε 15.427 χιλ δρχ. το 1970 για να αγγίξουν τις 22.358 χιλ. δρχ. το 1973. Το 1970 οι
δαπάνες Ελλήνων σε εκδρομές και διακοπές έφταναν τις 3,5 δις. δρχ. ποσό που
ισοδυναμούσε με το 8,35% του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού.1045 Ενδιαφέρον
παρουσιάζει επίσης και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, με διαδεδομένη
παράδοση τόσο παραγωγής όσο και κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα.1046 Το 1961 οι
εισαγωγές ξένων ποτών ήταν 605 τόνοι αξίας 9.945.000 δρχ. το 1965 έγιναν 1.763

1044

76. Χ. Κιοσέ & Γ. Κάραλη, «Τουρίστες ναι, αλλά πόσοι και πώς;» Ταχυδρόμος, τεύχος 979, 12

Ιανουαρίου 1973, σ. 31.
1045

Σ. Ζαχαράτου, «5 Δισεκατομμύρια, η θερινή ψυχαγωγία των Αθηναίων», Ταχυδρόμος, 10 Ιουλίου

1970, σ. 26-27.
1046

Για μία μελέτη εστιασμένη αποκλειστικά στην επίδραση του τουρισμού στην κατανάλωση αλκοόλ

βλέπε: R. S. Moore, «Gender and Alcohol Use in a Greek Tourist Town», Annals of Tourism Research,
vol. 22, no. 2, σ. 300-313.
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τόνοι αξίας 25.388.000 δρχ. και το 1968 2.686 τόνοι αξίας 43.752.000 δρχ.1047 Η τάση
αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί συνοδεύεται και από μία σχετική μείωση στην
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών που παράγονταν στη χώρα όπως το κρασί, η
ρετσίνα και το ούζο. Για παράδειγμα η αναλογία ανά κάτοικο καταναλώσεως κρασιού
στη χώρα πλησίαζε τα 52,6 κιλά το χρόνο. Το 1966 η ίδια αναλογία ήταν πλέον 34,6
κιλά ανά κάτοικο.1048 Είναι όμως τα παραπάνω στοιχεία, και άλλα πολλά που
επιλέξαμε να μην παραθέσουμε, επαρκή για να τεκμηριώσουν μία σχέση ανάμεσα
στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών των Ελλήνων και τη διάδοση του
τουρισμού;1049 Η απάντηση κατά την άποψη μας είναι όχι.
Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για την κατά περιφέρεια της χώρας
κατανάλωση διαφορετικών ειδών τελικής κατανάλωσης ώστε να μπορούμε να
συγκρίνουμε τις σχετικές ποσότητες στις τουριστικές με τις μη-τουριστικές περιοχές.
Μπορούμε άρα να διατυπώσουμε την παρακάτω θέση μόνο ως υπόθεση που χρήζει
περαιτέρω ανάλυσης: Ο τουρισμός δεν αποτελεί την αιτία για την οποία διαδίδονται
τα νέα καταναλωτικά πρότυπα των βιομηχανικά αναπτυγμένων κοινωνιών της Δύσης.
Οι σχετικές χώρες εξάλλου αναζητούσαν μορφές ανεμπόδιστης διάδοσης των
βιομηχανικών τους προϊόντων, βασική οικονομική αιτία για την οποία προωθούνταν
εκείνη την περίοδο η δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Οι πολιτικές που
ευνοούσαν τη σχετική διάδοση σχετίζονταν μεν με τη διευκόλυνση των εισαγωγών
που προωθούσε με ιδιαίτερη έμφαση η στρατιωτική δικτατορία,1050 με τις
νομισματικές πολιτικές και με τις πολιτικές δανεισμού επί της στρατιωτικής
δικτατορίας που ευνοούσαν τις πολιτικές εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Ο
τουρισμός ήταν ένα άσχετο οικονομικό φαινόμενο στο βαθμό που η αύξηση της
κατανάλωσης δεν είναι μία σταθερά που συνοδεύει την διάδοση του φαινομένου
υποχρεωτικά με την ανάπτυξη της κατανάλωσης. Η διάδοση των δυτικών
καταναλωτικών προτύπων σχετίζεται περισσότερο με τις ανάγκες αναπαραγωγής του
1047

Β. Τζανετάκος, «Κατακλυσμός από οινόπνευμα στην Ελλάδα», Ταχυδρόμος, τεύχος 797, 18 Ιουλίου

1969, σ. 16-17.
1048

Γ. Λαμψίδη, «Ουίσκι, Μπύρα και Τζιν εκμηδενίζουν τα κρασιά μας», Ταχυδρόμος, τεύχος 761, 8

Νοεμβρίου 1968, σ. 8-9.
1049

Μια ανάλογη θέση υποστηρίζει ο Τσάρτας. Βλέπε: Π. Τσάρτας, Ό.π., σ. 281 · Π. Τσάρτας,

«Κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε δύο ομάδες πληθυσμού: Νέο και Γυναίκες,
στοιχεία από μία έρευνα στα νησιά Ίος και Σέριφος», ό.π., σ. 281.
1050

Για το σχετικό οικονομικό φιλελευθερισμό της Χούντας βλέπε: Π. Καζάκος, Ό.π., σ. 268-272.
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κοινωνικοπολιτικού μπλοκ εξουσίας της μεταπολεμικής Ελλάδας και της κατασκευής
της απαραίτητης συναίνεσης από τα μεσαία στρώματα της πόλης και της υπαίθρου
προς αυτές. Ο τουρισμός προέβαλλε ως μία δυνητική αναπτυξιακή πολιτική σε αυτό
το συνεχές στο βαθμό που η διαφαινόμενη υπαγωγή της Ελλάδας στην Ενιαία
Ευρωπαϊκή Αγορά θα την ενέτασσε σε ένα πανευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας και
ο οποίος δεν θα προέβλεπε για αυτή παρά μόνο το ρόλο του παρόχου αγροτικών
προϊόντων, επεξεργασμένων ή μη, και το ρόλο της ως χώρας προσφοράς υπηρεσιών.
Ο τουρισμός όμως σχετίζεται με τη διάδοση των νέων καταναλωτικών
συνηθειών στο βαθμό που, ακόμα και αν δεν αποτελούσε την κινητήρια δύναμη
αυτών των μετασχηματισμών, αποτελούσε το μέσο δια του οποίου οι επιθυμίες για τα
νέα προϊόντα διαχέονταν και εν τέλει το όχημα μέσα από το οποίο αυτή η τάση
έπαιρνε σάρκα και οστά και κρυσταλλώνονταν σε συγκεκριμένες πρακτικές έναντι
άλλων.1051 Οι μορφές επιδεικτικής κατανάλωσης που διαδίδονταν είχαν άμεση σχέση
με τον ίδιο τον τουρισμό. Μία δεδομένη κουλτούρα χρήσεις υπηρεσιών ψυχαγωγίας
και αναψυχής, μία έμφαση στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και στην αύξηση
της κατανάλωσης κρέατος, όπως επίσης και η στροφή αυτών των νέων οικονομικών
πόρων σε μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λ.π.), σε οικιακές
συσκευές και οικιακό εξοπλισμό, έναντι π.χ. σε κατανάλωση ειδών πολιτισμού όπως
βιβλία, δίσκους και κασέτες, εισιτήρια κινηματογράφου και θεάτρου θα μπορούσαμε
να υποθέσουμε ότι σχετίζεται με τη διάδοση του τουρισμού στη χώρα. Και αυτή η
υπόθεση θα ήταν λογική στο βαθμό που η μορφή που έπαιρνε το τουριστικό προϊόν
της χώρας από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και μετά υποβάθμιζε τα πολιτισμικά
προϊόντα ως κάτι για το οποίο το πρότυπο προς μίμηση, ο δυτικός τουρίστας, έρχεται
και δίνει αξία δια μέσου της αγοράς της μιας έναντι της άλλης υπηρεσίας.
Εν κατακλείδι, ο τουρισμός εμφανίζεται να σχετίζεται με τις συγκεκριμένες
μορφές που παίρνει η κατανάλωση στην χώρα την εξεταζόμενη περίοδο αλλά όχι με
την ίδια την αύξηση κάθε αυτή. Αυτά όσον αφορά τον αστικό πληθυσμό της χώρας.
Γιατί για τις περιοχές της επαρχίας στην παραπάνω θέση πρέπει να προστεθεί η
διαπίστωση που έχουμε ήδη κάνει στο προηγούμενο κεφάλαιο, ότι η διάδοση του
τουρισμού σχετιζόταν άμεσα όχι με οικονομικές μόνο ανάγκες αλλά και με τις
ανάγκες αναπαραγωγής του κοινωνικοπολιτικού συνασπισμού εξουσίας.

1051

Π. Τσάρτας, Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, ό.π., σ. 287.
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5.2.2 Οικογένεια και φύλο
Πως αλλάζει η έλευση του τουρισμού τις σχέσεις των δύο φύλων στην Ελλάδα την
περίοδο που μελετάμε; Με ποιο τρόπο μετασχηματίζεται η γαμική αγορά μέσα από
την έλευση του τουρισμού τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα της χώρας;
Και εν κατακλείδι πώς αλλάζουν οι ρόλοι των φύλων και η θέση των γυναικών και
των ανδρών μέσα από την επαφή με τους ξένους τουρίστες; Τα παραπάνω ερωτήματα,
πεδίο προβληματισμού μας στην ενότητα που ακολουθεί, έχουν αποτελέσει
αντικείμενο συστηματικής μελέτης από τις κοινωνικές επιστήμες για την περίπτωση
της Ελλάδας, τόσο μέσα από τον κλάδο της κοινωνιολογίας όσο και της
ανθρωπολογίας.

Ολοκληρωμένες

απαντήσεις

στα

παραπάνω

ερωτήματα

θα

προϋπέθεταν μία πιο λεπτομερή έρευνα που θα εκκινούσε από τις ίδιες τις
οικογενειακές σχέσεις, τα ερωτικά ήθη και τη θέση των γυναικών στην Ελλάδα την
περίοδο που μελετάμε, με έμφαση στις τοπικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.1052 Παρ’ όλα αυτά μπορούμε να προβούμε μέσα από το
υλικό μας σε κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο
τουρισμός διαμορφώνει τάσεις και συμπεριφορές σε αυτό το διακριτό κοινωνικό
πεδίο.
5.2.2.1 Τα ερωτικά ήθη
Στο μεταπολεμικό ελληνικό σύμπαν, οι τόποι υποδοχής τουριστών εξαρχής
σηματοδοτούνται ως τόποι ερωτικής ελευθεριότητας. Τόποι, δηλαδή, όπου υπήρχε μία
προνοιακή λογική, μία οικονομικά υποκινούμενη ανάγκη και μία πολιτικά
κατευθυνόμενη τάση να επιδεικνύεται σε αυτούς μία κάποια «ανοχή» προς μορφές
ερωτικής συμπεριφοράς που εντός της ελληνικής κοινωνίας θα ήταν λιγότερο
αποδεκτές και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπονταν στη δημόσια σφαίρα. Η
λειτουργία αυτή των τουριστικών τόπων ως ερωτικών «άσυλων» έκανε πολλά
κομμάτια του ελληνικού πληθυσμού να προβάλλουν σε αυτούς τις επιθυμίες τους και
τις φαντασιώσεις τους, τόσο τις ερωτικές όσο και αυτές που σχετίζονταν με την
ανάγκη μίας μορφής κοινωνικού «εκδυτικισμού». Πλήθος λόγιων, καλλιτεχνών και
μορφωμένων νέων έβλεπαν στα πρώτα στάδια του ελληνικού τουρισμού μία διέξοδο

1052

Ενδεικτικά βλέπε: Ε. Παπαταξιάρχης & Θ Παραδέλλης, Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα,

Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1998.
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από το ασφυκτικό κλίμα που διαφύλασσε η ελληνική μεταπολεμική κοινωνία για τα
τέκνα της.
Η σχετική τάση ήταν έκδηλη σε όλα τα οδοιπορικά, συνήθης στήλη σε όλα τα
περιοδικά ποικίλης ύλης την εποχή που μελετάμε, κατά τα οποία διακεκριμένοι
αρθρογράφοι ή συγγραφείς περιέγραφαν, με τη συνοδεία φωτορεπορτάζ, τη ζωή σε
κάθε γωνιά της χώρας. Το 1958 σε οδοιπορικό του στη Μύκονο ο Μ. Καραγάτσης
παρατηρεί σχετικά με το νησί:
«Οι Μυκονιάτες ανεκάλυψαν το μυστικό του τουρισμού. Μεγάλο ενδιαφέρον
για τις ανέσεις του επισκέπτη και απόλυτη αδιαφορία για τις κινήσεις του.
[…] Όλοι περιμένουν με λαχτάρα το καλοκαίρι, να καταπλεύσουν οι
περιηγητές -ιθαγενείς κι αλλοδαποί- που θα αφήσουν χρήμα στο νησί.
Γνωρίζοντας πως ο ξένος είναι το ψωμί τους, διαισθάνθηκαν την πιο
κατάλληλη μέθοδο να τον προσελκύσουν, να τον ευχαριστήσουν, να τον
ενθουσιάσουν. Κι’ ή μέθοδος αυτή είναι ένα σοφό μείγμα φλογερού
ενδιαφέροντος και υπέρτατης αδιαφορίας. Ενδιαφέρονται σε ότι αφορά την
άνεση, την καλοπέραση, την ψυχική ευφορία του ξένου. Αδιαφορία όσον
αφορά τις πράξεις, τον τρόπο ζωής του. Για τους Μυκονιάτες ο ξένος είναι
φίλος αγαπημένος -σχεδόν φιλοξενούμενος εγκαρδιώτατα- μα κι απόλυτα
ασύδοτος μέσα στο σπίτι του φιλοξενητή […] Πουθενά στην Ελλάδα δεν
νιώθεις τόσο ελεύθερος όσο στη Μύκονο! Όχι λεύτερος, αλλά λευτερομένος
από τις συμβατικά ηθικές προκαταλήψεις των μέχρι σήμερα υπολειμμάτων
του απεχθούς Μεσαίωνα. Αν δεν ήσαν μερικοί Αθηναίοι τουρίστες, βλάχοι
και απολίτιστοι, με ψυχή φίσκα στις απωθήσεις ανικανοποίητων πόθων, να σε
παρακολουθούν και να σε κουτσομπολεύουν με μοχθηρία, θα θάρρευες πως
ζούσες σε επίγειο παράδεισο πάσης ευτυχίας, αμεριμνησίας κ΄ ελευθερίας»1053

Στο παραπάνω απόσπασμα ο Καραγάτσης παρουσίαζε την Μύκονο, που εκείνη
την περίοδο γινόταν τόπος υποδοχής τουριστών συστηματικά μέσα από οργανωμένες
κρουαζιέρες αλλά κυρίως μέσα από την, άνευ κρατικής υποστήριξης, διάθεση του
μικρού επιχειρηματικού κεφαλαίου του νησιού, ως ένα τόπο διακριτό από τους
άλλους. Και με εξαιρετική διεισδυτικότητα ξεχώριζε την ανεκτικότητα ως μία
επιχειρηματική δεξιότητα. Μία προσωπική αρετή ικανή να εξασφαλίσει μία γρήγορη
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«Έτσι αγάπησα τη Μύκονο!..», Εικόνες, τεύχος 138, 16 Ιουνίου 1958, σ. 28, 32.
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οδό προς τον πλουτισμό για τον φορέα του. Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας σημείωνε μία
αντίστιξη ανάμεσα στον «επαρχιώτη Μυκονιάτη» και τον «εξαστισμένο Αθηναίο» ως
φορείς διακριτών αξιακών αντιλήψεων σε σχέση με ζητήματα σεξουαλικότητας.
Τέλος, διακρίνει κανείς στο κείμενο αυτό και τον τρόπο με τον οποίο ο τόπος
συμβολίζει για τον συγγραφέα μία τομή σε σχέση με τις «μεσαιωνικές» ερωτικές
προκαταλήψεις. Αν για τον τουρίστα της εποχής η Μύκονος ήταν ένας προνεωτερικός
παράδεισος, για τον Καραγάτση ήταν ένα προκεχωρυμένο φυλάκιο της Δύσης και μία
νεωτερική ουτοπία στην οποία η βίωση ενός εξατομικευμένου εαυτού ήταν
πρόσκαιρα για αυτόν εφικτή.
Οι ελληνικοί τουριστικοί τόποι, λοιπόν, γίνονταν αντιληπτοί ως ουτοπίες
ελευθεριότητας για τους ίδιους τους Έλληνες άνδρες1054 και ως τέτοιοι
αποικιοποιούνταν από αυτούς, σε όσους λίγους τουλάχιστον οι καλοκαιρινές διακοπές
ήταν μία επιλογή τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Νοούνταν δηλαδή ως τόποι ρήξης
με την σεξουαλική και ερωτική τους συμπεριφορά σε άλλους χώρους και χρόνους.
Αυτά τα χαρακτηριστικά παγιώνονται στους πρώιμους τόπους υποδοχής τουριστών,
και εις το εξής η περιήγηση σε τέτοια μέρη συνδέεται άρρηκτα με την αναζήτηση
ερωτικής επαφής ακόμα και σε περιοχές που δεν θεωρούταν ότι προσφέρουν τον
κλασσικό τουρισμό των τεσσάρων «s».1055 Η σεξουαλική ελευθεριότητα, η οποία που
από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 θα αποτελεί μέρος του εξαγωγικού προϊόντος της
χώρας, καθώς υπάγεται στις χώρες που κατεξοχήν γίνονται γνωστές ως τόποι
προσφοράς των τεσσάρων «s» (sand, sun, sea, sex), αφορά περιέργως περισσότερο
τους ίδιους τους κατοίκους της χώρας υποδοχής αυτής της κίνησης προς το νότο.
Η παραπάνω αντίφαση με την πάροδο του χρόνου γινόταν όλο και συχνότερα
αντιληπτή από τους οξυδερκείς παρατηρητές της εποχής. Η τάση αυτή των νέων
Ελλήνων ανδρών να αναζητούν εφήμερη ερωτική συντροφιά στους τουριστικούς
προορισμούς της χώρας αποτελούσε το αντικείμενο πλήθους ευφυολογημάτων και
αστεϊσμών. Για παράδειγμα, σε άρθρο του ο γνωστός σκιτσογράφος ΚΥΡ σατίριζε το
φαινόμενο των συχνών ερωτικών επαφών μεταξύ Ελλήνων και τουριστριών:

1054

S. Buck-Morss, Ό.π., σ. 216-217.

1055

S. Zinovieff, «Έλληνες άνδρες και ξένες τουρίστριες: Το ‘καμάκι’ σε μία επαρχιακή πόλη» στο Ε.

Παπαταξιάρχης & Θ Παραδέλλης, Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα,
1998, σ. 252-254.
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«Η διαφορά μεταξύ Έλληνος και ξένου τουρίστα είναι η εξής: Ο ξένος […]
που επί 11 μήνες έκανε ελεύθερη και άνευ υποχρεώσεων ερωτική ζωή, τον
12ο μήνα θέλει να ξεκουραστή, να δη ήλιο, αρχαία και να αναπνεύση καθαρόν
αέρα. Αντίθετα ο Ρωμιός, που επί 11μήνες ξεκουραζόταν, έβλεπε ήλιο, αρχαία
και ανέπνε καθαρόν αέρα, θέλει τον 12ο μήνα να κάνει μία ελεύθερη και άνευ
υποχρεώσεων ερωτική ζωή. Σκέπετεται: Ποιος μπορεί να μου χαρίση έναν
τέτοιο μήνα: Και απαντά ο ίδιος: Μία ξένη τουρίστρια.»1056

Η περιηγήτρια από το εξωτερικό αποτυπώνονταν σταδιακά ως ο μύστης στον
κόσμο των ερωτικών απολαύσεων για τους νέους Έλληνες. Υποκαθιστούσε την
«πόρνη» στα αστικά κέντρα η οποία μέχρι προσφάτως αποτελούσε την κοινωνικά
αποδεκτή μορφή σεξουαλικότητας έξω από τα πλαίσια του θεσμού του γάμου και
αναπαριστάνονταν

αποκλειστικά

ως

παθητικό

υποκείμενο

της

ανδρικής

σεξουαλικότητας.
Η ξένη τουρίστρια βεβαίως αποτελούσε περισσότερο μύθευμα και λιγότερο
πραγματικότητα.1057 Περισσότερο αποτελούσε διακαή πόθο, φάνταζε ως «εύκολη
λεία», ενώ δεν μετασχημάτιζε επί της ουσίας το μοτίβο της ερωτικής συμπεριφοράς
της εποχής. Η «κατάκτηση» της αποτελούσε ζητούμενο και όχι δεδομένο, και ως εκ
τούτου οι «ανδρικοί λόγοι» της εποχής έγκεινται σε τεχνικές κατάκτησής της,
στρατηγικές προσέγγισης και παιδαγωγικές οικειοποίησης του σώματός της. Συχνά
στα έντυπα της εποχής συναντάμε, εν είδη αστεϊσμού, τυπολογίες ερωτικών
συνευρέσεων, καταλόγους από είδη φλερτ, λίστες από ξένες λέξεις που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν ως ερωτικά καλέσματα στις γλώσσες των ξένων επισκεπτριών,
και καταλόγους από τις διαφορετικές ιδιότητες της κάθε εθνικότητας «θηράματος».
Παραδειγματικό της παραπάνω τάσης είναι το ακόλουθο απόσπασμα από το
περιοδικό Επίκαιρα το 1972:
«Αν είσθε ευγενής και με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, διαλέξτε μία
Καναδή.
Αν γνωρίζετε το μυστικό της επιτυχίας, μία Γιαπωνέζα σας περιμένει.
1056
1057

«Ύδρα… και οι Εραστές τις», Εικόνες, τεύχος 459, 7 Αυγούστου 1964, σ. 44-49.
Για την τάση των τουριστικών προορισμών με έμφαση στις δραστηριότητες της θάλασσας να

φαντάζουν περισσότερο τόποι ερωτικής ελευθεριότητας για το γηγενή πληθυσμό παρά για τους τουρίστες
βλέπε: Ζ. Ν. Ουρμπαίν, Ό.π.,σ. 364.
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Αν είσθε καλός στον έρωτα, οι Βόρειες και οι Αγγλίδες - και ίσως και πάρα
πολλές άλλες που το έκρυψαν - είναι στη διάθεση σας.
Αν κάνετε ευχάριστη συντροφιά τρέξτε στις Αμερικανίδες.
Αν είσθε ένας τέλειος άνδρας και σκέπτεσθε στα σοβαρά το γάμο, γίνετε ένας
νέος άποικος της Ν. Αφρικής.
Αν δεν κάνετε το σκληρό, τρέξτε στις Τουρκάλες και τις Αιγύπτιες.
Αν θέλετε να κάνετε μία ήσυχη οικογενειακή ζωή, η Γερμανίδα θεωρείται από
τις καλύτερες νοικοκυρές του κόσμου.
Αν είσθε… πικάντικος, μη διστάσετε να πλησιάσετε μία Γαλλίδα.
Και μακριά… από Ιταλίδες! Και αλήθεια να τους λέτε, δεν πρόκειται ποτέ να
σας πιστέψουν. Ας όψωνται οι γείτονες…»1058

Η ερωτική συμπεριφορά παρουσιαζόταν μέσα σε αυτούς του λόγους ως
αντικείμενο επιλογής, συνειδητής απόφασης και μέριμνας. Η ταυτότητα εν
προκειμένω του άνδρα, δεν παρουσιαζόταν ως δεδομένη αλλά ως μία μεταβλητή που
αλλάζει στο βαθμό που αλλάζει και το μοτίβο της ερωτικής του συμπεριφοράς. Η
αλλαγή, βεβαίως, την οποία υπονοούμε δεν είναι σταθερά εντοπισμένη την περίοδο
που μελετάμε, αλλά μέσα από την ερωτική κινητικότητα που προκαλούσε η έλευση
του τουρισμού στη χώρα επιταχυνόταν αισθητά. Το παραπάνω φαινόμενο σε
συνδυασμό με την οικειοποίηση όλων των σχετικών κοινωνικών πρακτικών όπως το
μπάνιο, τον μιμητισμό στο ρουχισμό, στις καταναλωτικές συνήθειες εν τέλει,
συνέβαλλε και σε μία συνολική επανοηματοδόηση του εαυτού. Οι ερωτικές σχέσεις
θέτονταν στο επίκεντρο της προσοχής, και διαμέσου αυτής της διαδικασίας έπαυαν να
νοούνται παντού, πάντα, και απαραιτήτως ως δεδομένες και προαποφασισμένες από
ένα κραταιό σύστημα κανόνων που τις διέπει. Ο τουρισμός με άλλα λόγια είναι,
μεταξύ άλλων, και ο δίαυλος μέσω του οποίου η εξατομίκευση1059 των γαμικών
σχέσεων και της σεξουαλικής συμπεριφοράς διαδίδονταν στην ελληνική κοινωνία.
Το παρακάτω άρθρο από το περιοδικό Άλφα παρατίθεται σχεδόν αυτούσιο στο
βαθμό που κρίνουμε ότι αποτυπώνει την λειτουργία αυτή του τουρισμού και των
παραθεριστικών πρακτικών που τον συνοδεύουν στην ελληνική κοινωνία. Έχει
γραφτεί τον Ιούλιο του 1967 λίγους μόλις μήνες μετά την εγκαθίδρυση της
στρατιωτικής δικτατορίας, είναι όμως ενδεικτικό των κοινωνικών μεταστροφών με τις
1058

Σ. Ζαχαράτου, «Κορίτσια του καλοκαιριού», Επίκαιρα, 14 Ιουλίου 1972, σ. 39.

1059

Z. Bauman, Η Μετανεωτερικότητα και τα δεινά της, Ψυχογιός, Αθήνα, 2002, σ. 273.
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οποίες θα καταλήξει να χαράξει η επερχόμενη περίοδος την ελληνική κοινωνία. Ο
τίτλος τού «Σεξ, βουνό και θάλασσα»:
«Εκατόν πενήντα χιλιάδες εις την θάλασσαν. Εκατόν πενήντα άτομα εις την
Πάρνηθα. Πως εξηγήται αυτή η ταραχώδης έξοδος προς τα παράλια και η
ερήμωσις των βουνών; Ας μη μας είπούν οι φίλοι της θαλάσσης ότι
αναζητούν λίγη δροσιά. Διατί πορεύονται προς την κάμινον. Και μήπως
ρίπτονται εις το νερό δια να ευφρανθούν το λουτρόν των κυμάτων; Από τους
τριάντα μανιώδεις φίλους της εναλίου χαράς, ο ένας μόνον τέρπεται με την
κολύμβησιν. Οι υπόλοιποι είκοσι εννέα εκθέτουν με μαζοχισμόν τα μέλη των
εις την θρακιάν του Αυγούστου, αυτοσουβλιζόμενοι ως Αθανάσιοι Διάκοι,
υδρομοπούντες ως αυγά εις την χόβολη, άφωνοι και αποχαυνωμένοι εις
κατάστασιν εμβροντησίας. Περιπατούν εις την αχνίζουσαν άμμον ως γάτοι επί
πυρακτωμάνης λαμαρίνας, εις τα βότσαλα ως αναστενάρηδες. Και ακινητούν
εις τους βράχους ως θλιβεροί ναυαγοί.»1060

Ο συγγραφέας του άρθρου αναζητά τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιος είναι ο
λόγος αυτής της στροφής προς τη θάλασσα. Στις απαντήσεις που δίνονται,
λανθασμένα, σε αυτό το ερώτημα ο συγγραφέας συγκαταλέγει τις θρυλούμενες
ιαματικές ιδιότητες της θάλασσας, τη μόδα και τις ανέσεις που προσφέρουν οι
καλοκαιρινές διακοπές.
«Όλα αυτά, όμως, αποτελούν επιφαινόμενα. Η θάλασσομανία έχει βαθύτεραψυχολογικά αίτια. Είναι αποτέλεσμα της μεταβολής των κοινωνικών ηθών και
κυρίως της εισβολής του σεξ εις την καθημερινήν ζωήν. Η μεταπολεμική εποχή
έφερε σεισμόν εις τας σχέσεις των δύο φύλων, ανέτρεψε παλαιάς αξίας και
εξηφάνισε προκαταλήψεις. Και ανέσυρε τον ερωτισμόν από την σκοτεινήν
καταπακτήν του. Πρό 50 ετίαν τα μπαίν-μιξτ εθεωρούντο σκανδαλώδη.
Καλλίγραμμοι Ατθίδες εισήρχοντες την θάλασσαν με την ποδηρή πουκαμίσαν
των και οι Αθηναίοι με το μπενοβράκι των. Το μπικίνι έφερεν επανάστασιν.
Κατήντησεν αδιόρατον φύλλον συκής, αλλά ενομιμοποιήθη ως ευπρεπές
λουτρικόν ένδυμα. Ακόμα και το περιλάλητον ‘τοπλές’ θα είχε καθιερωθή, αν
η άτεγκτος βιολογία και ο πανδαμάτωρ ιστοβόρος χρόνος δεν επροκαλούσε

1060

«Σεξ, Βουνό και θάλασσα», Άλφα Ρεπορτάζ, τεύχος 20, 15 Ιουλίου 1967, σ. 43.
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την αντιαισθητικήν χαλάρωσιν του προπετούς θηλυκού κάλλους. Ο
ερωτισμός αποτελεί το κίνητρον της θαλασσοφιλίας. Άλλοτε υποσυνείδητος
και ανομολόγητος, άλλοτε ωμός και κραυγελέος. Αυτός ο ερωτισμός οδηγεί
εις την λατρείαν, εις την θεοποίησιν του σώματος. Η θάλασσα παρέχει το
σκηνικόν της πανδαισίας. Προσφέρει την επίδειξιν των γυμνών σωμάτων. Και
η επίδειξις προϋποθέτει το ελκυστικόν χρώμα, το μελαψόν δέρμα της
ευρωστίας. Οι νέοι των δύο φύλων εμφανίζονται εις την θάλασσαν γυμνοί, με
όλην την δόξαν της σωματικής των άλκης. Ο ερωτισμός απαστράπτει εκεί ως
πύρινη ρομφαία μέσα εις τας ατμίδας του θερινού καύματος. Ουδείς
σκέπτεται την υγείαν. Όλοι αποζητούν το χρώμα που καθιστά περισσότερον
γοητευτικάς τας γυναίκας, περισσότερον αρρενωπούς τους άνδρας. Όλοι
κατέχονται με την αγωνίαν της φόρμας. Και οι έφηβοι και οι ώριμοι. Όλοι οι
Θερσίται και οι Απολλώνιοι Αντίνοοι. Οι Κάλιμπαν και οι Άριελ, οι
πεντάμορφες και οι Λαμίες. Οι Νηρηίδες και οι βαμπίρ. Ο σύγχρονος
Νάρκισσος εγκατέλειψε την ‘πάγαν λαλέουσαν’ των ελληνικών βουνών. Και
καθρεπτίζεται εις το θαλάσσιον κύμα.»1061

Αυτή η «είσοδος του σεξ εις την καθημερινή ζωή» χρησιμοποιούσε μεταξύ
άλλων οδών, το ίδιο τον τουρισμό για την έλευση του. Το σεξ εννοείται εδώ ως
θέματος προς συζήτηση, ως διακύβευμα, ως αποτελέσματος μίας ατομικής
προσωπικής στρατηγικής που διαμόρφωνε ατομικές προσωπικές σεξουαλικές
βιογραφίες. Το σεξ αυτό ως συγκρατητικό στοιχείο της ταυτότητας του σύγχρονου
υποκειμένου και όχι ως μία δοσμένη σταθερά στην περίπτωση της ελληνικής
κοινωνίας ερχόταν και από την παραλία. Και εκεί το έφεραν οι τουρίστες.
Νευραλγικό σημείο σε αυτή την ουσιαστική μετατόπιση έπαιζε η αλλαγή της
σχέσης του νέου υποκειμένου με το σώμα του. Η θάλασσα άνοιγε το σώμα στη
δημόσια θέα και ερχόταν ταυτόχρονα να το διαμορφώσει και να συγκροτήσει εκείνα
τα κριτήρια στη βάση των οποίων το σώμα θα κριθεί. Το θέμα της αλλαγής της
σχέσης της ελληνικής κοινωνίας με το σώμα, καθώς είναι κεντρικό στις διαδικασίες
μετασχηματισμού από τις οποίες διέρχεται, θα αποτελέσει και το αντικείμενο
επόμενης ενότητας.
Για την ώρα ας αρκεστούμε στη διαπίστωση ότι αυτή η «εισβολή του σεξ»
αναδιαμορφώνει και τον κοινωνικό εκείνο θεσμό ο οποίος νοούνταν ως ο κατεξοχήν
1061

Στο ίδιο, σ. 43.
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φορέας εντός του οποίου αυτό, ως πρακτική και όχι ως ατομική στρατηγική,
εδραζόταν, την οικογένεια.
5.2.2.2 Διαζύγια
Η ελληνική οικογένεια άλλαζε με τη διάδοση του τουρισμού στη χώρα. Η παραπάνω
πρόταση είναι ανοικτή σε διαφορετικές αναγνώσεις. Μπορεί να υπονοεί ότι ο
τουρισμός και η ερωτική ελευθεριότητα που τον συνοδεύει κάνει το θεσμό να
ατροφεί. Μπορεί να σημαίνει ότι ο τουρισμός «έκλεινε σπίτια», ότι έφερνε διαζύγια ή
ότι λιγότεροι νέοι ήθελαν να παντρευτούν. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι οι αλλαγές
αυτές σχετίζονταν με μία αλλαγή της θέσης της οικογένειας σε σχέση με την νέα αυτή
ερωτική κινητικότητα, ότι η οικογένεια μετατοπιζόταν σε σχέση με το φαινόμενο αυτό
και αναπροσαρμοζόταν ώστε να επιβιώσει ως κοινωνικός θεσμός, από την παρουσία
σεξουαλικών επαφών με ένα πληθυσμιακό σύνολο ξένο προς αυτήν. Και ακόμα
μπορεί να σημαίνει ότι αναδιαμορφωνόταν οι λειτουργίες στο εσωτερικό της, με
άλλες να ατονούν και άλλες να γίνονται κυρίαρχες.
Οι σχετικοί μετασχηματισμοί φυσικά συνδέονται με διεργασίες που
υπερβαίνουν κατά πολύ το ίδιο το φαινόμενο του τουρισμού. Εάν όμως μπορούσαμε
ευθύγραμμα να συνδέσουμε τον τουρισμό με την υποχώρηση της βαρύτητας του
θεσμού της οικογένειας τότε ίσως αυτό να αποτυπωνόταν και στον αριθμό των
διαζυγίων στις σχετικές περιοχές. Στον πίνακα 13 του παραρτήματος μπορούμε να
παρατηρήσουμε την εξέλιξη των διαζυγίων στην ελληνική κοινωνία και σε
επιλεγμένους νομούς με ή χωρίς τουριστική ανάπτυξη την εποχή που μελετάμε. Καθ’
όλη την περίοδο 1958 έως και 1965 παρατηρούμε μία αυξητική τάση. Την περίοδο
1966-1979 ο αριθμός των διαζυγίων παγιωνόταν και από το 1970 και μετά οι
αυξητικές τάσεις συνεχίζονταν.
Οι περιοχές στις οποίες εντοπίσαμε έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως τα
Δωδεκάνησα, η Κρήτη, η Κέρκυρα δεν παρουσίαζαν μία διαφορετική ποσοστιαία
αύξηση των διαζυγίων από το εθνικό μέσο όρο ή από άλλες μη τουριστικές περιοχές.
Από το παραπάνω συνάγουμε ότι η οικογένεια δεν «κατέρρεε» υπό το βάρος της
«εισβολής». Αν, σε βάθος χρόνου, η ίδια συνθήκη οδηγεί σε υποχώρηση της διάθεσης
των κατοίκων των σχετικών περιοχών να παντρευτούν δεν μπορούμε να το ξέρουμε,
παρόλο που και οι ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες που διεξάγονται τις
επόμενες δύο δεκαετίες δεν μαρτυρούν μία ανάλογη τάση. Έρευνες όπως αυτή της
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Κούση κάνουν λόγο για την διεύρυνση του ηλικιακού ορίου του γάμου,1062 ενώ οι
ανθρωπολογικές μελέτες της Γαλάνη-Μουτάφη,1063 της Στοτ1064 και της Ζάρκια,1065
για τη Σάμο, τη Μύκονο και τη Σκύρο αντίστοιχα, αναφέρονται στην αλλαγή του
ρόλου της προίκας στα πλαίσια του γάμου. Είναι, λοιπόν, τα ποσοτικά δεδομένα
λόγος για θεωρήσουμε ότι ο τουρισμός δεν έχει επίδραση επί του θεσμού της
οικογένειας στην ελληνική κοινωνία;
Την ίδια περίοδο οι παρατηρητές της εποχής συνέχιζαν διαρκώς να
παρουσιάζουν την οικογένεια ως βαλλόμενη από το νέο φαινόμενο. Είναι αυτή η
συσχέτιση απλά ένα ιδεολογικό επιφαινόμενο; Μία προσπάθεια ιδεολογικής
αναδίπλωσης σε αξιακές νοηματοδοτήσεις προνεωτερικές, νομιμοποιητικές ως προς
το υπάρχον κοινωνικοπολιτικό καθεστώς; Μία τέτοια σχέση σίγουρα υπάρχει όπως
επισημάνθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά το ερώτημα μας εδώ είναι αν
υπάρχει και ένα υπόστρωμα αλήθειας πίσω από τις κατά βάση ιδεολογικού τύπου
επικλήσεις στην «θιγόμενη» ελληνική οικογένεια.
Αν ισχύει μία τέτοια σύνδεση, τότε έχουμε να κάνουμε με μία κάποιου είδους
μεταστροφή της θέσης της οικογένειας στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό με
έμφαση τις περιοχές βεβαίως που ο τουρισμός εξελισσόταν σε κυρίαρχη οικονομική
δραστηριότητα. Με ποιους όμως τρόπους;
5.2.2.3 Η «άνιση» ερωτική κινητικότητα των δύο φύλων
Ας

επαναδιατυπώσουμε

τον

προβληματισμό

μας.

Οι

τουριστικοί

χώροι

σημασιοδοτούνταν από την ελληνική κοινωνία ως τόποι ερωτικής ελευθεριότητας.
Και αποτελούσαν χώρους ερωτικής κινητικότητας για τους νέους Έλληνες, είτε ως
εσωτερικοί τουρίστες, είτε ως κάτοικοι των σχετικών περιοχών. Λογικά αυτό θα
έπρεπε να μετασχηματίσει και τον κατεξοχήν θεσμό, το γάμο, εντός του οποίου η
σεξουαλικότητα ασκούνταν. Αφορούσε όμως αυτή η συνθήκη ερωτικής κινητικότητας
το σύνολο του εκάστοτε πληθυσμού; Ή μήπως αφορούσε εξίσου και τα δύο φύλα;. Η
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M. Kousis, Ό.π., σ. 147.
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V. Galani-Moutafi, «From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender, and Kinship in a Greek

Island Village (Part One)», Journal of Modern Greek Studies, vol. 11, no 2, Oct. 1993, σ. 248.
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απάντηση εδώ είναι εύκολη. Η συνθήκη αυτή αφορούσε τους νέους Έλληνες άνδρες
και όχι τις γυναίκες.
Οι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι στην σχετική διαδικασία έχουν αυξημένες
ευκαιρίες ερωτικής κινητικότητας και αυτό ενδυνάμωνε σχετικά τη θέση τους εντός
της γαμικής αγοράς. Το παρακάτω άρθρο από τον Ταχυδρόμο το 1973, αποτύπωνε
αυτές τις δυνατότητες που ανοίγονταν για τους νέους άνδρες στις τουριστικές
περιοχές με έμφαση στη Ρόδο:
«Υπολογίζεται ότι σε κάθε πτήση αεροσκάφους τσάρτερ, υπάρχουν κάπου
τριάντα άτομα που έρχονται για δεύτερη ή τρίτη φορά στη Ρόδο. Στα τριάντα
αυτά άτομα, τα δεκαπέντε είναι κοπέλες που έχουν φίλους στο νησί. Άρα στη
μεγάλη τουριστική κίνηση της Ρόδου, συμβάλουν κατά κάποιο τρόπο και οι
γαμπροί της. […] Λένε ότι, εάν ο οποιοσδήποτε Ροδίτης ‘γαμπρός’
συναγωνισθή μ’ έναν άλλο άνδρα, όσο ωραίος και να είναι, για την
κατάκτηση μίας τουρίστριας, ο ντόπιος θα βγη οπωσδήποτε κερδισμένος. Κι’
αυτό γιατί ξέρει πως θα της μιλήση και πως θα της συμπεριφερθή! […] Τις
ξένες τουρίστριες, οι Ροδίτες σπάνια τις παντρεύονται. Και για αυτό μας
μιλούν οι αριθμοί: Τον περασμένο χρόνο έγιναν στην Ρόδο μόνον επτά γάμοι
μεταξύ αλλοδαπών και Ροδιτών. Το 1971 έγιναν 16 τέτοιοι γάμοι.
Παράλληλα, μικρός είναι κι ο αριθμός των γάμων μεταξύ αλλοδαπών και
Ροδιτισσών. Τρείς έγιναν το 1972, κανένας το 1971! […] Τις ξένες
τουρίστριες οι ‘γαμπροί’ τις έχουν κατατάξει σε κατηγορίες: Στις ΄πατάτες’
(που μπορείς να κάνης εύκολη γνωριμία μαζί τους), στις ‘μεσαίες’ (που
δύσκολα κάνουν γνωριμίες) και στις ‘σκληρές’ (που αρνούνται ορθά κοφτά
οποιαδήποτε γνωριμία). […] Στην επιχείρηση - ‘ξένες τουρίστριες’ υπάρχουν
κι’ οι συντηρητικοί κι’ οι έξυπνοι: Οι συντηρητικοί επιδίδονται μεν στο
κυνηγητό των ξένων, αλλά με κάποιο μέτρο. Φροντίζουν δηλαδή να έχουν και
τη Ροδίτισσα φιλεναδίτσα τους, έχοντας υπ’ όψη τους ότι τις ‘παχειές
αγελάδες’ θ’ ακολουθήσουν οι ‘ισχνές’, ο χειμώνας, κατά τον οποίο η ‘θήρα’
είναι επίπονη και το ‘θήραμα’ όχι και τόσο άφθονο. Οι έξυπνοι, δεν
επιδίδονται καθόλου στις ‘εξωτερικές σχέσεις’, αφού - πολύ σωστά
σκεπτόμενοι- βρίσκουν μεγάλη ντόπια προσφορά. Αυτοί περνούν καλά, χωρίς
πολλά έξοδα, χωρίς πολλές ταλαιπωρίες, χειμώνα-καλοκαίρι. Υπάρχει μόνο ο
‘κίνδυνος’ να βρεθούν ξαφνικά παντρεμένοι. […] Θα μπορούσαν ο ντόπιες να
συνάπτουν σχέσεις με ξένους τουρίστες; Αυτό ακόμη είναι αδύνατο. Παρά
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τον εξευρωπαϊσμό του νησιού και των ανθρώπων του – οι γυναικείες ψυχές
παραμένουν ακόμη πουριτανικές.» 1066

Σύμφωνα με τον παρατηρητή της εποχής, η ανδρική σεξουαλικότητα
αποτελούσε κατ’ ουσίαν εμπορεύσιμο προϊόν της Ρόδου, βασικό λόγο προσέλκυσης
τουρισμού, δίπλα-δίπλα με τις παραλίες του νησιού και το όμορφο μεσαιωνικό κάστρο
της πόλης, ένα είδος συλλογικού κοινωνικού κεφαλαίου στη βάση του οποίου
στηριζόταν η οικονομία της χώρας. Αυτή η πυκνότητα των ερωτικών επαφών δεν
διατάρασσε στον αναμενόμενο βαθμό τη γαμική αγορά του νησιού. Τις ξένες
τουρίστριες οι Ροδίτες δεν τις παντρεύονταν, καθώς η συγκεκριμένη μορφή επαφής
αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την σεξουαλική τους συμπεριφορά. Οι επαφή με τις
τουρίστριες δεν άλλαζε τη βασική, βιογραφικού τύπου, επιλογή του νέου άνδρα του
νησιού να αναζητήσει μόνιμη σύζυγο. Τη μετέθετε, αφαιρώντας από αυτή δυνητικά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την ίδια τη σεξουαλικότητα. Το πλαίσιο λειτουργίας της
γαμικής αγοράς άλλαζε στο βαθμό που η αποχή από το ερωτικό παιχνίδι με τις
τουρίστριες αυξάνει τις επιλογές ενός άνδρα στη ίδια τη γαμική αγορά.
Οι γυναίκες δεν είχαν όμως αντίστοιχες επιλογές. Οι ίδιες έβρισκαν τον εαυτό
τους σχετικά αποκλεισμένο από τη νέα αυτή μορφή επικοινωνίας. Και σαν να μην
έφτανε αυτό, έπρεπε να αναδιαμορφώσουν τις γαμικές στρατηγικές τους σε σχέση με
το γεγονός ότι η παρουσία της ξένης επισκέπτριας είχε αφαιρέσει από το γάμο τη
λειτουργία της σεξουαλικότητας. Απέναντι σε αυτό το γεγονός οι γυναίκες είχαν δύο
επιλογές: ή να αντισταθούν στο νέο φαινόμενα, υιοθετώντας τις στρατηγικές του
αντιπάλου, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη θέση τους στη γαμική αγορά ή να το
δεχτούν και να διαμορφώσουν γαμικές στρατηγικές πέρα και έξω από τη
σεξουαλικότητα με κριτήρια διάφορα από αυτή. Το παρακάτω απόσπασμα, από άρθρο
του Ταχυδρόμου που προσπαθεί να αποτιμήσει τις αλλαγές στις ερωτικές σχέσεις στις
αρχές τις δεκαετίας του ’70, είναι ενδεικτικό αυτής τάσης:
«Ο ήλιος ζεσταίνει. Όταν ζεσταίνεσαι, γδύνεσαι. Οι ξένες ζεσταίνονται.
Οι ντόπιες δε ζεσταίνονται και δε γδύνονται.
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Γ. Ζαχαριάδης, «Ροδίτες: Οι ακαταμάχητοι Δον Ζουάν», Ταχυδρόμος, τεύχος 985, 23 Φεβρουαρίου

1973, σ. 44-45.

Σελίδα | 437

Πιο όμορφες είναι οι πιο γυμνές. Οι ξένες είναι πιο όμορφες. Οι ξένες δεν
ξέρουν την γλώσσα, οι ντόπιες την ξέρουν, οι ξένες έχουν άνεση. Οι ντόπιες
κοιτάνε τις ξένες και τους ντόπιους, αλλά είναι ‘ξένες’ και οι ντόπιοι ‘ξένοι’.
Πάντως εφέτος μερικές ντόπιες κοπέλες αντέδρασαν φορώντας μπικίνι.»1067

Φορώντας μπικίνι μία κοπέλα της εποχής έκανε κάτι παραπάνω από μία
πολιτισμική επανάσταση. Προσπαθούσε να διατηρήσει για τον εαυτό της το δικαίωμα
να αποτελεί αντικείμενο ερωτικού θαυμασμού πέρα από μία επιλογή με
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εντός της γαμικής αγοράς. Η έλευση του
τουρισμού λειτουργούσε με άλλα λόγια εν είδει λεηλασίας των περιορισμένων, πλην
όμως υπαρκτών, σεξουαλικών τους επιλογών. Και αυτή η λεηλασία δεν ήταν ένα
ανώδυνο γεγονός. Συνέβαλε αντικειμενικά στην επιδείνωση της θέσης της γυναίκας
εντός της γαμικής αγοράς, χωρίς να συνοδεύεται απαραιτήτως από μία αναβάθμιση
της κοινωνικής της θέσης.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τουρισμός συνέβαλε προς την κατεύθυνση της
λειτουργικής διαφοροποίησης της σεξουαλικότητας από το θεσμό του γάμου.
Ταυτόχρονα υποβίβαζε τη θέση της γυναίκας εντός της υπάρχουσας γαμικής αγοράς
στους τόπους υποδοχής τουριστών χωρίς αυτή η επιδείνωση να συνοδεύεται από
αυξημένες επιλογές στον τομέα της σεξουαλικότητας για την ίδια.1068
5.2.2.4 Γυναίκα και εργασία
Δεν αποτελούσε όμως ο τουρισμός ένα φαινόμενο αποκλειστικά αρνητικό για τη θέση
των γυναικών εντός της ελληνικής κοινωνίας. Ενώ χειροτέρευε τη θέση τους εντός της
γαμικής αγοράς, η μετατόπιση του θεσμού του γάμου αναδείκνυε ταυτόχρονα
διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικές ευκαιρίες για αυτές. Ας μην ξεχνάμε ότι μία
1067
1068

Α. Κοσμά, «Οι νέοι και ο έρωτας», Ταχυδρόμος, τεύχος 627, 23 Απριλίου 1966, σ. 34-39.
Στη θέση αυτή συντινουν και μία σειρά άλλων μελετών για την περίπτωση της ανάπτυξης του

ελληνικού τουρισμού. Βλέπε: Π. Τσάρτας, «Κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε δύο
ομάδες πληθυσμού: Νέοι και Γυναίκες, στοιχεία από μία έρευνα στα νησιά Ίος και Σέριφος», ό.π., σ. 30.
M. Kousis, «Tourism and the Family in a Rural Cretan Community», Annals of Tourism Research, στο Y.
Apostolopoulos, S. Leivadi & A. Yiannakis, The Sociology of Tourism: Theoretical and empirical
investigations, Routledge, Λονδίνο, 1996, σ. 230 · S. Buck-Morss, Ό.π., σ. 217. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι και σε μελέτες άλλων μεσογειακών κοινωνιών έχει παρατηρηθεί ανάλογη τάση.
Ενδεικτικά για την περίπτωση της Μάλτας βλέπε: A. Black, Ό.π., σ. 134-135.
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από τις δύο βασικές μορφές που κατοχυρώνονταν στην ελληνική τουριστική αγορά,
από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας και έπειτα, ήταν αυτή της μικρής
οικογενειακής επιχείρησης, κάθε μέλος της οποίας δυνητικά εμπλέκονταν στην
παραγωγή τουριστικών υπηρεσιών. Στο βαθμό μάλιστα που η εξειδικευμένη εργασία
σπάνιζε σε αυτές τις επιχειρήσεις, η μόνη σχετική γνώση γύρω από θέματα εστίασης
και φιλοξενίας που υπήρχε διαθέσιμη ήταν αυτή που κατείχαν οι γυναίκες.
Σε άρθρο του 1971 στον Ταχυδρόμο διαβάζουμε για το νέο ρόλο της γυναίκας,
συζύγου του ιδιοκτήτη, μητέρας ή κόρης του, στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις
εστίασης:
«Πολλοί συνηθίζουν να ρίχνουν μία ματιά στο μαγειρείο. Συνήθως,
αναψοκοκκινισμένη ανάμεσα στα τηγάνια και κατσαρούλες και πιατικά,
τριγυρισμένη από ένα τσούρμο παιδιών που την βασανίζει, η γυναίκα του
ταβερνιάρη ή εστιάτορα, αυτοδίδακτη και ανυποχώρητη στις προγονικές της
θέσεις, μοιάζει κάπως μεταξύ θεάς και σκιάχτρου. Τρώει λοιπόν πελάτες και
τρώγεται.»1069

Οι γυναίκες του σπιτιού εργάζονταν στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις. Εντός
αυτών διαμορφώνοταν ένα υπερεντατικό μοντέλο εργασίας στο οποίο καθ’ όλη τη
διάρκεια της τουριστικής σεζόν οι υπόλοιποι ρόλοι εντός του οικογενειακού
καταμερισμού εργασίας έπρεπε να παραμεριστούν προς χάριν της εργασίας στο
ξενοδοχείο, στο εστιατόριο, στο μίνι μάρκετ ή στο περίπτερο, στην επιχείρηση
ενοικίασης οχημάτων ή στο νυκτερινό κέντρο. Η υπερεντατική αυτή εργασία είχε
όμως και τα πλεονεκτήματα της. Οι νέες γυναίκες γίνονταν αντικείμενο οικονομικής
εκμετάλλευσης εντός της τουριστικής επιχείρησης, γινόντουσαν όμως και
απαραίτητες, συχνά και αναντικατάστατες, για την επιχείρηση.1070 Και ταυτόχρονα
εξασφάλιζαν ευκολότερη πρόσβαση σε θέσης μισθωτής εργασίας όταν επρόκειτο για
οικογένειες μισθωτών, εν σχέση με το παρελθόν, γεγονός που αναβάθμιζε τη θέση

1069

«Γιατί τρώμε παλιόφαγα σε ταβέρνες και κέντρα», Ταχυδρόμος, τεύχος 903, 30 Ιουλίου 1971, σ. 14-

15.
1070
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πολλών γυναικών μέσα από την σχετική τους οικονομική αυτονομία.1071 Οι γυναίκες
κατοχύρωνα έτσι ένα ρόλο εντός της εκάστοτε κοινότητας μέσα από την οικονομική
τους συνδρομή στη νέα χρυσοφόρα οικονομική δραστηριότητα. Μια θέση, ακόμα και
αν αυτή είναι στο «πυρ το εξώτερον της κουζίνας», που διασφάλιζε για αυτές ένα
ισχυρότερο ρόλο για τη διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων του νοικοκυριού.1072
Τέλος, κατά ακολουθία εξασφαλίζονταν για αυτές μία αναβαθμισμένη θέση εντός της
κοινότητας καθώς de facto καθιερώνονταν το γεγονός ότι η έξοδος των γυναικών από
την αφάνεια της δημόσιας ζωής ήταν δυνητικά εξαιρετικά επικερδής.1073
Σε ρεπορτάζ του Ταχυδρόμου σχετικά με τις αλλαγές στις μικρές τοπικές
κοινωνίες από την έλευση του τουρισμού, συναντάμε το ακόλουθο απόσπασμα από
συνέντευξη κατοίκου του Τυμπακίου Κρήτης, στο οποίο ο νεαρός αναφέρεται στη
θέση της γυναίκας στις περιοχές με έντονο το τουριστικό στοιχείο:
«Μιλιά να μη βγάζουν οι κοπελιές στο χωριό μας. Ότι έχουν κερδίσει (από
ελευθερία) το χρωστούν στις ξένες που έρχονται κάθε καλοκαίρι. Έτσι
έμαθαν να ντύνονται ωραία και να γίνονται ελκυστικές. Κι’ έμαθαν να
αγαπούν και την θάλασσα, που είναι τόσο κοντά στο χωριό μας και σχεδόν
δεν το ξέρανε ότι υπήρχε.»1074

«Μιλιά να μην βγάζουν οι κοπελιές του χωριού μας» για την συνεύρεση των
ντόπιων με τις ξένες τουρίστριες, στο βαθμό που ο τουρισμός εξασφάλιζε τελικά για
τις γυναίκες στις τουριστικές περιοχές μια αυξημένη πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα,
ακόμα και αν δε διαφοροποιεί τη θέση της εντός τη γαμικής αγοράς, εννοεί εδώ ο
συνεντευξιαζόμενος. Και ταυτόχρονα παρείχε και τα μέσα στις νεαρές Κρητικοπούλες
της εποχής για να υιοθετήσουν νέα καταναλωτικά πρότυπα και νέες πρακτικές, όπως
το μπάνιο στη θάλασσα χωρίς να συναντάνε την αυστηρότητα των συντοπιτών τους.
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Μία τέτοια μετατόπιση δεν θα ήταν δυνατή αν δεν καθιέρωνε ο τουρισμός τον
αδιαπραγμάτευτο ρόλο τους στη διαδικασία της παραγωγής.
Ο τουρισμός λοιπόν, στην περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας τα πρώτα 30
μεταπολεμικά χρόνια, συνέβαλε στη λειτουργική διαφοροποίηση του θεσμού του
γάμου από τη σεξουαλικότητα. Ταυτόχρονα συνέβαλε στην ενδυνάμωση των
οικονομικών λειτουργιών της ελληνικής οικογένειας και μέσω αυτής της λειτουργικής
διαφοροποίησης, ενδυνάμωνε τη θέση των γυναικών και τις έδινε αυξημένες ευκαιρίες
πρόσβασης στο δημόσιο χώρο.
5.2.3 Σώμα
Από τους βασικότερους τρόπους με τους οποίους η έλευση του τουρισμού και η
ευρύτατη διάδοση των παραθεριστικών πρακτικών και του μπάνιου συνέβαλαν στον
μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας είναι η σχέση των Ελλήνων με το σώμα
τους. Οι τελετουργίες της παραλίας, η δημόσια έκθεση των ημίγυμνων κορμιών και η
εγγραφή σε αυτές τις πρακτικές των νέων καταναλωτικών προτύπων θα συμβάλει
σταδιακά στην διαμόρφωση, έστω και υπογείως εν αρχή, μίας νέας αντίληψης περί
υποκειμενικότητας στην οποία η σχέση με το σώμα κατέχει κεντρικό ρόλο. Η
διαδικασία αυτή αφορά μεν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και πάλι οι νέες
γυναίκες δέχονται με μεγαλύτερη ένταση τις σχετικές πιέσεις, καθώς το δικό τους
σώμα είναι που σπρώχνεται με βία στο επίκεντρο της προσοχής και του δημόσιου
χώρου.
5.2.3.1 Σώματα γυμνά
Όπως έχουμε ήδη αναλύσει, η πρακτική του μπάνιου δεν ήταν άγνωστη, αν και
περιθωριακή, κατά τη μεσοπολεμική περίοδο στην Ελλάδα. Άρα η ιδέα του σχετικού
ξεγυμνώματος σε ένα κοινωνικά προσδιορισμένο δημόσιο χώρο δεν ήταν νέα κατά
την μεταπολεμική περίοδο. Αυτό που έχει σημασία είναι να αντιληφθούμε με ποιους
τρόπους αυτή η δημόσια έκθεση του σώματος νοηματοδοτούταν και πώς
μεταλλασσόταν και εξελισσόταν αυτές οι νοηματοδοτήσεις.
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η επαφή με τη θάλασσα συμβόλιζε, όπως
έχουμε αναφέρει, την υγεία και την ευρωστία.1075 Το παρακάτω απόσπασμα από
άρθρο του Ταχυδρόμου το 1957 είναι ενδεικτικό αυτής της αντίληψης:
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F. Inglis, Ό.π., σ. 136.
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«Οι πληθυσμοί που ζουν κοντά στη θάλασσα και τρέφονται κυρίως από αυτήν
είναι γενικά πιο γεροί, ενώ η γεννετήσιος ικανότης των είναι μεγαλυτέρα από
τους κατοίκους του εσωτερικού. […] Η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαίωσε αυτά
που οι αρχαίοι είχαν διαισθανθή. Κάθε γυναίκα που πέρασε τις διακοπές της
στη θάλασσα, επιστρέφει πιο ωραία. Γιατί η θάλασσα είναι ο μεγάλος φίλος
των δύο πολύτιμων στοιχείων της γυναίκας: του δέρματος και της
γραμμής.»1076

Η έκθεση στη θάλασσα ήταν ευκαιρία για την επίδειξη αυτής της ευρωστίας
και της βελτιωμένης υγείας του γυμνού σώματος. Αν σε αυτή την έκθεση
υποκρυπτόταν και μία ένταση από τα σεξουαλικά νοήματα και πάθη που η γύμνια
διεγείρει, αυτή λάνθανε, αποκρυβόταν και φτιασιδωνόταν για να νομιμοποιηθεί η νέα
πρακτική. Το παραπάνω απόσπασμα είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον εξαιτίας των
ευγονικών διαπιστώσεων του συγγραφέα του. Η έκθεση στο υγρό στοιχείο είναι
τεκμήριο μίας αναβαθμισμένης εκδοχής του ανθρώπινου είδους. Ο ιατρικός λόγος
επιστρατεύεται για να τεκμηριώσει μία αισθητική κρίση. Το κάλεσμα των μαζών προς
τη θάλασσα είναι με ένα τρόπο και ένα κάλεσμα προς μία βιολογική ουτοπία στην
οποία το ανθρώπινο σώμα θα μπορέσει να ανέλθει σε ένα ανώτερο επίπεδο εξέλιξης.
Η ευγονική αυτή ουτοπία διατηρούσε στο εσωτερικό της ένα στοιχείο
δυνητικού εκδημοκρατισμού. Όλοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτή στο
βαθμό που όλοι μπορούσαν να εκθέσουν το σώμα τους στα φυσικά στοιχεία, στο
νερό, στον ήλιο και στον αέρα. Σε απόσπασμα από άρθρο στις Εικόνες του 1957
συναντάμε την ακόλουθη αντίληψη περί της σχέσης του σώματος με τη θάλασσα:
«Άλλοτε, όχι και πολύ παλιά, οι περισσότεροι άνθρωποι του πολιτισμένου
κόσμου αντίκριζαν το νερό σαν… αγιασμό. Μόλις τον δέκατο ένατο αιώνα
αρχίζει να γενικεύεται η στροφή προς την φυσική ζωή και τον αθλητισμό.
[…] Τώρα βέβαια τα πράγματα άλλαξαν. Το σύνθημα που συναρπάζει τα
νιάτα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γής, είναι το πανάρχαιο εκείνο: ‘Νους
υγιής εν σώματι υγιές’, που βρίσκει την έκφραση του, εκτός από τον
αθλητισμό και στο ολοένα πιο απλό και πιο κατάλληλο για το σώμα ντύσιμο.
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Τα γεροδεμένα από τη γυμναστική και την άρμη της θάλασσας και τον ήλιο
κορμιά, αφήνονται ελεύθερα να χαρούν την άλκη τους.»1077

Τα σώματα μπορούσαν να απολαύσουν τον εαυτό τους στη θάλασσα, να
απολαύσουν την ίδια τους την υγεία, όχι το ένα το άλλο, και την ίδια τους της δύναμη.
Μπορούσαν δηλαδή να απολαύσουν το τεκμήριο της εξελικτικής τους διαδρομής που
ανθρώπινη πρόοδος και πολιτισμός έκαναν δυνατή για τον κάθε έναν.
Το σώμα απολάμβανε τον εαυτό του, ενίσχυε την υγεία του και αν επιδείκνυε
κάτι ήταν η ευρωστία και η δύναμη του και όχι η σεξουαλικότητα του ή η ικανότητα
του να ακολουθήσει μόδες και τάσεις. Η αντίληψη αυτή, η ουτοπική αυτή ορμή προς
ένα κόσμο υγειών σωμάτων βρίσκει τα φυσικά της όρια όταν τα ίδια αυτά τα σώματα
την ακολουθούν, εκτίθενται και αποκαλύπτουν το περιεχόμενο που τα ρούχα έως τότε
απέκρυπταν. Μία αιχμηρή ηθογραφική πένα όπως εκείνη του Τσιφόρου δεν μπορούσε
να προσπεράσει την κοσμογονία που συντελούνταν μέσα από τη δημόσια έκθεση του
μέχρι τότε κρυμμένου. Έτσι το 1957 σημείωνε:
«Πλαζ λαϊκή. Ανθρώπινο κρέας πάνω στον φούρνο της άμμου. Πίσω
αραγμένα αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, μοτοποδήλατα… Θάλασσα θολή από
φύκια και ανθρωπίλα. Κεφαλές με σκουφιά και άνευ, φωνές, ενθουσιασμοί,
‘ού-ού’, εκδήλωσι εορταστική για τη βουτιά μέσα σε αυτό το θολό μαστέλλο,
το γεμάτο άπλυτα κορμιά. Κύριοι που τουρλώνονται αθλητικά, κύριοι με
τρίχες περισσότερες από τις τρίχες ενός χιμπαντζή, κύριοι σε παρακμή, με
κρεάτινες κρεμασμένες σακουλίτσες, κύριοι με αναιδή βλέμματα, που ήρθανε
εδώ μόνο για οπτικές ευωχίες, μπαμπάδες που αναλαμβάνουν την
κολυμβητική εκπαίδευσι των παιδιών τους - οι ίδιοι δεν έχουν ιδέα από
κολύμπι - νεαροί αναιδέστεροι από το ροκ εν ρόλ, που λένε αηδίες, κάνουν
αποτυχημένα ακροβατικά και τρώνε ντομάτα και ψωμί αλατισμένα με το
θαλασσόνερο. Και κυρίες, όλων των ειδών οι κυρίες, από την κυρία τύπου
‘φώκια’, ως τις κυρίες όπου οι καμάρες των ποδιών τους θυμίζουνε το Γεφύρι
της Άρτας, κυρίες με μουστάκια, με παρακμάζουσες κοιλιές, με προλόγους
φλεβίτιδας, κυρίες που θυμίζουν κατιμά, φρίκη, ιεροσυλία και τα εφτά
θανάσιμα αμαρτήματα. Και κοριτσόπουλα τροφαντά, χοντρουλά, αδύνατα,
όμορφα, άσκημα, πλυμένα, άπλυτα, ορεκτικά, εμετικά, αποψιλωμένα,
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βουστοειδή, μοιραία, κακόμοιρα, σεμνά, αναιδή, ντροπαλά, επιθετικά,
κτηνώδη και υπέροχα.
Πλαζ… ποιότητος. Τα ίδια, που έχουν έρθει με Γιώτα χι, φοράνε καλύτερα
μαγιό και πασαλείβονται με ‘Ηλιόλ’. Εδώ τα καλά κορμιά είναι περισσότερα
και υπάρχει και ένα μπαρ με δροσιστικά. Ομιλούνται και ξέναι γλώσσαι,
κυκλοφορούνε και Αμερικάνοι με παρδαλά βρακάκια και κουρεμένα κεφάλια,
έχει και λαστιχένια φουσκωτά παιχνίδια. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και
ένα ντους για να πλυθήτε από το μπάνιο.»1078

Τα σώματα στο λόγο του Τσιφόρου δεν είναι βουβά, ούτε μάρτυρες μία
ομοιόμορφης προοδευτικής χειραφέτησης. Είναι σώματα δηλωτικά, σώματα με
νοήματα και μηνύματα.1079 Μηνύματα που για πρώτη φορά εκπέμπονται με αυτό το
συγκεκριμένο τρόπο. Μηνύματα που μαρτυρούν κοινωνική καταγωγή, πλούτο,
επαγγελματική εξειδίκευση, διατροφικές συνήθειες και κοινωνική εκλέπτυνση. Όλα
τα παραπάνω είναι συστήματα σημείων που με κάποιους τρόπους κοινωνούνταν μέχρι
πρότινος στην ελληνική κοινωνία, δεν κοινωνούνταν όμως με αυτόν τον τρόπο. Οι
τρίχες, οι «σακουλίτσες», «οι πρόλογοι φλεβίτιδας», πάντα υπήρχαν αλλά η έκθεση
τους στη δημόσια θέα αποτελούσε μία κοσμογονία πολύ μεγαλύτερη από μία
σεξουαλική απελευθέρωση (η οποία δεν συντελείται κιόλας εκείνη την περίοδο), ή μία
πραγμάτωση ενός ευγονικού παραδείσου.1080 Και αυτό γιατί τα γυμνά σώματα σε όλη
τους την έκταση για πρώτη φορά μιλούσαν, ήταν φορείς νοημάτων που προοδευτικά
διαμορφώνουν τις δικές τους ιεραρχίες και αξιακές φορτίσεις.1081
Προφανώς η έκθεση των σωμάτων περιελάμβανε και μία μεταστροφή του
ερωτισμού, του τρόπου επιτελέσεως του ερωτικού παιχνιδιού. Σχηματικά μπορούμε
να αποτυπώσουμε την μεταστροφή ως εξής: Το σώμα από τελικό «έπαθλο» της
ερωτικής τελετουργίας μεταμορφωνόταν σε μέσο δια του οποίου η έλξη και η
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απώθηση έβρισκαν την γλώσσα για να εκφραστούν. Ας πάρουμε για παράδειγμα την
παρακάτω αφήγηση από τις Εικόνες το 1957:
«Ένα ζευγαράκι μπορεί να απομονώνεται μέσα σε όλη αυτή την
κοσμοπλημύρα. Ένας ερωτιδεύς μπορεί να ξεχωρίζει το στόχο του μέσα στο
πολύχρωμο και πολύμορφο ψηφιδωτό. Ένας διάλογος πικάντικος σαν το
αλάτι, ή νωχελικός σαν το κυματάκι που ρουφιέται από την άμμο, περνά
απαρατήρητος.
Πώς να περάσει απαρατήρητος ο αθλητικός νέος που είδε την ωραία άγνωστη
να βγαίνη από τα ρηχά, με ένα είδος αργού χορευτικού ρυθμού, κ’ έσπευσε
κοντα, λοξά, για να κάνη, φουσκώνοντας δήθεν αφελώς το στήθος του,
επίδειξη της αναμφισβήτητης ρώμης του και της ματαιοδοξίας του;
Πώς να μην κάνει εντύπωση η αφυδατωμένη τουρίστρια, με τα
δευτεροβάθμια εγκαύματα στην τριανταφυλλένια της πλάτη, που εννοεί να
μαζέψει όσο ήλιο μπορεί να μεταφέρη στην βορεινή πατρίδα της.»1082

Το παραπάνω χιουμοριστικό απόσπασμα ήταν δηλωτικό μίας διπλής
λειτουργίας του σώματος. Από τη μία το σώμα συμβόλιζε όπως ήδη αναφέρθηκε. Από
την άλλη το σώμα επιτελούσε τις τελετουργίες εκείνες που στοιχειοθετούσαν τις
εναρκτήριες τελετές και τις τελετές λήξης της ερωτικές έλξης.1083 Επιτελούσε,
δηλαδή, την έλξη και την απώθηση που συμβόλιζε, δεν τις δεχόταν ως παθητικός
δέκτης.1084 Και στο βαθμό που αυτή η τελετουργία ήταν αποτέλεσμα συλλογικής
γνώσης μπορούσε να γίνει καλά ή κακά. Μπορούσε να γίνει επιτυχώς ή ανεπιτυχώς
και άρα να υπάρχουν μυημένα και αμύητα κοινωνικά υποκείμενα σε αυτή. Άρα, τόσο
η γνώση των σημασιοδοτήσεων του γυμνού σώματος, όσο και η γνώση του σωστού
τρόπου επιτέλεσης αυτών των συμβολισμών επί της παραλίας ήταν αποτέλεσμα
εμπέδωσης εκ μέρους του λουόμενου ενός δοσμένου κοινωνικού κεφαλαίου που
μπορούσε να γίνει κτήμα μέσα από συγκεκριμένες παιδαγωγικές διαδικασίας και
φυσικά με την ατομική πείρα.
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Οι κώδικες αυτοί, την ύπαρξη των οποίων μόλις επισημάναμε, κάποιοι τους
κατείχαν και κάποιοι δεν τους κατείχαν. Κάποιοι τους διαχειρίζονταν, κάποιοι τους
οικειοποιούνταν πιο εύκολα και ακόμα κάποιοι αισθάνονταν ευκολότερα οικεία εντός
τους από άλλους. Με άλλα λόγια συγκροτούσαν σταδιακά ιεραρχίες. Ιεραρχίες
εσωτερικές, στο βαθμό που υπήρχε μία κλιμάκωση στην οικειοποίησή τους και
ιεραρχίες εξωτερικές, στο βαθμό που κάποιοι αποκλείονταν και στιγματίζονταν από
αυτούς.1085
Η νέα μορφή ιεράρχησης έδινε τη στιγμή της δημόσιας επίδειξης του σώματος
το χαρακτήρα μίας ιεράς εξέτασης. Την στιγμή που το σώμα εκτιθόταν στα ξένα
βλέμματα κρινόταν το δικαίωμα της παραμονής του εκεί και το «έξυπνο» σώμα
όφειλε να γνωρίσει τους τρόπους που θα γίνει επιτρεπτή η παρουσία του. Η πρακτική
του δημόσιου ξεγυμνώματος συγκροτούσε δίπλα της και ένα νέο κόσμο απόκρυψης,
μία σειρά από συνθήκες υπό τις οποίες το σώμα όφειλε μερικώς ή ολικώς να
αποκρύπτεται ώστε να μην επισείει την νέα μορφή κοινωνικής μήνης.
Η ύπαρξη συμβολισμών στο σώμα εν τέλει λειτουργούσε και ως το
υπόστρωμα κάτω από το οποίο νέες κοινωνικές ιεραρχίες εκφράζονταν. Ας πάρουμε
ως παράδειγμα αυτών των ιεραρχιών το παρακάτω άρθρο από τα Επίκαιρα του 1970
που σχολιάζει τις παραλίες γυμνιστών στη Μύκονο. Ο θετικά προδιατεθειμένος
δημοσιογράφος προς τους γυμνούς παραθεριστές του νησιού, καταλογίζει στο
φαινόμενο του γυμνισμού, όχι κάποια ηθική χαλαρότητα, αλλά μία «αισθητική
αντεπανάσταση» εναντίον της «αισθητικής δημοκρατίας»:
«Την καταλύει. Και στη θέση της επιβάλει τον πιο ωμό διαχωρισμό των
τάξεων (αισθητικά βέβαια). Την σκέφθηκε κανείς αυτή την άποψη; Το
ντύσιμο ή το μιντύσιμο εξομοιώνει περίπου - όμορφες και άσχημες. Δεν
εμποδίζει τίποτα να σκεπάζονται οι δυσμορφίες. […] Ήταν μία νίκη της
δημοκρατίας το ντύσιμο της εποχής, που κατόρθωσε να ξεφύγη από τα δεσμά
των υφασμάτων, αλλά και να διατηρήσει το ‘μίνιμουμ’ που εξασφαλίζει σε
κάθε περίπου γυναίκα το ύψιστο δικαίωμα της: να αρέση. Τώρα κινδυνεύει
αυτό το δικαίωμα: μία κάστα προνομιούχων γυναικών απωθεί στο περιθώριο
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το αισθητικό προλεταριάτο. Και γυμνώνοντας το σώμα της σπεύδει να
μονοπωλήσει τα μέσα της […] παραγωγής.»1086

Η γύμνια λοιπόν δεν παρήγαγε εξισοτισμό, αλλά αντιθέτως παρήγαγε και
αναπαρήγαγε ανισότητες. Τις επιδείκνυε, τις υπογράμμιζε και εν τέλει τις εμβάθυνε.
Άλλους τους περιθωριοποιούσε και άλλους τους χάριζε ένα αναβαθμισμένο κοινωνικό
στάτους. Όλους και όλες όμως τους εσώκλειε, όλους τους εμβάπτιζε σε ένα νέο
σύμπαν ιεραρχήσεων, αξιών και συμβολισμών. Και όλους τους γέμιζε με ένα νέο
σύστημα υποχρεώσεων και ανησυχιών. Όπως αναφερόταν και σε απόσπασμα που
παραθέσαμε παραπάνω «Όλοι κατέχονται με την αγωνίαν της φόρμας.» Με την
αγωνία δηλαδή να εξασφαλίζουν μία ανώτερη θέση στη νέα κοινωνική ιεραρχία.
Από τη στιγμή που αυτή η ιεραρχία εγκαθιδρυόταν, γύρω της απλωνόταν και η
πλειάδα εκείνων των πρακτικών που θα διαπαιδαγωγήσουν τα υποκείμενα με τις
τεχνικές εκείνες που θα τους εξασφάλιζαν την αναβαθμισμένη θέση στη νέα ιεραρχία.
Εφόσον τα σώματα μιλούσαν, τότε υπάρχουν μέθοδοι, πρακτικές και δίαιτες
(κυριολεκτικά και μεταφορικά) για να τα κάνουμε να λένε αυτό που θέλουμε να λένε.
Η έκθεση των σωμάτων στη δημόσια θέα μέσα από τη διάδοση των παραθεριστικών
πρακτικών στον ελληνικό πληθυσμό συνοδευόταν και από τη διάδοση όλων των
σχετικών τεχνικών σωματικής προσωπικής αυτοβελτίωσης. Το παρακάτω παράθεμα,
βγαλμένο μέσα από αφιέρωμα για το πώς να κάνει ο αναγνώστης επιτυχείς διακοπές,
συμβουλεύει τη νέα γυναίκα του 1968 για το πώς να κάνει το στήθος της να λέει αυτό
που εκείνη θέλει:
«Η νεανικότης του στήθους κρέμεται από μία κλωστή. Η κλωστή αυτή
αποτελείται από τους λεπτότατους ιστούς που ενώνουν τον αδένα με τους μυς
του στέρνου, και από το δέρμα που περιβάλλει τον αδένα και το στρώμα του
λίπους.»1087

Στη συνέχεια του άρθρου η αναγνώστρια μπορούσε να διαβάσει συμβουλές για
το πώς να φροντίσει το στήθος της ώστε να διατηρήσει το επιθυμητό σχήμα, μέσα από

1086

Κ. Παπαπέτρου, «Συνάντησα στη Μύκονο ευτυχισμένους γυμνιστάς», Επίκαιρα, 8 Σεπτεμβρίου

1972, σ. 55.
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«Τα μπάνια αρχίζουν», Ταχυδρόμος, τεύχος 739, 7 Ιουνίου 1968, σ. 54-61.
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μικρές γυμναστικές ασκήσεις, μαλάξεις και διατροφικές συμβουλές. Οι καλοκαιρινές
διακοπές, ο χρόνος της ψυχαγωγίας, της σχόλης και της ξεγνοιασιάς ήταν η στιγμή
στην οποία τέτοιες μέριμνες έπρεπε να ληφθούν ώστε να είναι η ψυχαγωγία εφικτή.
Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούσε η δημόσια έκθεση του σώματος να επιφέρει το
αντικειμενικά

κοινωνικά

αναμενόμενο

αποτέλεσμα,

την

εξασφάλιση

του

ενδεδειγμένου κοινωνικού γοήτρου. Δεν υπήρχε χρόνος για να χρονοτριβούμε, η
αναψυχή απαιτούσε την υποβολή του σώματος σε σοβαρές και απαιτητικές
πειθαρχίες.
5.2.3.2 Η μόδα του μαγιό
Ως εδώ αναλύσαμε το πώς η δημόσια έκθεση του σώματος εν αρχή συμβόλιζε την
έλευση μίας ουτοπίας της υγείας, στην πορεία όμως κατέληξε να μεταμορφώνει το
σώμα καθιστώντας το φορέα νέων νοημάτων. Στη συνέχεια συζητήσαμε το πώς αυτά
τα νέα νοήματα και οι συμβολισμοί δομούνταν σε μία νέα ηθική και σε μία νέα μορφή
παράλληλης κοινωνικής ιεραρχίας. Με ποιο τρόπο όμως ιεραρχούνταν αυτοί οι
συμβολισμοί αυτοί; Ή για να διατυπώσουμε το πρόβλημα πιο παραδειγματικά, γιατί η
φλεβίτιδα και η κυτταρίτιδα, η τριχωτή ανδρική πλάτη, η πλούσια κοιλιά ή η ευκρινής
διάκριση των θωρακικών οστών είναι αρνητικοί συμβολισμοί και όχι θετικοί;
Προφανώς η ιστορικότητα των συμβολισμών έχει εδώ το δικό της ρόλο. Η γενιά της
Κατοχής αποστρεφόταν την εξαιρετική λεπτότητα του σώματος, οι μόλις
εξαστισμένοι πληθυσμοί θαυμάζουν το κορμί που δεν έχει περριτό λίπος1088 και ο νέος
άνδρας επιδεικνύει τις γνώσεις του και την εξειδίκευση του σε νεωτερικές αθλητικές
δραστηριότητες. Η ιστορικότητα των πολιτισμικών συμβολισμών είναι η πρώτη ύλη,
το πρόπλασμα και η μαγιά αυτών των ιεραρχιών. Εδώ όμως μας απασχολεί ποιος είναι
αυτός ο μηχανισμός που τις αναδομεί και τις ανακυκλώνει με αρκετή ταχύτητα ώστε
να κλείνουν προς τη συγκρότηση ενός διακριτού ηθικού συστήματος. Ποιο είναι αυτό
το αντικειμενικό κοινωνικό κίνητρο και ποιός έχει έλλογο συμφέρον από την
διαμόρφωση εσωτερικών διακρίσεων και διαφορών πάνω στους συμβολισμούς των
σωμάτων;
Το συμφέρον αυτό θα εμφανιζόταν με περίσσια έμφαση στην περίπτωση των
παιδαγωγικών του σώματος για τις οποίες κάναμε λόγο προηγουμένως. Σε αυτές τις
παιδαγωγικές θα αναδεικνύονταν τα κριτήρια των ιεραρχήσεων και η λογική των
1088

P. Bourdieu, Η Διάκριση, ό.π., σ. 246.
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αποκλεισμών. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά την πιο χαρακτηριστική σχετική
παιδαγωγική, το λόγο που περιγράφει την ιστορία των λουτρικών ενδυμάτων και
προσπαθεί να διαμορφώσει συγκεκριμένες ενδυματολογικές συμπεριφορές και
καταναλωτικές τάσεις.
Σε άρθρο του 1960 βρίσκουμε τον παρακάτω καταγωγικό μύθο της γυναικείας
ένδυσης στη θάλασσα:
«Στο τέλος του περασμένου αιώνα οι γυναίκες έμπαιναν στη θάλασσα
ντυμένες, σε λουτρικές εγκαταστάσεις κλειστές και οχυρωμένες, από
καμπίνες φτιαγμένες μέσα στη θάλασσα, κλειστές και περιτριγυρισμένες με
καφασωτά ή τέντες, από τις οποίες κατέβαιναν στη θάλασσα από γλιστερές
σκαλίτσες. Φορούσαν καπέλο με φραμπαλάδες ή κορδέλες, που πρόσεχαν μη
βρέξουν, κοστούμι πολύ εφαρμοστό, παπούτσια με κορδόνια, κάλτσες και
[…] γάντια.»1089

Η παραπάνω περιγραφή αναφέρεται στα ήθη των «δυτικών» κυριών στα τέλη
του 19ου αιώνα, ήθη που ελάχιστα συναντούσε κανείς στις ελληνικές παραλίες. Η
μεταστροφή του περιεχομένου της δραστηριότητας του μπάνιου κατά τη διάρκεια του
Μεσοπολέμου θα μεταμορφώσει και τις ενδυματολογικές τάσεις τις εποχής.
Ο Γάλλος μόδιστρος Πωλ Πουαρέ ήταν ο πρώτος που άλλαξε τη μόδα στα
μαγιό το 1920 με σχέδια εμπνευσμένα από την «Ανατολή». Το 1925 παρουσιάζονταν
τα πρώτα μαγιό της Κοκό Σανέλ. Το γυναικείο κοστούμι του μπάνιου έπαυε να
αντιγράφει την σχεδίαση και τη αισθητική του ανδρικού λίγο πριν το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Τότε εμφανίζονται τα πρώτα μαγιό που αφήνουν ανοικτή την πλάτη και
τονίζουν το γυναικείο στήθος.1090
Ο σταδιακός περιορισμός της έκτασης του γυναικείου μαγιό έδινε έμφαση και
σε νέες αισθητικές πρακτικές που συνοδεύουν την εξέλιξη αυτή. Το σώμα
προσαρμοζόταν σε αυτό τον περιορισμό και όφειλε να ακολουθήσει τη μόδα και όχι η
μόδα τις αναγκαιότητες των σωμάτων. Οι νέες εξελίξεις συνοδευόταν και από τη
διάδοση της μόδας του ξυρίσματος των γυναικείων ποδιών. Οι συμβολισμοί, του

1089

«Επιστροφή στο φύλλο συκής», Ταχυδρόμος, 11 Ιουνίου 1960, σ. 16.
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Στο ίδιο, σ. 17.
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αποτριχωμένου γυναικείου ποδιού, εν προκειμένω, είναι αδιάφορες.1091 Σημασία έχει
ο τρόπος με τον οποίο η μόδα και η αγορά έλκυε το σώμα σε μία διακριτή μέριμνα
για την αυτοβελτίωσή του.
Σύμφωνα με τους σχολιαστές της μόδας, της εποχής που μελετάμε, μετά τον
πόλεμο τονιζόταν πάλι το στήθος ως σύμβολο της στερημένης αφθονίας και
κυριαρχούσε το μπικίνι. Οι ερμηνείες που διαβάζουμε στα ελληνικά περιοδικά της
περιόδου είναι από απλουστευτικές έως αστείες. Η προφάνεια της απογύμνωσης
προσπαθούσε να μεταλλαχτεί σε κάτι άλλο από αυτό που είναι, σε μία αντικειμενική
κοινωνική τάση που ευνοούσε την επίδειξη του ενός ή του άλλου σημείου του
γυναικείου σώματος.
Έτσι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια τα γυναικεία περιοδικά όπως η Γυναίκα
και τα περιοδικά ποικίλης ύλης για πρώτη φορά, ανάμεσα σε πατρόν και προτάσεις
για υφάσματα, έκαναν λόγο για το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η απογύμνωση. Και
εν προκειμένω ποια μαγιό θα μπορούσαν να αναδείξουν ποια γυναικεία
χαρακτηριστικά ώστε τα γυναικεία σώματα να έχουν την μέγιστη θετική εντύπωση
στο απρόσωπο μάτι του εκάστοτε συνλουόμενου.
Το παρακάτω άρθρο από τον Ταχυδρόμο του 1957 είναι ενδεικτικό αυτής της
παιδαγωγικής για την οποία κάνουμε λόγο, αυτής της αισθητικής βίας που ασκείται
στο γυναικείο σώμα για να προσαρμοστεί σε μία μορφή ευημερίας και ευτυχίας που
έχει την τύχη να της προσφέρεται για πρώτη φορά από την «κοινωνία». Στο άρθρο
μικρές φωτογραφίες με τα μαγιό της εποχής συνοδεύονται από λεζάντες που τα
περιγράφουν για τις αναγνώστριες το περιοδικού που δεν είναι «οπτικοί τύποι»:
«Ριγέ μαγιό με χαμηλή πλάτη που είναι φέτος πολύ της μόδας. Κολακεύει την
ψηλή αδύνατη κοπέλα.
Τα μαγιό με μικρή φουφούλα εξακολουθούν να είναι της μόδας. Ένα μαγιό
που κολακεύει την παχουλή κοπέλα.
Κομψό μαγιό με πρωτότυπο ύφασμα. Το ντεκολτέ ‘V’ κολακεύει τους
χοντρούς ώμους ή την χοντρή φαρδιά πλάτη.
Κλασσικό μάλλινο μαγιό που ακολουθεί τη μόδα στο τετράγωνο ντεκολτέ.
Ίσως το πιο όμορφο στυλ για τη λεπτή κοπέλα με μικρό στήθος. κ.ο.κ.»

1091

Ζ. Ν. Ουρμπαίν, Ό.π., σ. 328-329, 332.
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Μετά την παρουσίαση των νέων τάσεων και των νέων μοντέλων το άρθρο
καταπιάνεται με τη κοπιαστική αλλά σημαντική γνώση του ποιο μαγιό «πάει» σε ποιο
σωματότυπο. Η διαδικασία δεν είναι ελάσσονος σημασίας γιατί μόνο μέσα από αυτήν
είναι δυνατόν η υποψήφια καταναλωτής να μπορέσει να αξιοποιήσει τις νέες της
αγορές και να ευχαριστηθεί από τη βόλτα της στην παραλία:
«Αν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες, θα διαλέξετε ασφαλώς το μαγιό
που θα σας κολακεύση περισσότερο.
ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ. Στηθείτε ίσια, χωρίς να τεντώνετε το σώμα σας.
Τσιμπήστε το στομάχι σας ακριβώς πάνω από το πιο χαμηλό πλευρό – το
πλευρό που δεν ενώνεται με το στέρνο. Αν πιάσετε δύο πόντους κρέας,
σημαίνει ότι δεν πρέπει να φορέσετε ντε πιές. Προτιμήστε μαγιό λαστέξ ή με
μπανέλλες στη μέση, αν είναι φτιαγμένο από ύφασμα. Έτσι η μέση σας θα
φαίνεται λεπτή.
ΚΟΙΛΙΑ. Ξαπλώστε στο πάτωμα και βάλτε ένα μπαστούνι που ν’ ακουμπά
στο στήθος και στη κοιλιά σας. Αν δεν είναι απολύτως οριζόντιο, πάρτε ένα
μαγιό με μία μικρή φούστα για να κρύψετε την κοιλιά σας.
ΜΠΡΑΤΣΑ. Τεντώστε το χέρι σας και εξετάστε το δέρμα κάτω από το
μπράτσο. Αν δεν είναι σφικτό, προτιμήστε ένα ανοιχτόχρωμο μαγιό.
ΜΗΡΟΙ. Τεντώστε μία κορδέλα γύρω από το παχύτερο μέρος των μηρών.
Σφίξτε την. Αν περισσεύη κρέας γύρω από την κορδέλα, αποφύγετε το ίσιο
στενό μαγιό. Προτιμήστε ένα μαγιό με μία μικρή φουφούλα.
ΠΛΑΤΗ. Αν μπορήτε να τσιμπήσετε εύκολα την πλάτη σας χωρίς να
πονέσετε, σημαίνει ότι το δέρμα είναι πλαδαρό. Διαλέξτε μαγιό με χαμηλή
πλάτη, αποφύγετε το σφικτό λαστέξ.
ΠΗΓΟΥΝΙ. Αν έχετε ‘προγούλι’ αποφεύγετε κλειστά, σκούρα μαγιό. Το
ντεκολτέ V είναι το πιο κολακευτικό.»1092

Η χρήση του λόγου στο παραπάνω απόσπασμα έχει την δική της ξεχωριστή
σημασία. Οι πρώιμοι αρθρογράφοι στα άρθρα σχετικά με την μόδα ακόμα
αναζητούσαν την γλώσσα εκείνη που θα συνάδει με την αισθητική των νέων διεθνών
ενδυματολογικών τάσεων. Ως εκ τούτου ο λόγος τους ήταν κάπως ωμός, αβέβαιος για
τον εαυτό του και συχνά οριακά προσβλητικός. Άρα και αποκαλυπτικός της
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«Μαγιό», Ταχυδρόμος, 31 Μαΐου 57, σ. 24-25.

Σελίδα | 451

διαδικασίας στην οποία προσπαθεί να υποβάλει το γυναικείο σώμα. Το «κρέας» που
περισσεύει, το προγούλι που χάσκει, το μικρό στήθος που δεν προβάλλει αρκετά ήταν
ατέλειες που είναι επιτακτικό να αντιμετωπιστούν. Η νέα μόδα καλείται να κάνει
ακριβώς αυτό, καλύπτοντας τις ανάγκες του γυναικείου σώματος, αλλά μέσω αυτής
της λειτουργίας ταυτόχρονα το καθυπότασσε. Ενοχοποιούσε την μία ή την άλλη πτυχή
του εκτεθειμένου σώματος ώστε να νομιμοποιήσει την ύπαρξη της, να πείσει για τον
κατεπείγον της παρέμβασης της.
Η μόδα, λοιπόν, επείγει. Η μόδα στα μαγιό επείγει για ένα λόγο παραπάνω, στο
βαθμό που ερχόταν στο προσκήνιο της ελληνικής κοινωνίας με την ίδια φόρα με την
οποία συντελούταν και η κάθοδος στις ακτές τα μεταπολεμικά χρόνια. Για την νέα
γυναίκα της εποχής παρουσιαζόταν ως μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως μία
ηθική υποχρέωση,1093 και μέσα από τον εσπευσμένο χαρακτήρα της κατάφερνε να
καθιερωθεί ως αναγκαιότητα, ως παιδαγωγική όλων των νέων καταναλωτικών
συνηθειών που σχετίζονταν με τη θάλασσα και τον παραθερισμό. Η παραλία
παρουσιαζόταν έτσι σαν ένα κλειστό σύμπαν όπου μόνο μέσα από την ορθή επίδειξη
του γυμνού σώματος, με την χρήση και την οικειοποίηση των κατάλληλων
καταναλωτικών πρακτικών, ήταν δυνατή η πρόσβαση σε αυτή.
Δέκα χρόνια αργότερα η επιτακτικότητα της μόδας συνέχιζε αμείωτη όσο
ποτέ. Σε άρθρο του Ταχυδρόμου με ανάλογες, λίγο πιο εκλεπτυσμένες, συμβουλές
διαβάζουμε το ακόλουθο απόσπασμα ως κατακλείδα του όλου κατάλογου των
αισθητικών συμβουλών:
«Δύο πράγματα να έχετε ως κανόνα: Το μαγιό πρέπει να εξυπηρετεί την
ομορφιά σας και να μην ενοχλεί το σώμα σας. Κι ακόμα πρέπει να είναι
σύμφωνο με τη μόδα. Δεν μπορείτε να κάμετε την εμφάνιση σας στην πλαζ,
δίχως να ξέρετε αυτή την μόδα- την ‘τελευταία’ μόδα, μάλιστα.»1094

Η φρενήρης υιοθέτηση ανάλογων αισθητικών επιλογών από τις νέες γυναίκες
των δεκαετιών του ’50 του ’60 και του ’70 δεν ήταν φυσικά ομοιόμορφη. Έχουμε ήδη
επισημάνει την απόκλιση ανάμεσα στο χειραφετητικό ευγονικό πρόσταγμα που
φάνταζε η κάθοδος στις ακτές της χώρας και την πραγματικότητα της οικειοποίησής
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P. Bourdie, Ό.π., σ. 354.
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«Εσείς και η θάλασσα», Ταχυδρόμος, τεύχος 693, 21 Ιουλίου 1967, σ. 27-34.
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τους από διευρυνόμενα λαϊκά στρώματα, που ούτε μπορούσαν και συχνά
αδιαφορούσαν να υποταχθούν σε τέτοιου είδους υποχρεώσεις.
Έτσι η μόδα για τα μαγιό, όπως και όλες οι άλλες παρέμεναν μία μέριμνα των
λίγων εκείνων κυριών που έχουν την πολυτέλεια να την ακολουθήσουν. Διατηρούταν
ως συγκροτητικό στοιχείο της ταυτότητας των ανώτερων στρωμάτων και
συνοδευόταν από τους αντίστοιχους θεσμούς που καθιστούν κάθε νέα της εξέλιξη ένα
σημαίνον

κοινωνικό

γεγονός.1095

Παρακάτω

παρατίθεται

απόσπασμα

από

ανταπόκριση του περιοδικού Εικόνες από επίδειξη μόδας για γυναικεία μαγιό το 1960,
σύνηθες θέμα του περιοδικού:
«Τα μαγιό ‘δελφίνι’ καλώντας ένα πρωινό εκλεκτές κυρίες της αθηναϊκής
κοινωνίας στο Coronet για ένα Drink, εγκαινίασαν την πρώτη επίδειξη, με
μαγιό μόνο, που γίνεται στην Αθήνα. […] Τα μαγιό δελφίνι, μελετημένα
ειδικά για το σώμα της Ελληνίδας, για το χρώμα και το φως της Ελληνικής
ακρογιαλιάς, ενθουσίασαν τις προσκεκλημένες τους. […] Είναι καμωμένα με
ένα ανάλαφρο παλλαϊκό ύφος και καλύπτουν τις ορατά γνωστές επιφάνειες
(περιωρισμένα στρογγυλά και τετράγωνα ντεκολτέ και ορισμένα μοντέλα με
μανίκια!) για να αποκαλύψουν με σεμνοφανή θηλυκότητα ωραίες πλάτες ως
το τέλος της λυγερής μέσης!»1096

Η επίδειξη ήταν ένα σημαντικό κοσμικό γεγονός της εποχής, κατ΄ ουσίαν ένας
θεσμός συγκρότησης και επικοινωνίας των αστικών ελίτ της αθηναϊκής κοινωνίας. Η
αναγνώριση εντός του θεσμού γινόταν με όρους αναγνώρισης της εκλέπτυνσης του
καταναλωτικού γούστου των συνδαιτυμόνων της εκδήλωσης, ενώ δεν περνούσε
αδιάφορο και το ότι οι παρευρισκόμενοι απολαμβάνουν ένα «drink» ως υπενθύμιση
των συγκλίσεων ανάμεσα στις νέες καταναλωτικές τάσεις και του «εκδυτικισμού», ως
θετικό περιεχόμενο της κουλτούρας των ανώτερων στρωμάτων της χώρας. Παρ’ όλα
αυτά, σε αντίθεση με παλαιότερους θεσμούς συγκρότησης της αστικής τάξης, τα νέα
πρότυπα παρουσίαζαν ένα «παλλαϊκό» ύφος. Αποτελούσαν με άλλα λόγια μία διαρκή
πρόσκληση και μία συνεχή υπόσχεση ευημερίας προς τα κατώτερα στρώματα,
υπόσχεσης που ανανεωνόταν από την αίσθηση της αέναης αλλαγής της αισθητικής
1095

Για την κλασσική θεώρηση της μόδας ως μορφής περίοπτης κατανάλωσης βλέπε: T. Veblen, Η

θεωρία της αργόσχολης τάξης, Κάλβος, Αθήνα, 1982, σ. 170.
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«Η Επίδειξις των μαγιό ‘δελφίνι’ στο Κορονέτ», Εικόνες, τεύχος 239, 20 Μαΐου 1960, σ. 66.
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επιταγής της μόδας.1097 Οι νέες καταναλωτικές τάσεις της εποχής, μέρος των οποίων
αποτελούσαν και οι κοινωνικές πρακτικές της παραλίας, δεν απέκλειαν και δεν
διαχώριζαν κοινωνικές ομάδες αναμεταξύ τους, αντίθετα δυνητικά άφηναν ανοικτή
την πόρτα της άρσης των ανισοτήτων. Η αέναη υπόσχεση του εμπορεύματος και όλης
της καταναλωτικής κουλτούρας ήταν αυτή της ισότητας της απόλαυσης απέναντι στις
αρετές του εμπορεύματος και ως τέτοια η μόδα συνιστούσε την επιτέλεση αυτής του
της υπόσχεσης.1098
Υπάρχει όμως εδώ μία αντίφαση. Η μόδα έχει τους δικούς της
καταναγκασμούς και την δική της εσωτερική λογική στην βάση της οποίας
καθιερωνόταν ως κοινωνικά αναγκαίος λόγος. Λογική που υπερέβαινε κατά πολύ τα
ελληνικά σύνορα και τη μικρή παροδική μας ιστορία των μαγιό. Η ίδια όμως η
ελληνική κοινωνία δεν αποτελούσε και το πλέον πρόσφορο έδαφος για την
καλλιέργεια μίας κοινωνικής επιταγής προς το συντονισμένο και ομοιόμορφο
γδύσιμο, όσο και αν αυτό επιτασσόταν και ακολουθούσε συγκεκριμένους κανόνες.
Μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια αποτελούσε π.χ. ένα από τους βασικούς ιδεολογικούς
πυλώνες του καθεστώτος της 21ης Απριλίου, και σε επίπεδο διατύπωσης τουλάχιστον
η προστασία της αποτελούσε προτεραιότητα για το τότε καθεστώς. Πως μπορούσε να
συνδυαστεί αυτή η παραπάνω επιταγή με τις μικροαστικές μέριμνες γύρω από το
σώμα και την οικογένεια;
Η απάντηση σε αυτό είναι ότι η μόδα, εν προκειμένω των μαγιό,
παρουσιαζόταν στο δημόσιο λόγο της εποχής ως ένα αυτόνομο γεγονός από τη
συνθήκη του σταδιακού ξεγυμνώματος τους «έθνους» στις παραλίες του. Τι και αν
πλήθος χιουμοριστικών συγγραφέων καυτηρίαζαν το προφανές, τι και αν
σκιτσογράφοι αποτύπωναν τα μαγιό του μέλλοντος ως αποτελούμενα από ένα φύλλο
συκής, μία κλωστή ή και απολύτως τίποτα, τι και αν οι οικογένειες «έβραζαν» κάθε
φορά που η νέα κοπέλα μπορεί έστω και να άρθρωνε μία κάποια περιέργεια προς τις
νέες ενδυματολογικές τέσεις. Οι σχολιαστές της μόδας θεωρούσαν ότι το ξεγύμνωμα
ήταν μία παροδική συνθήκη και πολύ συχνά εξήγγειλαν την αντίστροφη τάση στα
μαγιό, το τέλος του μπικίνι, το τέλος του τοπλές, το τέλος της γύμνιας, ως ένα
συγκυριακό και πρόσκαιρο γεγονός που με την ίδια ευκολία που ήρθε θα φύγει
κιόλας, αφήνοντας ανέγγιχτο το αξιακό σύμπαν της ελληνικής κοινωνίας.
1097

G. Simmel, The Philosophy of Money, ό.π., σ. 461-462.

1098

W. Benjamin, The Arcades Project, ό.π., σ. 8.
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Τα παραδείγματα εδώ είναι πάμπολλα. Σε αφιέρωμα για την μόδα του
καλοκαιριού του 1958 ο αρθρογράφος σχολιάζει την μόδα του μπικίνι ως παροδική:
«Η νέα μόδα αντιπαθεί τις τολμηρές αποκαλύψεις στην ακροθαλασσιά».1099 Ομοίως
σε άρθρο του 1969 συναντάμε την ακόλουθη αφήγηση γύρω από το μέλλον των
μαγιό:
«Στην ιστορία των κουστουμιών μπάνιου, από τα 1910 και μετά περίπου, όταν
οι τολμηρότερες από τις γιαγιάδες μας εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη
πλαζ, ως πέρυσι, τα μαγιό ολοένα και μίκραιναν. Έτσι από το μαγιό ‘φόρμα’
με μακρυα παντελόνια φτάσαμε μέσα σε 50 χρόνια στα μίνιμουμ μπικίνι που
τόσο άρεσαν ως πέρυσι. Και όλοι περίμεναν με μεγάλη περιέργεια να δουν
που θα έφτανε η φετινή μόδα […] Ωστόσο η μόδα του 1960 κατέπληξε. Γιατί
αντί ν’ αφαιρέσει, όπως γινόταν ως τώρα, πρόσθεσε!»1100

Εν κατακλείδι, η μόδα γύρω από τα μαγιό ήταν αποκαλυπτική του τρόπου με
τον οποίο οι νέοι κώδικες διαμορφώνονταν για τους λάτρεις της θάλασσας αναφορικά
με το σώμα. Επίσης ήταν αποκαλυπτική του κριτηρίου με το οποίο οι συμβολισμοί
αυτοί ιεραρχούνταν εντός της παραλίας ως τόπου κοινωνικής συνεύρεσης. Εν τέλει
υπήρχε τρόπος για κάθε σώμα να υπάρχει εκεί στο βαθμό που, όπως μας έλεγε ο
επίσημος λόγος της εποχής, το σώμα αυτό γνωρίζει πώς να αποκρύπτει τα σημεία που
δεν το κολακεύουν. Όλα τα σώματα έχουν κάτι που να μην τα κολακεύει και άρα η
πρόσβαση στη θάλασσα κρίνεται από την ικανότητα των κοινωνικών υποκειμένων να
έχουν και να χρησιμοποιούν εκείνο το ένδυμα που θα αποκρύπτει με τον ενδεδειγμένο
τρόπο την ατέλεια του σώματος τους. Εξάλλου όλα τα σώματα πρέπει να μπορούν να
προσαρμοστούν δευτερογενώς στη μόδα ώστε να είναι συμβατά με τις διαθέσιμες
επιλογές. Η γνώση αυτή συγκροτούνταν σταδιακά την περίοδο που μελετάμε σε ένα
νέο σώμα αξιών και ιεραρχήσεων που θα κατένεμαν το κοινωνικό στάτους εντός της
παραλίας.
5.2.3.3 Σώματα «μιαρά»
Παραπάνω προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε μέσα από τη μόδα για τα μαγιό την
εσωτερική λογική με βάση την οποία δομούνταν ιεραρχικά ο κόσμος της παραλίας. Η
1099

«Ένας τόνος σεμνότητας στις ακτές», Εικόνες, τεύχος 139, 23 Ιουνίου 1958, σ. 31.
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«Αντίο μπικίνι», Εικόνες, τεύχος 243, 18 Ιουνίου 1960, σ. 51.
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σταδιακή εκγύμνωση είχε όμως και μία εξωτερική ιεραρχία. Μία σειρά από
απαγορεύσεις, μία σειρά από σώματα που απέκλειε με άμεσους ή έμμεσους τρόπους
από τις χαρές της. Σε αυτά τα «ανίερα» και «μιαρά» σώματα θα έρθουμε ευθύς
αμέσως.
Πότε η γύμνια είναι απαγορευμένη και πότε αποδεκτή; Την εποχή που
μελετάμε στην Ελλάδα η απάντηση είναι αρκετά σύνθετη. Αν η παραπάνω αφήγηση
της εσωτερικής λογικής της μόδας μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα νέα
καταναλωτικά πρότυπα προσπαθούσαν να εμπεδωθούν από την ελληνική κοινωνία,
αυτή η διαδικασία δεν αποτελούσε όλη την αλήθεια γύρω από το ζήτημα. Ας
φανταστούμε για λίγο μία νέα κοπέλα μίας επαρχιακής πόλης της εποχής εκείνης. Οι
νέες καταναλωτικές τάσεις απαιτούσαν από εκείνη να γδυθεί. Η οικογένεια της όμως
απαιτούσε να μην γδυθεί. Η επιθυμία να γίνει αρεστή από τους νέους της εποχής την
παρότρυνε να γδυθεί. Η τύχη της ως μέλλουσα νύφη «αμέμπτου» ηθικής υπόστασης
επίτασσε να μην γδυθεί. Η παρουσία εκατοντάδων νέων από την δυτική Ευρώπη την
καλούσε να τους μιμηθεί και να γδυθεί. Το γδύσιμο της όμως θα συμβόλιζε συνάμα
και την αμέλεια των οικογενειακών της υποχρεώσεων, την απουσία μέριμνας για τα
της οικείας και της οικογενειακής γεωργικής δραστηριότητας, αν επρόκειτο περί
οικογένειας αγροτικής. Κάθε σώμα ήταν παγιδευμένο σε τέτοια διλήμματα και κάθε
ένα διαμόρφωνε την ατομική του στρατηγική εκγύμνωσης. Παρόλα αυτά όπως υπήρχε
μία εσωτερική λογική που καθόριζε τους συμβολισμούς εντός της παραλίας, έτσι και
ο αποκλεισμός από αυτή είχε σε συμβολικό επίπεδο κάποιες σταθερές. Κάποια
σώματα δηλαδή στιγματίζονταν και δια αυτού του στιγματισμού παραδειγματικά
εγκαθιδρυόταν η λογική όσων επιταγών δεν ήταν δυνατόν για κανένα σώμα να
αποφύγει αν ήθελε να έχει πρόσβαση στην παραλία.1101
Ας πάρουμε ως παράδειγμα το διεθνές φυσιολατρικό κίνημα που στις πρώτες
δύο μεταπολεμικές δεκαετίες είχε μία αξιοσημείωτη δυναμική. Στα τέλη της δεκαετίας
του ’50 γίνονταν έντονες συζητήσεις για την εγκατάσταση κοινότητας γυμνιστών
στην περιοχή της Κορινθίας, κίνηση η οποία όχι μόνο συναντούσε τη συναίνεση της
τοπικής κοινωνίας, αλλά και τοπικών βουλευτών όπως ο Β. Πανούσης. Τα
επιχειρήματα στον τύπο της εποχής μάλιστα στηλίτευαν την μη προοδευτική στάση
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Για το στίγμα ως αποτέλεσμα κοινωνικού ανταγωνισμού βλέπε: P. Bourdie, Ό.π., σ. 46.
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των ισπανικών και ιταλικών αρχών που απαγόρευε ανάλογες κινήσεις, ενώ
αντιλαμβάνονταν αυτή την κίνηση ως μεγάλη οικονομική ευκαιρία για τη χώρα.1102
Ανάλογες συζητήσεις γίνονταν λίγο αργότερα και για την παραχώρηση της
νήσου Χρυσή στα νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη στην «Διεθνή Φυσιολατρική
Ένωση». Και σε εκείνη την περίπτωση ηθικός κίνδυνος από τους ίδιους τους
γυμνιστές δεν φαινόταν να υπάρχει ακόμα και για συντηρητικότατους αρθρογράφους
όπως ο Θ. Παπακωνσταντινου,1103 παρά μόνο από τον κίνδυνο παρεισφρήσεων
τοπικών, ηθικά βλαβερών, στοιχείων. Όχι μόνο οι γυμνιστές της εποχής δεν
απειλούσαν την ηθική τάξη της Ελλάδος, αλλά αν κάτι απειλούνταν ήταν η δική τους
ηθική τάξη που η διεθνής τους ένωση φρόντιζε διαρκώς να υπενθυμίζει μέσα από το
αυστηρό σύστημα αρχών για τα μέλη τους. Η υπόσχεση της οικονομικής ευρωστίας
ήταν ικανή να παραμερίσει κάθε μορφή αντίδρασης.
Τα χρόνια που ακολούθησαν το θέμα του γυμνισμού έπαιρνε νέες διαστάσεις.
Καθώς όλο και λιγότερο συμβόλιζε μία σταθερή φιλοσοφική θεώρηση και μία
συγκεκριμένη ομάδα και μεταμορφωνόταν σε μία γενική τάση του πληθυσμού, άρχισε
από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 να προκαλεί όλο και μεγαλύτερο θόρυβο, άλλοτε
θετικά και άλλοτε αρνητικά. Αρθρογράφοι όπως ο Δ. Ψαθάς επανειλημμένα
στηλίτευαν τις νεαρές κοπέλες, ελληνίδες και ξένες, που εξοικειώνονταν σταδιακά με
τη μόδα της εποχής:
« […] το τόπλες […] προϊόντος του χρόνου θα επιβληθή και θα διαδοθή γιατί
τίποτα δεν μπορεί ν’ αντισταθή στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Δεδομένου,
ως γνωστόν, ότι η πρόοδος της ανθρωπότητας βρίσκεται κάτω από τα σουτιέν
των γυναικών και μέσα στα άλλα εσώρουχα τους, είναι απαράδεκτο να
κρύβεται και ν’ αποστερείται η ανθρωπότης τα αγαθά του. Αναμφισβήτητα,
λοιπόν, πρέπει όχι να καταπολεμάται το γυμνόστηθο μαγιό, αλλά να
προπαγανδίζεται ασμένως και να μην απειλούνται οι γυναίκες, αλλά να
ενθαρρύνονται εις το να βγάλουν στη φόρα την πρόοδό τους. Και όχι μονάχα
την πρόοδο του στήθους, αλλά και τις άλλες προόδους που το τόπλες - παρά

1102

«Διεθνής κατασκήνωση γυμνιστών θα λειτουργήση το καλοκαίρι στην περιοχή του λουτρακίου»,

Ταχυδρόμος, 2 Μαΐου 1959, σ. 15.
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«Γυμνισμός και Γυμνισταί», Εικόνες, τεύχος 174, 23 Φεβρουαρίου 1959, σ. 12.

Σελίδα | 457

τη προοδευτικότητα του - εξακολουθεί να κρύβη, προς μεγάλη ζημιά της
αισθητικής και του πολιτισμού.»1104

Η αμφιθυμία με την οποία η ελληνική κοινωνία αντιμετώπιζε την εκγύμνωση
των σωμάτων αποκάλυπτε τις διαφορετικές επιταγές που απευθύνονταν προς τα μέλη
της. Παραπάνω ο Ψαθάς περισσότερο σατιρίζει την άμετρη υιοθέτηση κάθε
δυτικόφερτης μόδας παρά κάτι άλλο. Και αυτό γιατί η ηθική απαίτηση προς
ευθυγράμμιση με τη μόδα προφανώς συγκρουόταν με τις ηθικές απαιτήσεις που
απέρρεαν από άλλους ρόλους τους οποίους καλούνταν να υιοθετήσουν οι έλληνες
πολίτες.
Οι αντιφάσεις αυτές δεν ήταν εμφανείς μόνο στην περίπτωση των νέων
Ελληνίδων. Ήταν ακόμα πιο έντονες στο βαθμό που λειτουργούσαν διαφορετικά για
τις Ελληνίδες και διαφορετικά για τις τουρίστριες. Πλήθος άρθρων της εποχής,
ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και την περίοδο της στρατιωτικής
δικτατορίας καυτηρίαζαν τις παράδοξες πρακτικές των αστυνομικών αρχών να
κυνηγούν τους γυμνιστές ως εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και ταυτόχρονα
να τους ανέχονται σε περιοχές αναγνωρίσιμες ως χώρους υποδοχής τουριστών, όπως η
Μύκονος.1105
Την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας που τόσο τα φαινόμενα
πολλαπλασιάζονταν λόγω της αλματώδους αύξησης των τουριστών, όσο και οι
περιπτώσεις ηθικιστικού παροξυσμού έβρισκαν την στήριξη και την ενθάρρυνση των
αρχών, ο Αυγουστίνος Καντιώτης, εκπρόσωπος της επίσημης εκκλησιαστικής σκέψης
της εποχής έγγραφε στο περιοδικό «Σπίθα», έντυπο που απευθύνονταν στη
χριστιανική νεολαία σχετικά με την αντίφαση αυτή:
« […] Εάν δε τώρα το γύναιον, το οποίο επιδεικνύει αναισχύντως τας σάρκας
του, δεν είναι Ελληνίς, αλλ’ είναι ξένη, και αυτή τολμηρότερον των εντόπιων
γυναικών ξιφουλκεί και εμφανίζεται με όλην την μεγαλοπρέπειαν της
γυμνότητός της, διατελούσα αυτή υπό την προστασίαν θεότητος που
ονομάζεται Τουρισμός, είναι ασύδοτος […]»1106
1104

Δ. Ψαθά, «Προς ‘τοπλεσοφόρα’», Ταχυδρόμος, 1 Αυγούστου 1964, σ. 7.
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«Το γυμνό και το καλό», Εικόνες, τεύχος 456, 17 Ιουλίου 1964, σ. 62.
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Α. Τράκα & Δ Τσαλαπάτη, «Είστε τουρίστας; Γδυθήτε, Είστε Έλληνας; Απαγορεύεται!»,

Ταχυδρόμος, τεύχος 1011, 24 Αυγούστου 1973, σ. 12-13.
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Η «θεότητα» που ονομαζόταν τουρισμός όμως ήταν μακράν ισχυρότερη
συντηρητικών ιδεολόγων όπως ο Καντιώτης για τον απλούστατο λόγο ότι το πολιτικό
καθεστώς που τους αναδείκνυε στο ρόλο του παιδαγωγού των μαζών, στηρίζονταν
οικονομικά στην αλματώδη ανάπτυξη που ο τουρισμός είχε προκαλέσει.
Συνοψίζοντας μπορούμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Στην περίπτωση
των ίδιων των τουριστών μιαρά ήταν τα σώματα που δεν κατανάλωναν, που δεν ήταν
οικονομικά αποδοτικά, που δεν ανταπέδιδαν την ηθική έκπτωση που προκαλούσε ο
τουρισμός με το χρηματικό της ισοδύναμο.1107 Αναφορικά με τους Έλληνες τα ίδια
γυμνά σώματα ήταν πεδία σύγκρουσης. Από τη μία, μιαρό είναι, όπως και στην
περίπτωση του τουρίστα, το σώμα που δεν καταναλώνει, που αρνείται να υιοθετήσει
όλες τις μορφές οικειοποίησης των νέων καταναλωτικών τάσεων και να υποταχθεί
στις κανονιστικές τους επιταγές. Από την άλλη μεριά, μιαρό είναι το σώμα που
επιδεικνύεται, που ξεγυμνώνεται, που αναιρεί την θέση του στον παραδοσιακό
καταμερισμό εργασίας είτε για την παραγωγή είτε για την αναπαραγωγή της
εργατικής δύναμης. Τα σώματα ως πεδία κατανάλωσης συμπύκνωναν αντιθέσεις που
διέτρεχαν την ελληνική κοινωνία στο σύνολο της την περίοδο που μελετάμε. Η
αλματώδης ανάπτυξη της δεκαετίας του ’60 είχε συντελεστεί μέσα από τη
διαθεσιμότητα της φτηνής εργατικής δύναμης. Οι εντάσεις που οδήγησαν στην πτώση
της Ε.Ρ.Ε., στην άνοδο της Ένωσης Κέντρου και εν τέλει στον ερχομό της
στρατιωτικής δικτατορίας είχαν ως υλικό τους υπόβαθρο το αίτημα για αναδιανομή
του εισοδήματος και για δικαιότερη κατανομή των αποτελεσμάτων της μεταπολεμικής
ανάπτυξης. Η διάχυτη επιθυμία για αύξηση της λαϊκής κατανάλωσης, η απαίτηση των
κατώτερων στρωμάτων και των πολιτικών τους εκφραστών να μοιραστούν ένα μέρος
της διαφαινόμενης ευημερίας παρουσιάζονταν και μέσα από την ένταση με την οποία
απαιτούσαν να υιοθετήσουν τις νέες καταναλωτικές πρακτικές. Αντιστοίχως, ο ηθικός
πανικός που ακολουθούσε τέτοιες αντιδράσεις άλλοτε υπερασπίζονταν την θιγόμενη
ελληνική οικογένεια, συχνότερα όμως «προφύλασσε» τα κατώτερα στρώματα από τη
ζημιογόνα εξάπλωση του καταναλωτισμού. Εν προκειμένω με τη γύμνια, το γυμνισμό,
το τοπλές, ή το μπικίνι στιγματίζονταν και διεγείρονταν τα ηθικά αντανακλαστικά των
κατώτερων στρωμάτων ώστε να κρατηθούν μακριά από την κατανάλωση. Η εικόνα
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Για το στιγματισμός το σώματος που δεν καταναλώνει βλέπε: Z. Bauman, Ό.π., σ. 38.
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μίας κοινωνίας στην οποία εισβάλλουν ορδές ξένων «έκφυλων» παραγόταν για να
είναι διαχειρίσιμες οι κοινωνικές συνέπειες αυτής της εισβολής και να μείνουν τα
οικονομικά της οφέλη άθικτα για τις κοινωνικές ελίτ που ευνοούνταν από αυτή τη
διαδικασία. Και ταυτόχρονα η εικόνα αυτή αποδομούταν από τα οργανωμένα
κοινωνικά συμφέροντα που είτε για πολιτικούς, είτε για αμιγώς οικονομικούς λόγους
ευνοούνταν από αυτή την αύξηση της κατανάλωσης. Το σώμα που εκτιθόταν γυμνό
στην παραλία ως σύμβολο και όχι μέσα από την υλικότητα του, στο εκεί και το τότε
της έκθεσης, στο δημόσιο λόγο της εποχής γινόταν πεδίο πάνω στο οποίο όλες οι
παραπάνω αντιθέσεις και συγκρούσεις διεξάγονταν.
Υπό το παραπάνω πρίσμα θα συζητήσουμε στη συνέχεια και όλες τις μορφές
ανομίας και παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς που συνδέονταν εκείνη την περίοδο με
την διάδοση του τουρισμού.
5.2.4 Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά
5.2.4.1 Ηθικός πανικός;
Η εξάπλωση του τουρισμού άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 να
παρουσιάζεται στο δημόσιο λόγο ως ένα φαινόμενο στο οποίο εμφιλοχωρούσαν
κίνδυνοι για την ηθική συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Βασική αφορμή για
τέτοιες συζητήσεις αποτελούσαν περιπτώσεις εγκλημάτων που παρουσιάζονταν στον
τύπο ως ενδεικτικά μίας ευρύτερης κοινωνικής τάσης που προέκυπτε από την
ανάμειξη και την επαφή των δύο ετερόκλητων πληθυσμιακών ομάδων, Ελλήνων και
ξένων. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μιλήσαμε για τις πολιτικές αποτυπώσεις της
αντίληψης που έβλεπε στον τουρίστα μία δυνητική απειλή, ιδιαίτερα στο λόγο της
ηγεσίας της στρατιωτικής δικτατορίας. Εδώ θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο
η ίδια η φυσική επαφή των δύο ομάδων παρουσιαζόταν στα έντυπα της εποχής ως
κάτι το δυνητικά παραβατικό.
Ας φέρουμε όμως μερικά παραδείγματα. Το Μάρτιο του 1964 ο τύπος
καταπιανόταν με δύο εγκλήματα εις βάρος τουριστριών από Έλληνες. Οι θύτες
παρουσιαζόταν ως «κτήνη» και τα εγκλήματα ως μία λογική συνέπεια της ερωτικής
συνεύρεσης Ελλήνων και ξένων γυναικών. Τα αποσπάσματα είναι βγαλμένα από την
περίοδο εκείνη και περιγράφουν το φόνο μίας Σουηδέζας.
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«Αυτή ήταν η Εύα, η Σουηδέζα με τα γαλανά μάτια. Ερωτιάρα, ασθενική
αντικοινωνική. Ποιος όμως ήταν ο δράστης; Ένας μονόφθαλμος εγκληματίας,
ένας σεσημασμένος κακοποιός. Ναρκωτικά, απάτες, κλοπές. Άνθρωπος του
σκοινιού και του παλουκιού υπήρξε ο θύτης. Φυγόπονος, ταραξίας,
αλκοολικός. Η ταβέρνα και το κρασί γέμιζαν τη ζωή του. Έμενε σε ένα
πανάθλιο δωμάτιο. Εκεί πέρασε στιγμές έντονου έρωτα με την Μπαρνέ. Στο
ίδιο δωμάτιο την έστειλε με μία γροθιά στο θάνατο.»1108

Ο αρθρογράφος στη συνέχεια, ορμώμενος από το περιστατικό εξέφραζε την
άποψη της δημιουργίας ειδικής αστυνομικής υπηρεσίας για την «προστασία» των
τουριστριών από τα κακοποιά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας, που κατά τα
φαινόμενα αντιλαμβάνονταν τις επισκέπτριες της χώρας ως «λεία»:
«Χωρίς να περιβληθή με κατασκοπευτική αποστολή, θα μπορούσε να
δημιουργηθή μία ειδική υπηρεσία, έστω και μη αστυνομική, που να
παρακολουθή τις κινήσεις και τον τρόπο ζωής των τουριστών, για λόγους
προσωπικής προστασίας και μόνο. Η κρατική αυτή υπηρεσία θα έχη επαφές
και στενή συνεργασία με τις πρεσβείες, όχι για να μην βαρύνουν οι ευθύνες
τις ελληνικές αρχές, αν κάποτε συμβή κακό, αλλά για να διαφωτίζεται η
αλήθεια πέρα ως πέρα και να δίδεται πάντα η πρέπουσα λύση.
Αποβλέπουμε στην ανάπτυξη του τουρισμού μας. Σκληρά θα πρέπει να είναι
τα μέτρα εναντίον κάθε καθάρματος που θα επιχειρή να εκμεταλλευθή
αδυναμία ή ακόμα και μειωμένη ηθική αντίσταση ξένων επισκεπτών. Είναι
ανάγκη να δίνουμε διαρκώς δείγματα της αναμφισβήτητης ανωτερότητας μας
εναντίον γειτόνων και μη.»1109

Μπορούμε να διακρίνουμε στο παραπάνω απόσπασμα τη μέριμνα για την
ενίσχυση αυτού που στο τέταρτο κεφάλαιο είχαμε χαρακτηρίσει ως ειδικούς
κατασταλτικούς μηχανισμούς επιφορτισμένους με τη διαφύλαξη όσων λαμβάνουν
χώρα εντός των τουριστικών περιοχών. Επιπλέον μπορούμε να εντοπίσουμε μία
μέριμνα ώστε να πραγματοποιούνται μόνο οι προβλεπόμενες από τις αγοραίες
ανάγκες μορφές επικοινωνίας. Η προστασία των τουριστριών από τα «κτήνη» δεν
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Μ. Μαθιουδάκης, «Οι ωραίες και τα κτήνη», Ταχυδρόμος, 25 Απριλίου 1964, σ. 30.
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Στο ίδιο, σ. 30-31.
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σχετίζονταν τόσο με την «μειωμένη ηθική αντίσταση» των επισκεπτριών της χώρας,
όσο με την απροθυμία τους να περιορίσουν τις μορφές επικοινωνίας τους με το ντόπιο
πληθυσμό σε στείρες ανταλλακτικές σχέσεις.
Δεν ήταν όμως μόνο τα ηθικώς μεμπτά μέλη της ελληνικής κοινωνίας που
τονώνονταν από την έλευση του τουρισμού. Και οι ίδιοι οι τουρίστες ήταν δυνητικά
επικίνδυνοι, συχνά παρουσιάζονταν ως εγγενώς παραβατικοί και ήταν μία διαρκής
απειλή για τον ελληνικό πληθυσμό. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω άρθρο από
τον Ταχυδρόμο του 1971 ορμώμενο ξανά από ένα έγκλημα, αυτή τη φορά όμως θύμα
του οποίου ήταν ένας ντόπιος:
«Είναι επικίνδυνοι λοιπόν αυτοί, οι αλητοτουρίστες που σμήνη ολόκληρα
τριγυρίζουν στην Ελλάδα όπως και σε όλες τις χώρες του ήλιου; Πριν λίγες
μέρες ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και μία Γαλλιδούλα συνελήφθησαν
κατηγορούμενοι για το φόνο του κουλουροπώλη στο Καβούρι. Πριν δύο
χρόνια δύο Γερμανοί σκότωναν τον ένα μετά τον άλλο, όποιον συναντούσαν
στο δρόμο τους για να τους ληστεύουν. Συνελήφθησαν, καταδικάστηκαν σε
θάνατο κι’ εκτελέστηκαν. Κατά καιρούς συλλαμβάνονται διάφοροι άλλοι
μεμονωμένοι ή ωργανωμένοι σε μικροσπείρες, φορτωμένοι ναρκωτικά. […]
Είναι ή δεν είναι επικίνδυνοι; […]
Οι αστυνομικοί απαντάν χωρίς δισταγμό: ‘Επικίνδυνοι, όχι πάντοτε.
Αντικοινωνικά όμως στοιχεία, σαφώς ναι!.’ Τουλάχιστον στον τόπο μας. Δύο
φορές μόνο αντιμετωπίσαμε σκληρούς εγκληματίες. Η στατιστική, ωστόσο,
όλων των άλλων αστυνομιών, αυτό πιστοποιεί. Δηλαδή, ότι πολλοί από τους
χίππυς είναι επικίνδυνοι. Οι ίδιοι, άλλωστε, το επιβεβαιώνουν με τις πράξεις
τους.
Οι χίππυς δεν μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τους αλητοτουρίστες.
Στη συνείδηση των περισσότερων αστυνομικών, Ελλήνων και ξένων, δεν
υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο χαρακτηρισμών. Οι μεν απένταροι χίππυς,
ζουν με μικροκλοπές και απάτες και με εκμετάλλευση των τρυφερών τους
συντρόφων, που τους ακολουθούν, είτε σε ομάδες βρίσκονται είτε σαν
ζευγάρια. […] Τόσο οι χίππυς όσο και οι αλητοτουρίστες έχουν ως κοινό,
εκτός από τη συμπεριφορά, την εμφάνιση και τη κοσμοθεωρία ότι:
‘Περιφρονούν τον στοιχειώδη ανθρώπινο αυτοσεβασμό και προσπαθούν να
κονιορτοποιήσουν, με την εμφάνιση και το παράδειγμα τους κάθε ίχνος
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ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπου την συναντούν. Στις χώρες τους στα μέρη που
τους δέχονται, εκεί που τους φιλοξενούν.’ […]
Αυτά λοιπόν τα ‘παιδιά των λουλουδιών’ είναι προτιμότερο, όταν τα
συναντάμε σ’ ερημιές, να τα αποφεύγουμε. Στη χειρότερη περίπτωση, που
είναι βέβαια σπάνια, θα σφάξουν. Στην πιο απλή θα μας κλέψουν. Στην πιο
θερμή τους εγκαρδιότητα, όσο συναρπαστική κι αν είναι, θα μας μεταβάλουν,
σ’ έναν ακόμα αριθμό της στατιστικής του Υγειονομικού κέντρου, του
σχετικού με την έξαρση [αφροδίσιων].»1110

Ας ακολουθήσουμε τις ταυτίσεις στο παραπάνω άρθρο. Οι τουρίστες τις χώρας
δεν διαφοροποιούνται από τους χίπης ή τους «αλητοτουρίστες». Η αναφορά της ίδιας
της αστυνομίας ότι δεν είναι επικίνδυνοι δεν έχει σημασία για τον αρθρογράφο μας, ο
οποίος εκτός των άλλων συνάγει το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι αφού σε άλλες χώρες
οι χίπης είναι επικίνδυνοι, άρα και στην χώρα μας οι τουρίστες είναι επίσης
επικίνδυνοι, ό,τι και αν λέει η αστυνομία. Από πού προκύπτει αυτό; Από το ότι
περιφρονούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, από το ότι «εκπορνεύουν» τις συντρόφους
τους (το οποίο είναι κάτι που ο αρθρογράφος μας το έχει απλώς ακούσει ως φήμη) και
από το ότι μπορούν να μας κλέψουν ή και να μας «σφάξουν». Η σημαντικότερη
ταύτιση που εν τέλει όμως λειτουργεί και ως βαλβίδα ασφαλείας στο όλο έωλο
επιχείρημα είναι ότι ακόμα και αν τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβεί είναι πολύ
πιθανό η επαφή μαζί τους να μας κάνει φορείς αφροδίσιων νοσημάτων. Άδηλος
ορίζοντας φυσικά αυτής της σχέσης είναι ότι οι τουρίστες και δη οι τουρίστριες,
νοούνταν ως αντικείμενα του πόθου από τους νεαρούς Έλληνες, και άρα το μείζον
πρόβλημα ήταν οι σεξουαλικές επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σεξουαλικότητα και
παραβατικότητα όμως κατ’ ουσίαν ταυτίζονταν.
Άλλες μορφές ηθικής παρακμής που φαίνονταν να παρουσίαζε ο τουρισμός
ήταν η απειλή από τον εύκολο και γρήγορο εκχρηματισμό. Οι σχετικές συζητήσεις
φυσικά λάνθαναν σε ειδικές περιπτώσεις και ζητήματα όπως π.χ. το ενδεχόμενο να
δημιουργηθεί σε μία περιοχή Καζίνο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 η κυβέρνηση
Καραμανλή προωθούσε ανάλογα σχέδια ως μέρος του κρατικά σχεδιαζόμενου
τουρισμού με υποδομές που θα απευθύνονταν σε επισκέπτες από υψηλά κοινωνικά

1110

Γ. Καράγιωργας, «Οι αλητο-τουρίστες: πόσο επικίνδυνοι είναι;», Ταχυδρόμος, τεύχος 905, 13

Αυγουγούστου 1971 σ. 12-13.
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στρώματα που είχε βάλει στόχο να δημιουργήσει. Στο πλαίσια λοιπόν της
τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου είχε ξεκινήσει μία συζήτηση για το ποια έργα θα
υποβοηθούσαν την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Τα εν λόγω έργα αφορούσαν
την εγκατάσταση Καζίνο, η δημιουργία νέου λιμένα και η απεγκατάσταση των
προσφύγων από τον μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο του νησιού. Οι σχετικές συζητήσεις
αποτελούσαν αφορμή για την εκδήλωση αφοριστικών απόψεων, όπως του
Μητροπολίτη της περιοχής σχετικά με την επίδραση των τυχερών παιχνιδιών στην
ηθική συγκρότηση του τοπικού πληθυσμού.1111 Ανάλογες αντιδράσεις συναντάμε και
αλλού αλλά πουθενά δεν αποτελούν επαρκές εμπόδιο οι ηθικού τύπου αναστολές στο
να μην πραγματοποιηθεί μία σχεδιαζόμενη κρατική ή ιδιωτική επένδυση. Έτσι, εν
τέλει, η επιχειρηματική προοπτική αποτελούσε ισχυρότερο δέλεαρ εντός των
μηχανισμών και των θεσμών λήψης αποφάσεων, παραμερίζοντας τις σχετικές ηθικές
επικρίσεις.
Τα διλήμματα που προέκυπταν από την διαδικασία εξάπλωσης του τουρισμού
στη χώρα σχετίζονταν με αυτό που περιγράψαμε στο 4 κεφάλαιο ως την προσπάθεια
ορισμού του τουριστικού χώρου και της δημιουργίας διακριτών «τουριστικών»
χώρων εντός των οποίων θα ασκούνται μόνο προβλεπόμενες δραστηριότητες που να
είχαν τα ανάλογα οικονομικά οφέλη. Αυτός ο περιορισμός της τουριστικής
δραστηριότητας εντός προβλεπόμενων ορίων και προσχεδιασμένων πρακτικών είχε
ως απαραίτητο λοιπόν συμπλήρωμα και ένα ηθικού τύπου λόγο, δίπλα στα
κατασταλτικού τύπου μέτρα, που θα απέτρεπε τον τοπικό πληθυσμό από την
απόπειρα να υπερβεί τα όρια αυτά. Υπάρχει λοιπόν πέρα από κάθε αμφιβολία μία
τέτοια διάσταση στο λόγο που προσπαθούσε να συσχετίσει την εξάπλωση του
τουρισμού με νέες μορφές εγκληματικότητας.
5.2.4.2 Σεξουαλικά αποκλίνουσα συμπεριφορά
Η προσπάθεια περιορισμού των επιδράσεων του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία
παρουσιάζεται με μεγαλύτερη ένταση στην περίπτωση της διαχείρισης νέων μορφών
σεξουαλικής

συμπεριφοράς

στο

δημόσιο

λόγο

της

εποχής,

ως

μορφές

εγκληματικότητας οι οποίες ήταν αδύνατον να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης
από την πολιτική εξουσία.
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«Το καζίνο, το λιμάνι και οι πρόσφυγες», Εικόνες, τεύχος 190, 21 Ιουνίου 1959, σ. 18-19.
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Έχουμε ήδη αναφερθεί στην συχνότητα με την οποία οι τουριστικοι χώροι
παρουσιάζονταν ως τόποι ερωτικής ελευθεριότητας. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες
όμως το χαρακτηριστικό τους αυτό παρουσιαζόταν ως πηγή παραβατικότητας και
ηθικής παρέκκλισης. Με το τέλος της τουριστικής σεζόν του 1961 π.χ. πλήθος
δημοσιευμάτων παρουσίαζαν την Ύδρα, από τα πρώτα ελληνικά νησιά με μία
αυτόνομη τουριστική κίνηση, ως κέντρο «ακολασίας» ενώ από τα δημοσιεύματα της
εποχής δεν έλειπαν χαρακτηρισμοί του τύπου ότι η Ύδρα αποτελούσε σύγχρονα
«Σόδομα και Γόμορρα».1112
Ανάλογο περιεχόμενο λάμβαναν και δημοσιεύματα που συναντάμε στον τύπο
την περίοδο 1965-1966 που έκαναν λόγο για το «εκτεταμένο» φαινόμενο της
ανδρικής πορνείας στους δρόμους πέριξ της πλατείας Συντάγματος από νεαρούς
Έλληνες με πελάτισσες τουρίστριες της εποχής. Σε ρεπορτάζ της περιόδου
περιγράφονταν οι προσπάθειες της αστυνομίας να περιορίσει τις επαφές μεταξύ νέων
και τουριστριών στο κέντρο της Αθήνας:
«Θα ληφθούν, λέει, σύντομα μέτρα για την περιστολή της επαιτείας και τον
περιορισμό αυτών που το καθημερινό ρεπορτάζ αποκαλεί ‘ύποπτους νέους’.
Αλλά ταυτόχρονα και για την αστυνόμευση και ενδεχομένως την διάλυση των
επίκεντρων εκείνων επαφής αλλοδαπών και ημεδαπών, που σε ορισμένες
άλλες χώρες αποκαλούνται ‘Marche Grec’ (‘Ελληνική αγορά’).
Δύο νόμοι βοηθούν την αστυνομία κάθε τόσο στον αποχωρισμό των εριφίων
από τα πρόβατα: Η προπολεμική νομοθεσία περί ξεναγών και διερμηνέων και
ο πρόσφατος […] νόμος 4.000 περί τεντιμποϊσμού.»1113

Το όλο εγχείρημα, το οποίο αποσκοπούσε στην προστασία των επισκεπτών της
χώρας και εν γένει της τουριστικής της κίνησης, χαρακτηριζόταν ως εξαιρετικά
σύνθετο καθώς δεν ήταν σαφές για τις αστυνομικές αρχές ποιες περιπτώσεις
αποτελούσαν «[…] μισθωμένες υπηρεσίες […], και ποιες απλά […] ερωτική
συνεύρεση μεταξύ Ελλήνων και ξένων.» Ως εκ τούτου ποινικοποιούνταν όλες ως εν
δυνάμει κολάσιμες.

1112

«Το θερινό κεφάλαιο της Ύδρας έκλεισε με θόρυβο», Εικόνες, τεύχος 311, 6 Οκτωβρίου 1961, σ. 24-

27.
1113

«Ένας διωγμός που άρχισε ανάποδα», Εικόνες, τεύχος 549, 29 Απριλίου 1966, σ. 24-25.
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Αυτό που επί της ουσίας αποτελούσε τομή για την ελληνική κοινωνία ήταν η
πολυγαμία. Η πολυγαμία όχι ως πρακτική, η οποία θα ήταν μάλλον υπερβολή να την
δούμε ως την αποκλειστική καθιερωμένη μορφή που λάμβαναν οι σεξουαλικές
σχέσεις, αλλά η πολυγαμία ως δημόσια εικόνα. Αυτό που σόκαρε περισσότερο δεν
ήταν η εικόνα των νέων Ελλήνων που αναζητούσαν να έχουν ερωτικές επαφές με τις
τουρίστριες. Αυτό εξάλλου σε ένα βαθμό νομιμοποιούνταν στα πλαίσια μίας
ανδροκεντρικής κουλτούρας που απέδιδε στον άντρα το δικαίωμα στα ερωτικά πάθη
και στις υπερβολές, έναντι ενός πιο περιοριστικού πλαισίου για τις γυναίκες.
Εξάλλου, όπως έχουν αναφέρει και άλλοι μελετητές του φαινομένου,1114 οι σχέσεις
αυτές λειτουργούσαν και σε συμβολικό και φαντασιακό επίπεδο ως μορφή
υπέρβασης της θέσης του κατώτερου γηγενή εκ μέρους των ντόπιων Ελλήνων. Αυτό
που αποτελούσε ηθικά μεμπτή συμπεριφορά ήταν πάνω από όλα η δημόσια επίδειξη
αυτής της επαφής, στη κεντρικότερη μάλιστα πλατεία της χώρας, μέσα από την οποία
προβαλλόταν μία διαφορετική θέση και ένας διαφορετικός ρόλος πρωτίστως σε
σχέση με τη γυναικεία σεξουαλικότητα.
Δεν ήταν όμως μόνο η δημόσια παρουσίαση της γυναικείας πολυγαμίας η
μόνη «αιρετική» σεξουαλική συμπεριφορά στην οποία εκτείθετο η ελληνική κοινωνία
μέσα από τον τουρισμό. Ακόμα περισσότερο ο τουρισμός θεωρούνταν ένοχος για την
διάδοση της ομοφυλοφιλίας στη χώρα και το στοιχείο αυτό τεκμηριωνόταν από το
γεγονός ότι στην τουριστική νυκτερινή ζώνη πέριξ της Πλάκας εμφανίστηκαν τα
πρώτα «gendrified» καταστήματα με κοινό αποκλειστικά ομοφυλόφιλων ανδρών και
γυναικών.
«Υπάρχουν και ύποπτοι και ανώμαλοι τύποι που αποτελούν, βέβαια την
μελανή όψη της Πλάκας. Αλλά αυτοί δεν είναι πελατεία όλων των μπουάτ.
[…] Για αυτούς τους τύπους υπάρχουν τέσσερις-πέντε μπουάτ όπου
συχνάζουν. Τα μαγαζιά αυτά είναι γνωστά στην αστυνομία. Άγνωστο
παραμένει γιατί λειτουργούν ακόμα.»1115

Και πάλι θα ήταν αστείο να θεωρήσουμε ότι η ομοφυλοφιλία έκανε τα
νηπιακά της βήματα στην Ελλάδα μαζί με τους πρώτους οργανωμένους τουρίστες την

1114

S. Zinovieff, Ό.π., σ. 262. S. Buck-Morss, Ό.π., σ. 217.

1115

Α. Δαμίγου, «Οι Μπουάτ της Αθήνας», Ταχυδρόμος, τεύχος 708, 2 Νοεμβρίου 1967, σ. 40-41.
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περίοδο που μελετάμε. Αυτό που είναι όμως σαφές είναι το γεγονός ότι η παρουσία
ομοφυλόφιλων τουριστών στους δρόμους της Αθήνας εξαντλούσε τα όρια των
κατασταλτικών αρχών και του γαμικού δικαίου, στο βαθμό που από τη μία,
ετερόκλητες συμπεριφορές έπρεπε να γίνουν ανεκτές ώστε να μην διαταραχτεί το
τουριστικό οικονομικό κύκλωμα, και από την άλλη, το ελληνικό δίκαιο
εξακολουθούσε να αντιλαμβάνεται την ομοφυλοφιλία ως ποινικό αδίκημα. Νέο δεν
ήταν το γεγονός ότι υπήρχαν ομοφυλόφιλοι στους δρόμους της Αθήνας, ούτε ότι
αυτοί είχαν τους ιδιαίτερους χώρους κοινωνικής συνεύρεσης. Νέο ήταν το γεγονός
ότι αυτά τα καταστήματα μπορούσαν να αυτοδιαφημίζονται έξω από τα όρια μίας
μικρής και διωκόμενης κοινωνικής κατηγορίας, ως κομμάτι της οικονομίας της
χώρας.1116
Από την άλλη, η πορνεία που νοούταν ως άλλη μορφή σεξουαλικής
παρέκκλισης ήταν αντικείμενο δημόσιας κριτικής και κατακραυγής για τους εντελώς
αντίθετους λόγους από αυτούς που θα ήταν λογικό να είναι. Καταγεγραμμένα
στοιχεία για τον αριθμό των εκδιδόμενων γυναικών την περίοδο δεν υπάρχουν και τα
εγκλήματα κατά των ηθών δεν αποκαλύπτουν καμία αξιοσημείωτη άνοδο που να
συνοδεύει το τουριστικό ρεύμα της εποχής. Θα ήταν όμως λογικό να θεωρήσουμε ότι
η παρουσία του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών θα δημιούργησε μία δική της
διακριτή αγορά, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Το ίδιο εξάλλου είχε συμβεί
και στην περιοχή της Τρούμπας μέσα από τις σεξουαλικές υπηρεσίες που
αναζητούσαν οι άνδρες του πολεμικού ναυτικού των Η.Π.Α. Παρ’ όλα αυτά θέμα
σχετικά με τη πορνεία στην Αθήνα σπάνια προέκυπτε ως μία διακριτή ηθικής τάξεως
απειλή για τον ελληνικό πληθυσμό.
Αντιθέτως, η πορνεία που φαινότανε να είναι απειλητική ήταν αυτή των ίδιων
των τουριστών στη χώρα μας και για αυτή συναντάμε διαρκώς παραθέματα στα
έντυπα της εποχής. Για παράδειγμα περιγράφοντας την εικόνα στη Πλάκα μία
κάτοικος της περιοχής, περιγράφει τα ακόλουθα:

1116

Στη μελέτη της Κάντσα για την κοινότητα λεσβιών στην Ερεσό Λέσβου, παρουσιάζει ενδιαφέρον το

γεγονός ότι δίνει έμφαση, όχι στην λεσβιακή ταυτότητα και στις νοηματοδοτήσεις των υποκειμένων στο
χώρο που διακυβεύονται, αλλά στην ίδια τη φυσική παρουσία των γυμνών σωμάτων στο δημόσιο χώρο
ως την ποιότητα εκείνη που τον διαφοροποιεί τόσο για τα μέλη της λεσβιακής κοινότητας όσο και για την
τοπική κοινωνία. V. Kantsa, «“Certain Places Have Different Energy”: Spatial Transformations in Eresos,
Lesvos», Journal of Lesbian and Gay Studies, Vol. 8, No. 1-2, 2002, σ. 35-55.
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«-Μπροστά στα μάτια μας, στα σκαλοπάτια πάνω, νεαρά ζευγάρια επιδίδονται
σε προκλητικές διαχύσεις. Μία μποτίλια κρασί περνάει από στόμα σε στόμα,
από μαύρο σε λευκό και αντίστροφα. Έλληνες νεαροί με περούκες
παριστάνουν τους ξένους τουρίστες, γίνονται ένα μαζί τους, και μοιράζονται
μαζί τους χαρές και λύπες. Ένα βράδυ ένα νεαρός τουρίστας έβγαλε στο
σφυρί τη Γερμανίδα φίλη του, μία νεαρή καλλονή, καλώντας τους διαβάτες να
διασκεδάσουν μαζί της με ένα πενηντάρι.»1117

Η εκπόρνευση συνήθως παρουσιαζόταν ως η τελική κατάληξη μίας
προδιαγεγραμμένης πορείας στην οποία οι επισκέπτες της χώρας βάδιζαν από τη
στιγμή που παρέκκλιναν από την μονογαμική συμπεριφορά και την υπερβολική
διασκέδαση έξω από εμπορικούς χώρους αναψυχής. Αυτό που στιγματιζόταν ήταν όχι
ο ίδιος ο τουρισμός αλλά, δια μέσου του τουρισμού, η αλλαγή των σεξουαλικών
ηθών που αφορούσε τους νέους στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες από τα μέσα της
δεκαετίας του ’60 και μετά.
Σε σχετικό άρθρο του Ταχυδρόμου την ίδια περίοδο για τους αλητοτουρίστες
διαβάζουμε τα ακόλουθα:
«Υποχρεώνουν τις κοπέλες τους, εν ονόματι της προόδου, όχι μόνο να κάνουν
έρωτα σε κοινή θέα, αλλά και να δέχονται άγνωστους φίλους των, πότε από
αίσθημα συνεργασίας, πότε από υποχρέωση ή από καθαρό οικονομικό
συμφέρον.»1118

Αξιοσημείωτο στο παραπάνω απόσπασμα είναι ότι για την αρθρογράφο η
εκπόρνευση

είναι

απόρροια

«προοδευτικών»

αντιλήψεων

γύρω

από

τη

σεξουαλικότητα η οποία οδηγεί αναπόδραστα στην πορνεία.
Αυτό που σίγουρα αποτελούσε περίπτωση παραβατικότητας ήταν τα σπάνια
πλην όμως υπαρκτά περιστατικά βιασμών που πραγματοποιούνταν από Έλληνες εις
βάρος ξένων τουριστριών. Είναι όμως ενδεικτικός ο τρόπος με τον οποίο τέτοια
φαινόμενα γίνονταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους σχολιαστές της εποχής.
1117
1118

«Τουρίστες στη Αθήνα», Επίκαιρα, 10 Σεπτεμβρίου 1971, σ. 62-63.
Γ. Καράγιωργας, «Οι αλητο-τουρίστες: πόσο επικίνδυνοι είναι;», Ταχυδρόμος, τεύχος 905, 13

Αυγούστου 1971 σ. 12-13.
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Ως επί το πλείστον οι βιασμοί παρουσιάζονταν ως αποτέλεσμα παρανοήσεων σχετικά
με το περιεχόμενο της ελευθερογαμίας των ίδιων των τουριστριών. Οι Έλληνες που
κρίνονταν ένοχοι για βιασμό δεν ήταν ηθικά μεμπτοί. Συνήθως παρουσιάζονταν ως
νοητικά στερημένοι ή τελώντας υπό καθεστώς σύγχυσης. Η συμπεριφορές τους δεν
παρουσιάζονταν ως αποτέλεσμα κάποιας αρνητικής ηθικής ή πολιτισμικής ποιότητας,
αλλά ως παρανόηση συμπεριφορών, όπως η ελεύθερη μετακίνηση γυναικών άνευ
συνοδείας, το φλερτ με αγνώστους, ο χορός χωρίς καβαλιέρο ή ακόμα και το ντύσιμο,
όλα πασιφανώς δηλωτικά για τους δημοσιογράφους μίας συμπεριφοράς που ρέπει
προς την πορνεία, απενοχοποιώντας έτσι τον «αθώο πλην κουτό» βιαστή.
Σε άρθρο του 1971 ο Ταχυδρόμος καταπιάνεται με πρόσφατα περιστατικά
βιασμών εις βάρος τουριστριών:
«Τα σημεία που θεωρούνται καλά ‘περάσματα’ για τους κυνηγούς γυναικών τουριστριών και άλλων - είναι η Ομόνοια, το Σύνταγμα, το Μουσείο, οι
δρόμοι της Πλάκας, το Θησείο, η οδός Βουκουρεστίου, το Κολωνάκι και
μερικοί κεντρικοί δρόμοι. […] Αυτοί οι νεαροί που φέρονται με τόση
βαρβαρότητα είναι θύματα των διαδόσεων και των μύθων γύρω από τις ξένες.
‘Οι ξένες είναι πολύ ρεαλίστριες […]’ ‘Οι ξένες δεν είναι σαν τις δικές μας να
σου κάνουν κορδελάκια. Τους αρέσει πολύ ο έρωτας μ’ εμάς τους
μεσογειακούς και έρχονται στο πί και φί όπου τους πεις.’‘Έτσι και γνωριστείς
με ξένη θα περάσης αμέσως μία χαρά μαζί της […].’ Λοιπόν, όλα αυτά είναι
μύθοι που τους έπλασαν ευφάνταστοι νεοέλληνες. Οι ξένες είναι πραγματικά
πιο ελεύθερες, πιο χειραφετημένες και περισσότερο απαλλαγμένες από
συμπλέγματα και προκαταλήψεις. Δεν το θεωρούν σπουδαίο πράγμα να
μιλήσουν με κάποιον, να γελάσουν με το χωρατό του, να δεχτούν να πιούν
ένα καφέ, ακόμα και να πάνε κάπου για να χορέψουν. Αν σ’ αυτό το μεταξύ, ή
στις επόμενες ημέρες, δημιουργηθή μία έλξη, ένα κάποιο αίσθημα, δεν θα
διστάσουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Μόνο όταν εκείνες ελεύθερα και
αβίαστα το αποφασίσουν. Χωρίς αυτή την έλξη δεν προχωρούν σε τίποτα
περισσότερο από ένα χαμόγελο […]»1119

1119

Κ. Δ. Λιναρδάτου, «Κυνηγοί γυναικών στους δρόμους της Αθήνας.», Ταχυδρόμος, τεύχος 888, 16

Απριλίου 1971, σ. 44-45.
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Από το παραπάνω παράθεμα βλέπουμε πως η σεξουαλική κακοποίηση ως
αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης και προβληματισμού δεν νοούνταν ως έγκλημα,
αλλά περισσότερο ως απόρροια παρανοήσεων και παρερμηνειών. Και υπό αυτή την
έννοια ο αρθρογράφος δεν κρίνει σκόπιμο να προειδοποιήσει για το τι μπορούν να
σημαίνουν για την ηθική τάξη της χώρας τα σχετικά περιστατικά (όπως συνέβαινε
παραπάνω με την ελεύθερη ερωτική συνεύρεση, για την ομοφυλοφιλία ή για την
πολυγαμία) αλλά να διατυπώσει μία σειρά από συμβουλές για τους πιθανά
«παρεξηγημένους» αναγνώστες του εντύπου.1120
Εν κατακλείδι, ο τουρισμός εξέθετε την ελληνική κοινωνία σε μορφές
ερωτικής συμπεριφοράς με τις οποίες η ίδια δεν ήταν εξοικειωμένη και με βίαιο
τρόπο την υποχρέωνε να προσαρμοστεί σε αυτές, να βρει τρόπους να τις
ενσωματώσει, να τις αναπαραστήσει και ταυτόχρονα να τις απωθήσει. Ο ηθικός
πανικός που σχετίζονταν με φαινόμενα σεξουαλικά παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς
σχετίζονταν με την προσπάθεια αυτές οι συμπεριφορές να μην διαδοθούν στην
ελληνική νεολαία και δια αυτού του τρόπου να τεθεί εν αμφιβόλω το μοντέλο
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης στη χώρα και η ιδεολογική σταθερά της
ελληνικής οικογένειας στην οποία η στρατιωτική δικτατορία, σε ρητορικό επίπεδο,
επένδυε για την νομιμοποίηση της.
5.2.4.3 Ναρκωτικά
Τέλος, ο τουρισμός φάνταζε να εκθέτει την ελληνική κοινωνία σε ένα «νέο» κίνδυνο
που ταυτίζονταν στο δημόσιο λόγο της εποχής με τα νέα κοινωνικά κινήματα και την
κουλτούρα της νεολαίας όπως αυτή παρουσιαζόταν μέσα από τις ποικίλες
πολιτιστικές της εκφάνσεις: Τα ναρκωτικά. Στα πρώτα σχετικά δημοσιογραφικά
αφιερώματα τα πρώτα κρούσματα και οι πρώτες συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών
σχετίζονταν άμεσα με την έλευση του τουρισμού και με τον χιπισμό, την αρνητική
εκδοχή του διεθνούς κύματος που κατέκλυζε την Ελλάδα. Όπως διαβάζουμε σε
αφιέρωμα του 1972:

1120

Σχετικά με την αναπαράσταση του Έλληνα άνδρα μέσα από το πρίσμα ενός οριενταλιστικού λόγου

που παραγόταν τόσο στις χώρες αποστολής όσο και στην Ελλάδα βλέπε: D. Wills, «British Accounts in
Residency in Greece, 1945-2004», Journal of Modern Greek Studies, vol. 3, no 2, 1985, σ. 177-197.

Σελίδα | 470

«Τον τουρισμό χρησιμοποιεί κατά κανόνα για να μπει στην Ελλάδα το ‘ΕλΈς-Ντί. Ακόμα χρησιμοποιεί και το ταχυδρομείο, όπου διάφοροι ξένοι
παίρνουν μέσα στις επιστολές, που τους έρχονται από το εξωτερικό, χαρτιά
εμβαπτισμένα σε Ελ Ες Ντί.»1121

Η σύνδεση ανάμεσα στα δύο φαινόμενα δεν έμενε στο επίπεδο της
δημοσιογραφικής καταγραφής. Προχωρούσε και στη δημιουργία θεσμών για την
παραγωγή επίσημου λόγου που θα μεριμνά για την προστασία της ελληνικής νεολαίας
από το «νέο» φαινόμενο. Τον Απρίλη του 1972 η «Ελληνική Εταιρεία Ευγονικής»
έκανε συνέδριο με θέμα τα ναρκωτικά. Ο πρόεδρος Ν. Λούρος ανέφερε ότι η χώρα
διέτρεχε εξαιρετικό κίνδυνο από τα ναρκωτικά για τους εξής τρείς λόγους:
«1) Από κοντά μας περνούν τόνοι ολόκληρων ναρκωτικών, γιατί η χώρα μας
βρίσκεται κοντά στις χώρες παραγωγής τους και στον δρόμο της
διαμετακομίσεως τους.
2) Οι τουρίστες που κατά χιλιάδες έρχονται στην Ελλάδα, μολυσμένοι ήδη
απ’ τα ναρκωτικά, εντυπωσιάζουν τους νέους και τις νέες και τους μολύνουν
και αυτούς.
3) Η διεθνής ‘μόδα’ περί τα ναρκωτικά σπρώχνει στην αναζήτηση
πρόσκαιρων και τεχνιτών παραδείσων.
[…] Το κακό είναι ότι εκτός από τις σπείρες, υπάρχουν τουρίστες που
κατεβαίνουν

στις

χώρες

τις

Μέσης

Ανατολής,

εφοδιάζονται

με

μικροποσότητες χασίς και συνεχίζουν τον […] τουρισμό τους, καλύπτοντας
τα έξοδα τους με την διάθεση του προϊόντος.»1122

Σταδιακά τα κρούσματα συλλήψεων από την αστυνομία με ποσότητες
ναρκωτικών πολλαπλασιάζονταν. Παρόλα αυτά, ενώ η χρήση οπιούχων ναρκωτικών
ουσιών είχε αρχίσει να διαδίδεται στις «χίππικες» κοινότητες του Σαν Φρανσίσκο και
υπάρχουν αναφορές για την διάδοση της στην Ελλάδα από την δεκαετία κιόλας του
΄60, δεν συναντήσαμε περίπτωση στα έντυπα που μελετήσαμε θανάτου από

1121

Ν. Κακαουνάκης, «Οι νέοι μας δεν αναζητούν τους τεχνητούς παραδείσους», Ταχυδρόμος, τεύχος

942, 28 Απριλίου 1972, σ. 16-17.
1122

Ή. Στρογγύλη, «Φάκελος Ναρκωτικά: Μόνη άμυνα η διαφώτιση και επαγρύπνηση», Επίκαιρα, 14

Απριλίου 1972, σ. 12-13.
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υπερβολική χρήση. Οι αναφορές στον τύπο για συλλήψεις συγκάλυπταν περίτεχνα το
γεγονός ότι η χρήση παράγωγων της ινδικής κάνναβης, καθώς και η χρήση της
μορφίνης ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στο ελλαδικό χώρο και άρα η παρουσίαση της
διακίνησης ναρκωτικών προνομιακά από τους τουρίστες, ήταν τουλάχιστον
επίπλαστη.
Η πιο γνωστή υπόθεση συλλήψεων για χρήση ναρκωτικών τις παραμονές της
πτώσης της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα είναι ένα περιστατικό
εκτεταμένων συλλήψεων από την αστυνομία που χαρακτηρίστηκε από τον τύπο της
εποχής ως «το κοινόβιο του Κουκακίου». Η περίπτωση ήταν χαρακτηριστική καθώς
συνέδεε τον τουρισμό άμεσα με τον εκμαυλισμό της ελληνικής νεολαίας από τα
«ξενόφερτα» ήθη της χασισοποσίας. Η αστυνομία ανακάλυψε ένα διαμέρισμα στο
οποίο εκ περιτροπής κατοικούσαν διαφορετικοί νέοι, ως επί το πλείστον επισκέπτες
της χώρας. Το οίκημα άνηκε σε νεαρό αρχιτέκτονα ο οποίος ήταν και ο βασικός
κατηγορούμενος στη δίκη που ακολούθησε ύστερα από την έφοδο της αστυνομίας
και την κατάσχεση ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και πορνογραφικού υλικού. Τα
περισσότερα έντυπα, εβδομαδιαία και ημερήσια, της εποχής καταπιάστηκαν με την
υπόθεση, η οποία, κατά τον αρθρογράφο στα Επικαιρα που ανέλαβε το σχετικό
ρεπορτάζ, ήταν ενδεικτική των απειλών στις οποίες εξέθετε ο τουρισμός την ελληνική
κοινωνία:
«Άλλοτε περνούσαν από εδώ οι μεγάλοι κατακτηταί. Σήμερα περνούν οι
στρατιές των φοβισμένων και ανασφαλών παιδιών της Δύσεως στην
απελπισμένη πορεία τους προς το Κατμαντού. Περνούν λαθραία με χίλιους
πονηρούς τρόπους και τα φορτία του λευκού θανάτου […] Ένα απέραντο
καραβάνι ανθρώπων της παρακμής, που πάει κι υπό τη μάσκα του…
αξιοσέβαστου κατεστημένου»1123

Για την δημοσιογράφο στα Επίκαιρα, έντυπο που διατηρούσε κατά καιρούς στο
μέτρο του δυνατού κριτική στάση απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία, βασικός
θιγόμενος θεσμός από τα ναρκωτικά και τους τουρίστες ήταν η ελληνική
οικογένεια.1124 Ενδεικτικό του κλίματος της εποχής ήταν το γεγονός ότι και ο

1123

Σ. Μαλτέζου, «Σώστε τα παιδιά από τα ναρκωτικά», Επίκαιρα, 15 Φεβρουαρίου 1973, σ. 19.

1124

Στο ίδιο, σ. 20.
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συνήγορος

υπεράσπισης

ακολούθησε

μία

ανάλογη

υπερασπιστική

γραμμή

κατηγορώντας τους εισβολείς από το εξωτερικό για την δεινή θέση στην οποία
βρέθηκε ο πελάτης του. «Έπεσε θύμα των ξένων χίππιδων που ενέσκυψαν στο
σχεδιαστήριο του και τον απέσπασαν από το κύριο έργο του σαν αρχιτέκτονα.»
Εν κατακλείδι, η διάδοση της χρήσης των ναρκωτικών, κυρίως παραγώγων
της

ινδικής

κάνναβης

και

δευτερευόντως

του

L.S.D.

αποτελούσε

μία

πραγματικότητα. Αλλά η εξάπλωση στις υποκουλτούρες των νέων ήταν ένα γεγονός
άσχετο με τον τουρισμό και οι σχετικές υποκουλτούρες δεν δημιουργούσαν
προβλήματα αναπαραγωγής του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Σήμερα
αναδρομικά έχουμε την ευκολία να γνωρίζουμε ότι η διάδοση των ναρκωτικών σε
μεγάλη κλίμακα συνδέεται με τη διάδοση τους σε αστικούς κυρίως πληθυσμούς την
δεκαετία του ’80.1125 Εάν και κατά πόσο τα ναρκωτικά χρησιμοποίησαν τις
τουριστικές περιοχές της χώρας ως πύλες για την είσοδο τους στη χώρα είναι
αμφισβητήσιμο καθώς σχεδόν όλα τα σχετικά δημοσιεύματα που εντοπίσαμε
αφορούν την περιοχή της Αττικής, θέρετρο ούτως ή άλλως των πιο ραγδαίων
κοινωνικών αλλαγών και ανακατατάξεων εκείνης της εποχής. Η διερεύνηση της
υπόθεσης αυτής θα προϋπέθετε μία ουσιαστική ανασυγκρότηση των δικτύων
διακίνησης μέσα στην ιστορικότητα τους και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι υπερβαίνει
τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
Συμπερασματικά ο τουρισμός εκθέτει την ελληνική κοινωνία σε μία σειρά
από συμπεριφορές οι οποίες στη χρονικότητα τους φαντάζουν έξω από τα πλαίσια
του κοινωνικά αποδεκτού. Η ποινικοποίηση όμως αυτή του «ξένου» αποτελεί
περισσότερο μία βίαιη αντίδραση στην αλματώδη αύξηση του αριθμού των
τουριστών και των μεταβολών που αυτή επέφερε στην εργασία και στις παραστάσεις
του ντόπιου πληθυσμού. Αποτελούσε συνάμα και μία μορφή εμβολιασμού της
ελληνικής κοινωνίας ενάντια στη διάδοση των καταναλωτικών πρακτικών και
απαιτήσεων που θα έθεταν εν αμφιβόλω ένα οικονομικό μοντέλο, κομμάτι του οποίου
ήταν και τουρισμός, στηρίζονταν στο φτηνό κόστος της εργασίας τη μορφή
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, και τις ιδεολογικές σταθερές πάνω στις οποίες

1125

Ε. Ανδριάκαινα, «Ναρκωτικά: Βιογραφικές επιλογές, αυτοπραγμάτωση και εξάρτηση» στο Β.

Βαμβακάς & Π. Παναγιωτόπουλος, Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80: Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό
λεξικό, Το Πέρασμα, Αθήνα, 2010, σ. 355-357.
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στηρίζονταν ο κοινωνικός σχηματισμός στην μεταπολεμική περίοδο αλλά πάνω από
όλα την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας.
Οι τουρίστες ως άγνωστοι, ως «ξένοι», είχαν πάντοτε ένα δυνητικό φορτίο μη
προβλέψιμο, μη αναγνωρίσιμο, πάνω στο οποίο οι πάντες πρόβαλαν ότι ήθελαν, από
τους πλέον μύχιους πόθους έως τις πιο κρυφές τους επιθυμίες. Και ως τέτοιοι
φάνταζαν άλλοτε δυνάμει ανατρεπτικοί για το καθεστώς και άλλοτε ως φορείς
απελευθερωτικών και χειραφετητικών μηνυμάτων για τη νεολαία της εποχής. Στη
συνέχεια θα στραφούμε ακριβώς σε αυτές τις μεταστροφές των αναπαραστάσεων και
των ιδιοτήτων που αποδίδονταν στους τουρίστες από την ίδια την ελληνική κοινωνία.

ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ

5.3

ΚΑΙ

«ΝΤΟΠΙΟΣ»: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΞΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε διαχρονικά τον τρόπο με
τον οποίο αναπαρίσταται ο τουρίστας και η ελληνικότητα μέσα από το υλικό που
εξετάσαμε. Η δημιουργία της τουριστικής οικονομίας στον ελληνικό κοινωνικό
σχηματισμό, τα εκατομμύρια των μικρών καθημερινών επαφών, αλληλεπιδράσεων
και στιγμών επικοινωνίας, σταδιακά διαμόρφωσαν στην ελληνική κοινωνία μία σειρά
από αντιλήψεις σχετικά με τον ξένο που έρχονταν να περάσει τις διακοπές του στη
χώρα. Οι αναπαραστάσεις αυτές εξελίσσονταν και διαφοροποιούνταν τόσο
αναφορικά με τη διάδοση του φαινομένου όσο και αναφορικά με τις πολιτικές και
κοινωνικές εξελίξεις στα υπόλοιπα πεδία τις ελληνικής κοινωνίας.
Αντιστοίχως, η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ τουριστών και ντόπιων
αναδιαμόρφωσε και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται τον
εαυτό τους. Μελέτες στα πεδία της ανθρωπολογίας,1126 των λογοτεχνικών
σπουδών,1127 και του κινηματογράφου1128 κάνουν λόγο για ένα δυισμό ανάμεσα στην
αυτοεικόνα της ελληνικής κοινωνίας και στην εξ αντανακλάσεως εικόνα που
διαμορφώνονταν από την επαφή της με τη δύση, μέσα από την προβολή της

1126

M. Herzfeld, Ό.π., σ. 213-225

1127

Α. Λεοντή, Ό.π.

1128

K. Zacharia, «’Reel’ Helllenisms: Perceptions of Greece in Greek Cinema» στο K. Zacharia (επιμ.),

Hellinisms: Culture, identity and ethnicity form antiquity to modernity, Ashgate, Χάμπσαϊρ, 2008, σ. 321353.
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αρχαιοελληνικής κληρονομίας και της κλασσικής παιδείας πάνω στο σώμα της
ελληνικής κοινωνίας. Ο ανθρωπολόγος Μάικλ Χέρτζφελντ εν προκειμένω εισήγαγε
την διάκριση ανάμεσα στην «Ρωμιοσύνη» και στην «Ελληνικότητα», ενώ η
λογοτεχνική κριτικός Άρτεμις Λεοντή προσπάθησε να εισάγει την διάκριση ανάμεσα
στους όρους Ελληνισμός και Νεοελληνισμός μέσα από τη μελέτη των λογοτεχνικών
κειμένων διαχρονικά.1129 Και οι δύο αυτές διακρίσεις προσπαθούσαν να
αποτυπώσουν τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην εικόνα που παρήγαγε η ελληνική
κοινωνία για τον εαυτό της από συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους και σε αυτή
που υιοθετούσε ως δάνειο από τις δυτικές αναφορές στο αρχαιοελληνικό παρελθόν.
Αυτό στο οποίο θέλουμε να εστιάσουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο η
αλληλεπίδραση

μεταξύ

ξένων

επισκεπτών

και

Ελλήνων

αναπλάθει

και

αναδιαμορφώνει την αυτοεικόνα και την αναπαράσταση που έχει ο δεύτερος για τον
εαυτό του, καθώς και για την εικόνα του «ξένου».
Πριν προχωρήσουμε πρέπει να κάνουμε δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Πρώτον, όπως σημειώσαμε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, τα περιοδικά ποικίλης
ύλης δεν είναι, ούτε και θα μπορούσαν να είναι, ένα «ουδέτερο» υλικό, μια πηγή
«αντικειμενικής» απεικόνισης των κοινωνικών υποκειμένων της εποχής. Είναι
κείμενα γραμμένα μέσα από μία συγκεκριμένη πολιτισμική και ταξική σκοπιά, και
στο λόγο τους συναντάμε όχι την «από τα κάτω» αναπαράσταση των υποκειμένων,
αλλά αυτή που οι ηγεμονικές ελίτ της ελληνικής κοινωνίας παρήγαγαν,
αναπαρήγαγαν και καλλιεργούσαν εντός ταξικών στρατηγικών πολιτικής και
πολιτισμικής ηγεμονίας. Οι αναπαραστάσεις, λοιπόν, του τουρίστα και του ντόπιου
από την οπτική της Ελληνικής κοινωνίας που μας απασχολούν εδώ έχουν νόημα μόνο
στο βαθμό που τις αντιλαμβανόμαστε ως εγγεγραμμένες εντός ενός ηγεμονικού
λόγου των κοινωνικών και πολιτικών ελίτ της ελληνικής κοινωνίας που συνέβαλαν
στη διαιώνιση της κυριαρχίας του κοινωνικοπολιτικού συνασπισμού εξουσίας.
Δεύτερον η προσπάθεια διαμόρφωσης μίας μορφής «τυπολογίας» των
τουριστών αποτελεί προσφιλές εγχείρημα στην διαρκώς διευρυνόμενη βιβλιογραφία
γύρω από τον τουρισμό στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στους κλάδους της

1129

Ε. Yalouri, Ό.π., σ. 9-13.
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κοινωνιολογίας,1130 της ανθρωπολογίας και της τουριστικής ψυχολογίας.1131 Βασική
προσπάθεια σε σχετικές θεωρίες, όπως σημειώσαμε στο κεφάλαιο 2, είναι να
καταταγούν οι τουρίστες με κριτήρια είτε τις διαφορετικές δραστηριότητες τους, είτε
τα κίνητρα που οδηγούν σε διακριτές τους συμπεριφορές και που τους ωθούν να
προβούν στο ένα ή στο άλλο ταξίδι κατά τη διάρκεια της ατομικής τους βιογραφίας.
Η σχετική συζήτηση παρά την προφανή αγοραία της σημασία, στο βαθμό που
εξειδικεύει τις μορφές τουριστικής ζήτησης ώστε να μπορέσουν να διαμορφωθούν
και ορθολογικά οι ανάλογες μορφές τουριστικής προσφοράς, στηρίζεται άδηλα σε
λανθασμένες επιστημολογικές παραδοχές. Υπονοείται, δηλαδή, ότι το αντικείμενο
της μελέτης τους, οι τουρίστες, ορίζεται οντολογικά μέσα από μία καταναλωτική
επιλογή σε βαθμό τέτοιο ώστε ο υποψήφιος ερευνητής του φαινομένου να μπορεί να
τους κατατάξει αποκλειστικά και μόνο με βάση αυτήν τους την ιδιότητα. Οι κρίσεις
των τουριστών, όμως, ως προς το ποια ταξίδια θα κάνουν δεν αποτελούν επαρκείς
κατηγορίες όπως π.χ. η εισοδηματική τάξη, η ταξική προέλευση, η πολιτική
στράτευση, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή
οι πολιτισμικές προκείμενες, όλες κατηγορίες που χρησιμοποιούν οι κοινωνικές
επιστήμες για την κατάταξη των δρώντων υποκειμένων. Στις ταξιδιωτικές επιλογές
συμβάλλουν όλες οι παραπάνω κατηγορίες, δεν αποτελούν όμως από μόνες τους
συγκροτητικά στοιχεία της ταυτότητας των φορέων τους. Ακόμα και αν
υιοθετήσουμε

μία

περισσότερο

μετά-νεωτερική

ανάγνωση

της

κοινωνικής

πραγματικότητας και θεωρήσουμε ότι οι επιλογές του στυλ ζωής και της
κατανάλωσης

αποτελούν

επαρκή

μηχανισμό

κατάταξης

των

κοινωνικών

υποκειμένων, το ταξίδι αποτελεί ένα μέρος μόνο της διαδικασίας αυτής και όχι την
τελευταία του στιγμή ή το επιστέγασμα τέτοιων ατομικών επιλογών. Τέλος, οι
σχετικές κατηγορίες, παρότι αποτελούν κοινωνικά κατασκευασμένες αναπαραστάσεις
υποκείμενες στην ιστορική αλλαγή, παρουσιάζονται στην σχετική βιβλιογραφία
συχνά ως αμετάβλητες μέσα στο χρόνο. Ακόμα και κατηγορίες όπως αυτή του «μετάτουρίστα»1132 που προφανώς εγγράφονται στις συζητήσεις σχετικά με τη

1130

Από τις πρώτες επιδραστικές έρευνες ήταν αυτή του Νταν, ενώ η τυπολογία του Κόεν σήμερα είναι η

πλέον κλασσική: G. M. S. Dann, Ό.π., σ. 193 · E. Cohen, «A Phenomenology of Tourist Experiences»,
ό.π. , σ. 94-100.
1131

Για μία εισαγωγή για την τουριστική ψυχολογία βλέπε: A. Holden, Ό.π., σ. 61-80.

1132

J. Urry, Ό.π., σ. 91.
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μετάνεωτερικότητα και την μετάφορντική στροφή των δυτικών οικονομιών, δεν
ιστορικοποιούνται επαρκώς ώστε να εγγράψουν στο εσωτερικό τους τις μεταβολές
του ίδιου του φαινομένου. Απλούστατα, οι τουρίστες υπάρχουν ως υποκείμενα της
κοινωνικής πραγματικότητας μόνο στο μυαλό των κοινωνικών επιστημόνων που τους
μελετάνε, κανείς όμως εξ αυτών δεν αυτοπροσδιορίζεται ως τουρίστας, ούτε σήμερα
ούτε την υπό μελέτη περίοδο.
Ως εκ τούτου, όταν κάνουμε λόγο για μία τυπολογία των τουριστών, στην
πραγματικότητα μιλάμε για μία απόπειρα ταξινόμησης των διαφορετικών
αποτυπωμάτων που οι ίδιοι οι ξένοι επισκέπτες άφηναν στην ελληνική κοινωνία μέσα
από τις περιηγήσεις τους. Σε ό,τι ακολουθεί λοιπόν θα αποπειραθούμε να προβούμε
σε μία κατάταξη των αναπαραστάσεων του τουρίστα και του Έλληνα στην ελληνική
κοινωνία και όχι των ίδιων των υποκειμένων.
5.3.1 Αναπαραστάσεις των τουριστών από την ελληνική κοινωνία
Στην ενότητα αυτή θα συμπυκνώσουμε τις αναπαραστάσεις του τουρίστα όπως αυτές
αναπαράγονταν από τα περιοδικά ποικίλης ύλης. Στην προσπάθειά μας αυτή δεν θα
προβούμε λεπτομερειακά στην παρουσίαση παραθεμάτων καθώς θεωρούμε ότι αυτό
έχει γίνει σε ικανοποιητικό βαθμό. Περισσότερο μας ενδιαφέρει εδώ να
συμπυκνώσουμε τις σχετικές αναπαραστάσεις και να τις αντιπαραβάλουμε με την
εξέλιξη του τουρισμού στη χώρα κατά την ίδια περίοδο. Οι κατηγοριοποιήσεις των
αναπαραστάσεων στις οποίες προβαίνουμε δεν αντιστοιχούν βεβαίως ακριβώς στις
χρονολογικές τους σταθερές, αλλά παρουσιάζονται συγκριτικά με αυτές περισσότερο
για λόγους αναλυτικούς, ώστε να τις συσχετίσουμε με τις πραγματικές οικονομικές
και κοινωνικές εξελίξεις του τουριστικού φαινομένου.
Στις αρχές τις δεκαετίας του ’50 ο τουρισμός αποτελούσε για την χώρα μία
κατεύθυνση οικονομικής ανάπτυξης που είχε πριμοδοτηθεί από τους αμερικανικούς
σχεδιασμούς του σχεδίου Μάρσαλ χωρίς να αποτελεί μία ευρέως αποδεκτή
κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας από όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων
και των επιστημονικών φορέων της χώρας. Σε κοινωνικό επίπεδο εξέφραζε
περισσότερο μία υπόσχεση ευημερίας και μία υπόμνηση της σχέσης με τις «δυτικά
ανεπτυγμένες κοινωνίες» παρά μία υπαρκτή οικονομική δύναμη.
Εντός του παραπάνω πλαισίου ο «ξένος» επισκέπτης παρουσιαζόταν στο
δημόσιο λόγο της εποχής περισσότερο ως ένας φορέας εκπολιτισμού και μίας
άμετρης οικονομικής ευρωστίας, η περιήγηση του οποίου στη χώρα θα συμβόλιζε μία
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ουτοπία θησαυρισμού και εξόδου από την οικονομική υπανάπτυξη και τον
πολιτισμικό αποκλεισμό από τη δύση. Ο Αμερικάνος με τα αμύθητα πλούτη, ο
περιηγητής των άγνωστων ελληνικών θησαυρών, ή ακόμα και ο εκκεντρικός
αρχαιολάτρης αναπαρίσταντο στον τύπο και στα περιοδικά έντυπα της εποχής
περισσότερο ως μία υπόσχεση παρά ως μία στέρεη πραγματικότητα γύρω από την
οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να σχεδιάσουν τις δικές τους επαγγελματικές
βιογραφίες. Εντύπωση προκαλεί η απουσία οποιασδήποτε αρνητικής συνυποδήλωσης
γύρω από την αναφορά του περιηγητή ή του τουρίστα, ως εάν οι αρνητικές συνέπειες
από τη δυνητική ανάπτυξη της σχετικής οικονομίας να απουσίαζαν από τον ούτως ή
άλλως περιορισμένο λόγο της εποχής γύρω από το θέμα. Κεντρικό μοτίβο επίσης στο
λόγο της εποχής ήταν ο περιβόητος και αυτονόητος φιλελληνισμός κάθε υποψήφιου
επισκέπτη, ως εάν ο κάθε περιηγητής της χώρας να ήταν ένας νέος λόρδος Βύρωνας,
ή, όπως συχνά αναφερόταν, ένας μελλοντικός πρεσβευτής της χώρας στο εξωτερικό.
Η λατρεία της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς θεωρούταν δεδομένη για κάθε ένα από
αυτούς καθώς η προσμονή έναντι των οικονομικών συνεπειών του τουρισμού είχε
διαγράψει από το συλλογικό φαντασιακό της χώρας τους «λόρδους Έλγιν», και έτσι
δεν είχε αρνητικές συνυποδηλώσεις.
Η συστηματική κρατική παρέμβαση μεταξύ άλλων μέσα από τις υποδομές
των Ξενία, η νομισματική υποτίμηση του ’53 και πάνω από όλα η αύξηση των
κρατικά επιτρεπόμενων χρηματοδοτήσεων για τον κλάδο από το 1958 και μετά
σταδιακά καρποφόρησαν για τη χώρα και έτσι από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 οι
τουρίστες ήταν μία περιθωριακή πλην όμως υπαρκτή πραγματικότητα για τη χώρα.
Η δημιουργία μίας τουριστικής πολιτικής για τις κοινωνικές ελίτ της δυτικής
Ευρώπης, η δημιουργία σειράς πολιτισμικών εκδηλώσεων όπως το φεστιβάλ Αθηνών
όπως και μία σεβαστή πολιτισμική παραγωγή ταινιών και μουσικής την εποχή που
διαπραγματευόμαστε καθιστά την Ελλάδα δέκτη ενός απότομου και διακριτού
τουριστικού ρεύματος από το 1962 και μετά, με τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και όχι σε πλήρη ταύτιση με το μοντέλο τουρισμού που με ραγδαίους
ρυθμούς αναπτύσσεται στην υπόλοιπη Ευρώπη την ίδια περίοδο, δηλαδή του φτηνού
μαζικού τουρισμού μέσα από τις μισθωμένες πτήσεις. Ταυτόχρονα η ασυμβατότητα
της σχεδιαζόμενης πολιτικής με τις ευρωπαϊκές τάσεις για τουρισμό για τα
χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα κάνουν τη χώρα φορέα υποδοχής ενός
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εξαιρετικά υψηλού αριθμού, νέων κυρίως, περιηγητών έξω από τις οργανωμένες
περιηγήσεις των ταξιδιωτικών πρακτορείων.
Η διάσταση αυτή προκαλούσε μία ρήξη, μία τομή και ένα σχίσμα στις
αναπαραστάσεις του τουρίστα. Από τη μία μεριά συναντάμε την εικόνα ενός ξένου
πλούσιου με ικανότητα διάθεσης χρήματος, εξοικειωμένο με τα νέα καταναλωτικά
πρότυπα και τον άνετο τρόπο ζωής. Ο «πλούσιος» αυτός τουρίστας δεν είναι πλέον
ενδεδυμένος με ένα πέπλο μυστηρίου αλλά αντίθετα συχνά παρουσιάζεται
κεκαλυμμένα ως θύμα και «κορόιδο». Γίνεται διακριτός και αναγνωρίσιμος μέσα
κυρίως από την ευκολία με την οποία μπορεί να χάσει τα χρήματα του και να
αποτελέσει αντικείμενο, κυριολεκτικά, οικονομικής εκμετάλλευσης. Ο τουρίστας
αυτός είναι επιθυμητός, ευπρόσδεκτος και πάντα αθώος, ως εάν η κατοχή χρημάτων
να είναι για κάθε «ξένο» αντιστρόφως ανάλογη της διανοητικής του ευρύτητας. Ο
κεκαλυμμένος αυτός φθόνος για τον πλούσιο τουρίστα αποκαλύπτει μία αντίδραση
προς την προφανή θέση οικονομικής υποτέλειας που η νέα σχέση εμπεριέχει για τους
Έλληνες πολίτες.1133
Στον αντίποδα της εικόνας ενός πλούσιου τουρίστα, βρίσκεται η εικόνα ενός
τουρίστα «φτηνού», νεαρού και κουρελιάρη. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η
έλλειψη χρημάτων για να ξοδέψει, που έως πρότινος νοούταν ότι ο κάθε τουρίστας
φέρει. Εμφανισιακά η υιοθέτηση εκ μέρους τους των νέων ενδυματολογικών
κωδίκων των νέων ταυτίζεται στα μάτια των σχολιαστών της εποχής με τη
ρυπαρότητα και την ελλειπή σωματική υγιεινή. Παρουσιάζεται ως περιθωριακό
στοιχείο της κοινωνίας από την οποία προέρχεται και μέσα από αυτή του την ιδιότητα
στερείται της εξωραϊστικής δύναμης που παλαιότερα νοούταν να φέρει αυτομάτως
κάθε ξένος περιηγητής μαζί του. Σε αντίθεση όμως με αυτόν, ο πλούσιος τουρίστας,
είναι διάστικτος με συμβολισμούς που παραπέμπουν σε υψηλό πολιτισμικό και
μορφωτικό

κεφάλαιο.

Η

συνεχής

χρήση

της

λέξης

«υπαρξιστής»

ή

«υπαρξιστοφανής» για την περιγραφή των νέων που περιόδευαν στη χώρα, οι
αναφορές στα βιβλία που φέρουν πάνω τους την εποχή κ.α. συνδέονται και με μία
διανοητικότητα που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα του πλούσιου, διαθέσιμου
προς οικονομική εκμετάλλευση, «θύματος». Παρόλα αυτά, οι ξένοι αυτοί αποτελούν
1133

Η Μπακ-Μορς κάνει λόγο για παραλληλισμούς, στην περίπτωση της Κρήτης, στο συλλογικό

φαντασιακό την δεκαετία του ’80 ανάμεσα στο τουριστικό κύμα που κατακλύζει το νησί και την
Γερμανική εισβολή τον ‘Β Παγκόσμιο Πόλεμο. S. Buck-Morss, Ό.π., σ. 205.
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θέμα αντιδικιών και ερίδων για την ελληνική κοινωνία. Οι αντιπαραθέσεις γύρω από
την εικόνα τους σχετίζονται όμως περισσότερο με το αν είναι οικονομικά επωφελείς
ή όχι, και όχι με μία ηθικού τύπου απειλή που παρουσιάζουν. Διακύβευμα αποτελεί
δηλαδή, η οικονομική σκοπιμότητα της προσέλκυσης τους στη χώρα και όχι η
επίδραση τους επί αυτής, που αν πλέον δεν νοείται ως αυτόματα θετική, δεν
παρουσιάζεται ούτε και ως καταστροφική.
Η ανικανότητα να συγκροτηθεί ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης
στηριγμένο στο ξένο κεφάλαιο και η de facto διάχυση της μικρής επιχειρηματικής
δραστηριότητας σε μεγάλο φάσμα της ελληνικής επαρχίας διαμόρφωναν το
τουριστικό τοπίο της χώρας την επαύριον της εγκαθίδρυσης της στρατιωτικής
δικτατορίας. Το καθεστώς στη προσπάθεια του να δημιουργήσει ερείσματα στις
περιφέρειες που προσφέρονται για τουριστική εκμετάλλευση, δημιούργησε τάχιστα
ένα πρότυπο δανειοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης με ελάχιστους
περιορισμούς, περιβαλλοντικές μέριμνες και ελεγκτικούς μηχανισμούς που εκτόξευαν
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το μέγεθος της τουριστικής υποδομής της χώρας. Η
μικρή τουριστική επιχείρηση χαρακτήριζε την τουριστική αγορά της χώρας και δίπλα
σε αυτή αναπτυσσόταν μία νέα τάξη επιχειρηματιών με διασυνδέσεις με το καθεστώς
και αυξημένη ικανότητα να γίνονται οι υποδοχής κάθε λογής διευκολύνσεων για να
πραγματοποιήσουν τις χρυσοφόρες επενδύσεις τους. Ο τουρισμός παγιωνόταν κατ’
αυτό τον τρόπο ως βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, κάλυπτε μεγάλο
μέρος του Α.Ε.Π. και των κρατικών πόρων για τη δημιουργία του και σταδιακά
θεωρούταν ότι λειτουργεί εν μέρει ανταγωνιστικά με τους υπόλοιπους κλάδους της
οικονομίας στο βαθμό που απαιτούσε διακριτή οικονομική παρέμβαση τόσο από τη
βιομηχανία, όσο και από το εξωτερικό εμπόριο και την αγροτική οικονομία, αλλά και
παράλληλα στερούσε κρατικούς πόρους από όλους τους παραπάνω κλάδους.
Στο νέο αυτό τοπίο η διάκριση που περιγράψαμε παραπάνω ανάμεσα σε δύο
διακριτές αναπαραστάσεις του τουρίστα εμβαθύνεται, εξειδικεύεται και αποκτά
ηθικού τύπου υποδηλώσεις. Η εικόνα του εύπορου τουρίστα είναι υπαρκτή αλλά όλο
και πιο σπάνια στο βαθμό που ο νέος μαζικός τουρίστας κατακλύζει τους ελληνικούς
τόπους παραθερισμού. Και η σπανιότητα του αυτή μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε
απειλή προς αυτόν και τα ευεργετήματα που μπορεί να φέρει στην ελληνική
κοινωνία.

Απειλείται

μικροεπιχειρηματία,

διαρκώς

και

από

παντού.

από τον θερμό Μεσόγειο

Από

τον

αφερέγγυο

εραστή, από τον επίδοξο
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μικροαπατεώνα. Και αυτή η απειλή είναι που παρουσιάζεται να τον κάνει να σπανίζει
και όχι η διεθνούς εμβέλειας αλλαγή του προτύπου τουριστικής παραγωγής, ούτε
βέβαια και η υπαγωγή της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας ως χώρα
υποδοχής φτηνού τουρισμού.
Αντίθετα η εικόνα του «φτηνού» τουρίστα, του «λετσοτουρίστα», του χίπη,
του «αλητοτουρίστα», εμβαθύνεται και αποκτά επίσης ηθικού τύπου περιεχόμενο.
Είναι διαρκώς ένοχος και για τα πάντα. Στις πλάτες του χρεώνονται ανάλογα με τις
πολιτικές και κοινωνικές καταβολές του εκάστοτε σχολιαστή κάθε λογής
αμαρτήματα. Από την ίδια την στρατιωτική δικτατορία που φαίνεται να τον έφερε,
μέχρι τον ηθικό ξεπεσμό, την απώλεια της πολιτισμικής κληρονομιάς, την
καταστροφή της φύσης, την διάρρηξη των οικογενειακών δεσμών, την πολυγαμία
των νέων, τα αφροδίσια νοσήματα, τις εκτρώσεις, τα ναρκωτικά, τους φόνους, την
δουλικότητα έναντι των ξένων χωρών. Φταίει για τα πάντα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
μάλιστα ότι στην πραγματικότητα η επίκληση κάθε αρνητικού χαρακτηριστικού που
φέρνει μαζί του ο τουρισμός συνοδεύεται και από την αναφορά σε αυτή την εικόνα
της ρυπαρότητας που φέρνουν οι φτηνοί και νέοι κυρίως τουρίστες. Είναι κοινωνικά
αναγνωρίσιμος ως στερεότυπο κληροδοτημένο ήδη από την προηγούμενη περίοδο,
αλλά πλέον αποκτά ανοικτά χαρακτηριστικά αποδιοπομπαίου τράγου, κρυφού
υπαίτιου μίας συλλογικής ενοχής.
Τόσο αυτός, όσο και ο πλούσιος τουρίστας στην πραγματικότητα είναι
υπερβατικές φιγούρες στο συλλογικό φαντασιακό. Ο ένας συνδέεται με μία ουτοπική
προβολή, ο άλλος με μία δυστοπία. Δεν υπάρχουν, ακριβώς στο βαθμό που πλέον τα
κοινωνικά χαρακτηριστικά του τουριστικού ρεύματος προς την χώρα έχουν
μετασχηματιστεί άρδην και το βίωμα της μαζικοποίησης του τουριστικού ρεύματος
από τα μεσαία και κατώτερα στρώματα των δυτικών χωρών είναι πλέον κοινός τόπος
για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού.
Αυτή είναι και η μεγάλη αλλαγή της τρίτης περιόδου που μελετάμε. Η εικόνα
της ορδής, του πλήθους, της μάζας, των τουριστών-καταναλωτών που κατακλύζουν
την χώρα. Η εικόνα αυτή των τουριστών, είτε με κυνισμό απέναντι στο οικονομικό
φορτίο που αυτοί φέρουν, είτε με κριτική διάθεση απέναντι στις ριζικές κοινωνικές
μεταστροφές που προκαλούν, αποτελούσε μία νέα ήπειρο στις συλλογικές
αναπαραστάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας. Και ως τέτοια, δεν αποτελεί μία
φαντασιακή κατασκευή, αλλά περισσότερο την συναίσθηση της ύπαρξης μίας
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ετεροτοπίας, κατά τον Μισέλ Φουκώ,1134 μέσα στον γεωγραφικά προσδιορισμένο
χώρο της Ελληνικής επικράτειας. Μίας ετεροτοπίας με την έννοια ότι ο χώρος εντός
του οποίου ασκείται η τουριστική δραστηριότητα είναι ταυτόχρονα κοινός τόπος, έχει
διακριτές τελετές εισόδου σε αυτόν, είναι περισσότερο προσβάσιμος από τα
περισσότερα κοινωνικά πεδία και ταυτόχρονα ριζικά αλλοτριωμένος από τον τοπικό
πληθυσμό.1135

Εντός

της

αναπαράστασης

του

μαζικοποιημένου

τουρίστα

συγχωνεύονται οι νοηματοδοτήσεις τόσο από τις ωφέλειες από τον πλουτισμό που
προκαλούσε ο παλιός εύρωστος επισκέπτης, όσο και η χλεύη και η περιφρόνηση με
την οποία συνοδευόταν ο «ρυπαρός» τουρίστας της προηγούμενης περιόδου.1136 Είναι
το αποτέλεσμα όχι μίας αναμενόμενης συνάντησης με κάποιο ξένο, όπως την πρώτη
περίοδο, ούτε η πρώτη στιγμή αυτής της συνάντησης και οι πρώτες εντυπώσεις από
αυτήν, όπως στην δεύτερη περίοδο. Αντίθετα είναι το αποτέλεσμα της οικειοποίησης
της ίδιας της εικόνας του τουρίστα, την στιγμή που ο ίδιος ο τουρίστας παύει να είναι
ξένος, αλλά όμως ο γεωγραφικός και κοινωνικός χώρος που καταλαμβάνει,
αποξενώνεται ριζικά από την ελληνική κοινωνία.1137
Σχήμα 1: Εξέλιξη αναπαραστάσεων του τουρίστα στην ελληνική κοινωνία

1134

Για την έννοια της ετεροτοπίας στο Φουκώ βλέπε: M. Foucault, The Order of Things: An Archeology

of the Human Sciences, ό.π., σ. xix · M. Foucault, «Of other Spaces», Diacritics, vol. 16, no. 1, σ. 22-27.
1135

Στο ίδιο, σ. 24-26

1136

Η Παπαδημητρίου στη μελέτη της για της αναπαραστάσεις του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία

μέσα από τον κινηματογράφο σημειώνει μία τομή ανάμεσα στον τουρισμό ως μία δραστηριότητα
αναψυχής για τους έλληνες πριν το 1966 και τον τουρισμό ως μία εργασία για τον Έλληνα που δεν
επιφέρει τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη μετά το 1966. Η τομή που σημειώνει η ερευνήτρια το 1966
όσο και η ένταση της κριτικής προς το τουριστικό φαινόμενο παρουσιάζουν ομοιότητες με τα δικά μας
συμπεράσματα. L. Papadimitriou, Ό.π., σ. 100.
1137

Για τη σταδιακή δημιουργία μίας «τουριστικής κουλτούρας» στις χώρες υποδοχής βλέπε: V. L.

Smith, Ό.π., σ. 16. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν μελέτες που υιοθετώντας την γεωγραφική στροφή
στις κοινωνικές επιστήμες, δεν αντιλαμβάνονται τον τουρισμό ως ένα φαινόμενο κίνησης αλλά σταδιακά
ως ένα φαινόμενο που αποτελεί ιδιοσυστατικό χαρακτηριστικό ενός τόπου. Ενδεικτικά βλέπε: C. Minca
& T. Oakes, «Introduction: Traveling Paradoxes», στο C. Minca & T. Oakes (επιμ.), Travels in Paradox:
Remapping Tourism, Rowman & Littlefield Publishers, Λάνχαμ, 2006, σ. 1-21.
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Στο σχήμα 1, παρατίθεται συνοπτικά όλη η εξέλιξη των αναπαραστάσεων των
επισκεπτών της Ελλάδος για την περίοδο 1950-1974.
Πριν περάσουμε στην επόμενη ενότητα είναι χρήσιμο να κάνουμε μία
τελευταία παρατήρηση. Στην αρχή της περιόδου που μελετάμε η εικόνα του
περιηγητή δεν ήταν άγνωστη στην ελληνική κοινωνία. Πάνω από όλα όμως αυτός
αναγνωριζόταν ως ξένος, ως μη-μέλος της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορία λοιπόν
των αναπαραστάσεων των τουριστών στην ελληνική κοινωνία, είναι η ιστορία δια της
οποίας ο «τουρίστας» παύει να είναι και «ξένος». Ο τουρισμός αποκτάει έτσι μία
σταθερή θέση στο συλλογικό φαντασιακό και στην αυτοκατανόηση της ελληνικής
κοινωνίας.
5.3.2 Αναπαραστάσεις της ελληνικότητας
Σημειώσαμε παραπάνω ότι οι αναπαραστάσεις της ελληνικότητας, όπως αυτές
εμφανίζονται στα περιοδικά ποικίλης ύλης και στις διαφημίσεις με τις οποίες
ασχοληθήκαμε, διαμεσολαβούνται από τον ηγεμονικό λόγο των πολιτικών και
κοινωνικών ελίτ της ελληνικής κοινωνίας τις πρώτες τρεις μεταπολεμικές δεκαετίες.
Ποιο συγκεκριμένα εννοούμε ότι οι αναπαραστάσεις αυτές έχουν εγγεγραμμένες
μέσα τους τόσο την επίσημη έξωθεν εικόνα της Ελλάδας για τους υποψήφιους
καταναλωτές του τουριστικού προϊόντος όσο και το λόγο εκείνο που είχε αξιώσεις
πειθάρχησης προς τους Έλληνες πολίτες υπέρ των αναγκών της τουριστικής
βιομηχανίας, για τον οποίο κάναμε λόγο στο τέλος του τέταρτου κεφαλαίου. Ο
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τρόπος με τον οποίο οι σχετικές ταυτότητες μετασχηματίζονταν δεν απηχούσε
μονάχα υπαρξιακά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, για το αν ανήκει π.χ. στη
Δύση ή στην Ανατολή, τα οποία ανακυκλώνονται από την νέα αυτή πολιτισμική
εμπειρία που προκαλείται από την επαφή με το ξένο στοιχείο, αλλά ενσωματώνει και
αντανακλά σε τέτοιου είδους αναζητήσεις κοινωνικές προτεραιότητες και κοινωνικές
συγκρούσεις που το νέο αυτό οικονομικό φαινόμενο έφερνε στην επιφάνεια. Ως
τέτοια, η έννοια της ελληνικότητας και της εντοπιότητας καθίστατο ένα
μετεωριζόμενο σημαινόμενο οι σημασίες του οποίου μεταβάλλονταν για πολλούς
λόγους μεταξύ των οποίων και από τη διάδοση της τουριστικής οικονομίας. Ευθείς
αμέσως θα προσπαθήσουμε να συμπυκνώσουμε τον τρόπο με τον οποίο
μεταβαλλόταν η αυτοαντίληψη των κατοίκων της χώρας εν σχέση με το τουριστικό
φαινόμενο και ειδικότερα σε τρία διαφορετικά επίπεδα: τον εκχρηματισμό της
οικονομίας, τη σχέση των κατοίκων της με το αρχαιοελληνικό παρελθόν και σε σχέση
με τα «προνεωτερικά» χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας.1138
5.3.2.1 Φιλοξενία και εκχρηματισμός
Η δημιουργία μίας διευρυμένης τουριστικής οικονομίας είχε για την μεταπολεμική
ελληνική κοινωνία, όπως και για κάθε άλλη σχετική χώρα, ως αποτέλεσμα έναν άνευ
προηγουμένου εκχρηματισμό της καθημερνής ζωής. Η διαδικασία αυτή δεν συνέβαλε
μόνο στη διεύρυνση της μισθωτής εργασίας, διαδικασία εν εξελίξη ακόμα τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια, αλλά εμπορευματοποιούσε και διαστάσεις του κοινωνικού βίου
που δεν νοούνταν ως εμπορεύσιμες μέχρι πρότινος. Το απότομο αυτής της αλλαγής, η
βία η οποία δέχονταν οι έλληνες πολίτες από τον εκχρηματισμό αυτό δεν αποτελούσε
μία παράπλευρη απώλεια. Αντίθετα, ο εκχρηματισμός και η κερδοφορία του εν λόγω
κλάδου επιταχύνονταν από την ελλειπή διάδοση εμπορευματικών πρακτικών για το
μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας των πολιτών, αποτελούσαν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας και διαφημίζονταν ως τέτοια.1139
Εξαρχής, λοιπόν, ανάλογες ποιότητες του ελληνικού πληθυσμού προβάλλονταν ως
τεκμήρια της ορθότητας της οικονομικής αυτής επιλογής και ως λόγοι για να
επισκεφτεί

1138

κάποιος

την

χώρα.

Η

«ελληνική

φιλοξενία»

προβαλλόταν,

Για μία συζήτηση σχετικά με το πώς ο τουρισμός θέτει υπό διαπραγμάτευση την τοπική ταυτότητα

βλέπε: H. K. Rothman, Ό.π., σ. 11.
1139

O. Lofgren, Ό.π., σ. 185 · S. Buck-Morss, Ό.π., 230.
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καλλιεργούνταν και συμπύκνωνε παράλληλα μία πλειάδα χαρακτηριστικών της
ελληνικής κοινωνίας που μέχρι τότε θεωρούνταν ως τεκμήρια υπανάπτυξης.
Πώς αναπαρίσταται όμως η περιβόητη αυτή φιλοξενία του ελληνικού
πληθυσμού; Στις Εικόνες το 1956 σε τεύχος με αποκλειστικό θέμα το ελληνικό
χαμόγελο συμπυκνώνονται οι γεωγραφικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της χώρας
ως αιτίες αυτής της «πηγαίας» εγκαρδιότητας:
«Σε εμάς το […] χαμόγελο έχει πάντα κάτι περισσότερο από την ηθελημένη
αβρότητα. Είναι σαν προέκταση του μεγάλου χαμόγελου που φαρδαίνει τον
τόπο μας. Ένα χαμόγελο είναι η γραφική διαδοχή των λόφων μας. Ένα
χαμόγελο είναι η στιλπνή εναλλαγή των κυμάτων μας. Πάνω απ’ τους
ελαιώνες μας, ένα χαμόγελο πνέει και ασημίζει. Στ’ αύγινα διάσελα ένα
χαμόγελο γαλακτώνει το προοιώνισμα της καινούργιας μέρας. Και στις
δυσμικές πυρκαγιές ένα χαμόγελο μας αποχαιρετά με ρόδινες αλουργίδες.»1140

Η φιλοξενία αυτή είναι εξαρχής η κατεξοχήν εκείνη εθνική αρετή που νοείται
ότι οφείλει να εμπορευματοποιηθεί. Ο διαφημιστικός λόγος της εποχής δράττει την
ευκαιρία και προσπαθεί να προϊδεάσει για τις μικρές καθημερινές επαφές με τους
κατοίκους της χώρας που θα ολοκληρώσουν μία αξιομνημόνευτη πολιτισμική
εμπειρία.
Το διαφημιστικό γραφείο «Thomas Cook» παρουσίαζε εκείνη την εποχή την
Ελλάδα ως την κατεξοχήν χώρα της φιλοξενίας, συχνά παραφράζοντας πέραν κάθε
λογικής την ελληνική γλώσσα και δηλώνοντας ότι «Η ελληνική λέξη για τον
τουρίστα σημαίνει φίλος, οπότε φανταστείτε πόσο ευπρόσδεκτος θα είστε!».1141 Σε
διαφορετικό φυλλάδιο από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 η φιλικότητα αναφέρεται
ως το κατεξοχήν εθνικό χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού:
« […] αυτό που θα σας εντυπωσιάσει σχετικά με την Ελλάδα είναι […]
αναμφισβήτητα η μεγάλη φιλικότητα και περιέργεια των κατοίκων της. Είναι
σπουδαίοι στο να κάνουν ερωτήσεις, οι Έλληνες θα έρθουν για να γίνουν

1140

«Το Ελληνικό χαμόγελο», Εικόνες, τεύχος 11, 9 Ιανουαρίου 1956, σ. 9.

1141

Μετάφραση δική μας. Cooks Golden Wing Holidays, 1973, σ. 62.
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φίλοι σας, και θα ανακαλύψετε, και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ότι
θα γνωρίζουν τα πάντα για εσάς.»1142

Βλέπουμε ότι ο διαφημιστικός λόγος ενσωμάτωνε ρητά ως κομμάτι του
πωλούμενου προϊόντος ό,τι νοούνταν ή εφευρίσκονταν ως ιδιοσυγκρασιακό
χαρακτηριστικό της «ελληνικής» προσωπικότητας. Όταν κάναμε λόγο λοιπόν στο
προηγούμενο κεφάλαιο για την κατασκευή της «τουριστικής συνείδησης» στον
ελληνικό πληθυσμό δεν επρόκειτο για μία αφαιρετική μόνο κατασκευή αλλά για μία
συγκεκριμένη εμπορεύσιμη ποιότητα, και άρα εύλογα αντιλαμβανόμαστε και την
αναγκαιότητα κατασκευής της.
Ας μην παρασυρθούμε όμως και οι ίδιοι από την εξιδανίκευση αυτή της
«ελληνικής

ψυχής».

Κάθε

τουριστικός

προορισμός

παγκοσμίως

εύλογα

παρουσιαζόταν ως τόπος φιλόξενων και εγκάρδιων κατοίκων. Η φιλοξενία καθ’ αυτή
δεν είναι κάποιο χαρακτηριστικό που έχει νόημα να προσπαθήσουμε να το
μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε το βάσιμο του ισχυρισμού των διαφημιστών της
εποχής. Σημασία έχει εδώ να αντιληφθούμε ποιες ήταν εκείνες οι πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες που στην ελληνική περίπτωση παρουσιάζονταν ως τεκμήρια
φιλοξενίας.
Στο τουριστικό οδηγό της ελληνικής εταιρίας Hellenews, Tourism in Greece,
1970 συναντάμε την ακόλουθη περιγραφή της ελληνικής προσωπικότητας:
«Στην Ελλάδα, ο κάθε ξένος έχει φίλους. Ακόμη κι αυτός που θα έλθη για
πρώτη φορά δεν θα αισθανθή μόνος. Οι πιο απλοϊκοί άνθρωποι στο πιο
απομονωμένο βουνίσιο χωριό, ή στο μικρότερο ξερονήσι, θα τον
περιποιηθούν, θα τον φροντίσουν. […] Ο Έλλην είναι συναισθηματικός.
Υπερήφανη και ηρωική φύσις, κατακτάται εν τούτοις εύκολα με το χαμόγελο
και την ευγένεια […] αγαπά τους ξένους αδιακρίτως προελεύσεως,
κοινωνικής τάξεως, χρώματος ή φυλής.
Ίσως ένα ελάττωμα του είναι η μεγάλη εμπιστοσύνη του στην αναμφισβήτητη
ευφυΐα του, που τον οδηγεί στο να αυτοσχεδιάζει περισσότερο παρά να
προγραμματίζη.

1142

Δαιμόνιος,

πολυμήχανος

και

εφευρετικός

είναι

Μετάφραση δική μας. Cooks Silver Wings Summer 1969, 1969, σ. 84.
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συναισθηματικός και μάλλον ευερέθιστος. Ζη ωστόσο πολύ απλά και
ήσυχα.»1143

Η ελληνικότητα στα παραπάνω αποσπάσματα έγκειται στην αμεσότητα, στη
φιλικότητα και στην εγκαρδιότητα των κατοίκων της χώρας. Ως κεκαλυμμένες
αρνητικές ποιότητες παρουσιάζονταν η έμφαση στις θυμικές ποιότητες της εν λόγω
ταυτότητας όπως η περιέργεια και ο συναισθηματισμός. Χαρακτηριστικά, δηλαδή,
που αδιάφορο αν είναι υπαρκτά ή κατασκευάσματα της φαντασίας του εκάστοτε
διαφημιστή, σηματοδοτούν μία διάκριση σχετικά με το αστικό τρόπο ζωής, με τις
αστικές αβρότητες και την αποστασιοποίηση των ανθρωπίνων σχέσεων για τις οποίες
έκανε λόγο ο Ζίμμελ.1144
Αναλόγως, θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση στην ευφυΐα, στην
εφευρετικότητα και στον συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών με την έλλειψη
οργάνωσης, ως τεκμήρια μίας ανεπαρκούς συγκρότησης της Ελλάδας ως νεωτερικού
κράτους.
Εν προκειμένω, όλες αυτές οι ποιότητες που παραπέμπουν σε μία
προνεωτερικού

τύπου

συγκρότηση

της

ελληνικής

κοινωνίας,

επανανοηματοδοτούνταν και εγγράφονταν σε ένα νέο αφήγημα, αυτό της «εθνικής
φιλοξενίας». Μία φιλοξενία που παρουσιάζεται για τη χώρα, και για κάθε άλλη χώρα
τουριστικό προορισμό, να είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερο ο εκχρηματισμός
αυτός που η ίδια η τουριστική οικονομία επιφέρει, σε εμβρυακή ακόμα μορφή.
Δεν αποτελούν όμως μόνο τα στοιχεία της καθημερινής συμπεριφοράς
στοιχεία εκ των οποίων εκμαιεύεται η ελληνική φιλοξενία. Και η ίδια η,
κατασκευασμένη ή μη, σχέση με το αρχαιοελληνικό παρελθόν παρουσιαζόταν να
παραπέμπει στην «εθνική» αυτή «αρετή». Στον ίδιο ταξιδιωτικό οδηγό διαβάζουμε το
παρακάτω απόσπασμα:
«Ο Έλληνας αυτός θεός είναι ο Ξένιος Ζεύς. Ο θεός της φιλοξενίας. Αρχηγός
θεών και ανθρώπων στην αρχαία Ελλάδα, ζει ακόμη στη χώρα αυτή και
διδάσκει την αγάπη στους ξένους. Το καλοσυνάτο πρόσωπο του θα το
συναντήσετε στο καλντερίμι ενός νησιού καθώς ένα φιλικό χέρι θα σας

1143

Τουρισμός στην Ελλάδα 1970, Hellnews, Αθήνα, 1970, σ. 42.

1144

G. Simmel, Πόλη και ψυχή, ό.π., σ. 14-15.
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προσφέρει ένα παγωμένο ποτήρι νερό, για να δροσιστείτε. Αυτό το ίδιο
πρόσωπο θα το βρείτε σ’ όλην την Ελλάδα, στις πόλεις, τα χωριά, τα
ξενοδοχεία και θα έχη το ίδιο πάντα ζεστό χαμόγελο που θα σας εμπνέη
οικειότητα και εμπιστοσύνη.»1145

Το

τρισχιλιετές

σχήμα

του

συνεχούς

του

ελληνικού

πολιτισμού

κονιορτοποιούταν νοηματικά από την πένα του πρώτου τυχαίου διαφημιστή, υπό το
βάρος των αναγκών της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Η επιλεκτικότητα της σταχυολόγησης των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών
απηχείτο και στην επιλεκτικότητα με την οποία η φιλοξενία εκμαιευόταν από την
«εθνική» πολιτισμική κληρονομιά. Αν οι ιστορικοί της συγκρότησης της ελληνικής
εθνικιστικής ιδεολογίας κάνουν λόγο για αυτήν την επιλεκτική και ενεργητική
κατασκευή του ιστορικού συνεχούς της εκάστοτε εθνικής ιστορίας,1146 μπορούμε
ίσως σε αυτές τις συζητήσεις να διαισθανθούμε μία νέα στιγμή στην ενεργητική
ανακατασκευή της εθνικής συνέχειας μέσα στο χρόνο. Η μία ή η άλλη στιγμή της
«Ελληνικής»

ιστορίας

και

του

πολιτισμού

φωτιζόταν,

αποσιωπούταν

ή

επανοηματοδοτούταν σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοραίας τουριστικής οικονομίας,
η οποία μεταμόρφωνε τον κατεξοχήν ιδεολογικό λόγο, το λόγο περί έθνους, σε
μαγνήτη προσέλκυσης δυνητικής πελατείας.
Όσο όμως κατασκευαζόταν, για τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας, η
εικόνα του φιλόξενου Έλληνα, τόσο ο ηγεμονικός λόγος εντόπιζε τις παραφωνίες στο
εν λόγω αφήγημα και οι εκφραστές της κυρίαρχης ιδεολογίας προσπαθούσαν να
ευθυγραμμίσουν τον τοπικό πληθυσμό με τις επιταγές της τουριστικής οικονομίας. Ο
τουρισμός χρησιμοποιούσε την φιλοξενία, δηλαδή τον ελλειπή εκχρηματισμό των
κοινωνικών σχέσεων, ως πρώτη ύλη, ο τουρισμός εκχρημάτιζε την κοινωνία και
κατόπιν ο κοινωνικός λόγος περί τουρισμού εγκαλούσε την κοινωνία για τις
εκφυλισμένες και εκχρηματισμένες σχέσεις και αξίες τις οποίες ο ίδιος έχει
δημιουργήσει.
Σε άρθρο από το περιοδικό Εικόνες ήδη από το 1957 κιόλας ο αρθρογράφος
στηλιτεύει την αντίληψη των Αθηναίων που αντιμετώπιζαν τον τουρισμό σαν « […]
κάτι εμπορικό, σαν βιομηχανία», σε αντίθεση με τους κατοίκους των επαρχιακών
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Τουρισμός στην Ελλάδα 1970, Hellnews, Αθήνα, 1970, σ. 16.
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Π. Λέκκας, Ό.π., σ. 73-96.
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περιοχών επειδή ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν τους ξένους, με μη εμπορικές
χειρονομίες, να νιώθουν «σαν στο σπίτι τους». Το άρθρο καταλήγει λέγοντας ότι
πρέπει «εθνικώς» να αποφασίσουμε αν « […] κάνουμε ή δεν κάνουμε τουρισμό» και
αν ναι να πάψουμε να βλέπουμε τους τουρίστες « […] μονάχα σα μέσο ισοσκελισμού
του ισοζυγίου των πληρωμών.»1147
Σε πλήθος διαφορετικών δημοσιευμάτων η αστικοποίηση και ο αστικός
τρόπος ζωής παρουσιάζονταν σαν να μην είναι συμβατά με την τουριστική
δραστηριότητα παρότι η Αθήνα μέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας του ’70 αποτελούσε
το κέντρο της τουριστικής κίνησης της χώρας. Η έκπτωση όμως αυτή του βαθμού
διάδοσης του εκχρηματισμού των κοινωνικών σχέσεων ως επί το πλείστον νοούταν
και ως έκπτωση από τα «εθνικά» ιδιοσυγκρατητικά χαρακτηριστικά. Η Ελληνικότητα
μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’60 παρουσιαζόταν ως μία ποιότητα που
εμφανιζόταν ποσοτικά σε βαθμό αντιστρόφως ανάλογο της πληθυσμιακής
πυκνότητας.
Όσο οι σχετικές παραθεριστικές πρακτικές υιοθετούνταν και από τα μεσαία
στρώματα των πόλεων, η παραπάνω ένταση παρουσιάζονταν εξαιρετικά συχνά και σε
πλήθος δημοσιευμάτων που παρουσιάζουν τους Αθηναίους να υιοθετούν τις σχετικές
πρακτικές και να κατευθύνονται στην επαρχία της χώρας. Οι Αθηναίοι, κύριοι
συμμέτοχοι της τουριστικής οικονομίας και των νέων καταναλωτικών αστικών
προτύπων, ταξιδεύοντας στην ελληνική ύπαιθρο παρουσιάζονταν να εκμαυλίζουν τα
«ελληνικά» ήθη και να εθίζουν τους «αγνούς» επαρχιώτες με τα δυτικό-φερτα ήθη
τους.
Η κοσμική στήλη Index από τις Εικόνες, στήλη που κατεξοχήν εξέφραζε και
συνάμα διακωμωδούσε τον τρόπο ζωής των ανώτερων στρωμάτων της ελληνικής
πρωτεύουσας περιέγραφε με τα ακόλουθα λόγια αυτή την επέλαση των Αθηναίων:
«Είμεθα ο Εγχώριος Τουρισμός, κακομαθημένος από τις περιποιήσεις
αθηναϊκών δοσατζήδων και γαλουχημένος στον βερεσέ. Απαιτούμε
περιποίηση μεγιστάνων, υπό τον όρον, να μην μας κοστίζη, και υποκλίσεις
αυλικών, υπό τον όρο να μην τις ανταποδίδουμε. Είμεθα το γένος των
προνομιούχων

εγκάθετων

της

αγουστιάς,

των

πρακτόρων

της

σαχλοκουβέντας, των αποστόλων της κενότητας και των αποκρισαρίων της
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«Ξένοι», Εικόνες, τεύχος 98, 15 Σεπτεμβρίου 1957, σ. 38.
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Κολωνακίου ραθυμίας. Πεποικιλμέναι με ο,τι εντυπωσιακόν παράγουν αι
πάροδοι της οδού Ερμού και αι ‘βουτίκ’ της οδού Κανάρη, αι θυληκαί μας
σύντροφοι διδάσκουν τους συναδέλφους των επαρχιών τα μυστικά του
εξευτελισμού της γυναικείας αξιοπρέπειας. Εφαρμοστές αντηρίδες σε
απίθανες καμπυλότητες, ψάθινες κατσαρόλες σε κομμώσεις μπουφάν,
παλλόμενοι εξώσται προωρισμένοι να θέλγουν τους αφελείς αγροφύλακες,
και όλα αυτά διανθισμένα με ‘χι-χι-χι’ και ‘χο-χο-χο’ και ότι άλλες άναρθρες
κραυγές λαλεί το θήλυ γένος, όταν αποφασίση να σαγηνεύση τους
επαρχιακούς γυμνασιόπαιδες.»1148

Στο παραπάνω απόσπασμα δύο είναι τα «αθηναϊκά» χαρακτηριστικά που
στιγματίζονται ως επί το πλείστον. Η επιδεικτική κατανάλωση και η αισθησιακή
προκλητικότητα. Αυτές οι δύο ποιότητες είναι που φαντάζουν ως εκφυλιστικές και
αυτές είναι που παρουσιάζονται αλλού να απειλούν και την υπό σύσταση τουριστική
οικονομία, στιγμή της οποίας βεβαίως αποτελούσε και η έξοδος των κατοίκων της
πρωτευούσης προς την ύπαιθρο.
Η αντίστιξη όμως ανάμεσα σε μία αγνή και φιλόξενη ελληνική ύπαιθρο και σε
ένα αστικοποιημένο και αφιλόξενο αστικό τρόπο ζωής, διατηρούταν όσο το κέντρο
της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας παραμένει η Αθήνα. Η μεταφορά αυτού
του κέντρου στα πολυσύχναστα πλέον ελληνικά νησιά από τα μέσα της δεκαετίας του
’60 αντίστρεψε αυτό το κλίμα. Οι νησιώτες, οι Κρητικοί, οι κάτοικοι της Χαλκιδικής,
καθώς και πλήθος άλλων τοπικών πληθυσμών που αρχίζουν να εμπλέκονται στη νέα
βιομηχανία άρχιζαν σταδιακά να κατηγορούνται και αυτοί για την απώλεια όλων
εκείνων των χαρακτηριστικών για τα οποία τα τουριστικά φυλλάδια διατυμπανίζουν
ότι οι κάτοικοι τους κατέχουν. Για παράδειγμα σε άρθρο γύρω από την τουριστική
κίνηση της Ρόδου το 1962 οι επιχειρηματίες του νησιού επικρίνονται καθώς
θεωρείται ότι κατέχουν «κληρονομικά δικαιώματα εκμεταλλεύσεως της πελατείας»
και αποσκοπούν μόνο στον γρήγορο δικό τους πλουτισμό.1149
Βλέπουμε, ότι η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας προκάλεσε ταυτόχρονα
την ανάδειξη στο δημόσιο λόγο της εποχής της φιλοξενίας ως «εθνικού»
χαρακτηριστικού και αρετής και την απληστία, την φιλοχρηματία και την

1148

«Προς Κερκυραίους τε και Ροδίους…», Εικόνες, τεύχος 340, 27 Απριλίου 1962, σ. 69.

1149

«Ας μην περιφρονούμε τους φτωχούς ξένους», Εικόνες, τεύχος 384, 12 Οκτωβρίου 1962, σ. 26.
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κουτοπονηριά, κοινώς τα πρώτα ηθικά παράγωγα του εκχρηματισμού της οικονομίας
από τον τουρισμό, ως «εθνικά» ελαττώματα.
5.3.2.2 Αρχαιοελληνική κληρονομιά
Σημειώσαμε παραπάνω το γεγονός ότι στις αναπαραστάσεις της Ελληνικότητας που
συναντάμε στο υλικό μας, η ιστορικότητα και η πολιτισμική ιδιαιτερότητα
κάμπτονταν και επανανοηματοδοτούνταν στη βάση των αναγκών της τουριστικής
βιομηχανίας. Στην ιδιαίτερη περίπτωση της Ελλάδας αυτό βέβαια σήμαινε μία ενεργή
διαδικασία επανανοηματοδότησης του συνόλου του εθνικού αφηγηματικού
σχήματος, αλλά κατά κύριο λόγο σήμαινε την επαναδιαπραγμάτευση της
«χρυσοφόρας χήνας» του ελληνικού τουρισμού, της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς.
Η διαδικασία αυτή ξεκινούσε ως ένα τμήμα της επίσημης τουριστικής
πολιτικής, που όπως έχουμε διαπιστώσει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60
αφορούσεε ένα τουριστικό προϊόν που απευθυνόταν στα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα στη βάση του κοινωνικού κεφαλαίου που μπορούσαν να παρέχουν για
αυτά η επαφή και με τα υλικά ίχνη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Η
επαναδιαπραγμάτευση αυτή εκκινούσε από επίσημα χείλη των κυβερνόντων και των
κεντρικών φορέων πολιτικού σχεδιασμού και κατέληγε να ενσταλάζει στο λόγο των
μικροεπιχειρηματιών, των δημοσιογράφων, των διαφημιστών και των κρατικών
λειτουργών στις τελευταίες κλίμακες τις σχετικής ιεραρχίας.
Τον Ιούλιο του 1960 το περιοδικό Εικόνες έβγαλε ένα ειδικό αφιέρωμα,
ουσιαστικά προπαγανδιστικό υλικό, για το 5ετές σχέδιο 1960-1964 της κυβέρνησης
Καραμανλή. Από αυτό αντλούμε και το παρακάτω απόσπασμα που αποτυπώνει αυτή
την «επίσημη» οπτική της σχέσης της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς με τον
τουρισμό:

«Κανένας

άλλος

πολιτισμός

στη

γη

δεν

έχει

να

επιδείξει

τόσα

αριστουργήματα. Η προβολή της κλασσικής ελληνικής κληρονομιάς δεν είναι
μόνο μία σκόπιμη ενέργεια τουριστικής σημασίας αλλά και μία πολιτισμική
εκδήλωση πρώτου μεγέθους. Η αρχαία ελληνική τέχνη εκτιμάται και
αναδεικνύεται καλύτερα στη χώρα που τη γέννησε, στο ίδιο φυσικό
περιβάλλον που ακούστηκε για πρώτη φορά ο θεατρικός λόγος και
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πλάστηκαν, κάτω από το ίδιο φως, τα κορυφαία καλλιτεχνικά έργα του
ανθρώπου.»1150

Η ιδιαιτερότητα εδώ δεν έγκειται φυσικά στην ανάδειξη του «ελληνικού»
πολιτισμού ως φορέα κάποιας μοναδικής αξίας. Αντιθέτως ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι η ανάδειξη του αυτή εξυπηρετούσε τις ανάγκες νομιμοποίησης μίας
πολιτικής επιλογής, της εμβρυακής ακόμα απόπειρας τουριστικής ανάπτυξης της
χώρας τα χρόνια που μελετάμε.
Η διαδικασία όμως της τουριστικής ανάπτυξης δεν ήταν εκ των πραγμάτων
συμβατή με τη θέση που είχε στο ιδεολογικό αφήγημα του νεοελληνικού κράτους η
αρχαιοελληνική κληρονομιά. Συναντάμε λοιπόν στο δημόσιο λόγο της εποχής συχνά
ενστάσεις αναφορικά με τη συμβατότητα των δύο κόσμων.
Για παράδειγμα, το 1961 η ταινία του Ζυλ Ντασσέν «Ποτέ την Κυριακή»
νοούνταν ως ο λόγος για τον οποίο η χώρα παρουσίαζε αυξητικούς ρυθμούς στον
αριθμό των εισερχόμενων τουριστών της. Οι θεματικές όμως, τόσο της ταινίας, όσο
και η αναπαράσταση της Ελλάδος εντός της, δεν φαίνονταν να συνάδουν με το
ιδεολογικό φορτίο της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς:
« […] Το φετινό τουριστικό κύμα δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ωφείλεται,
κατά ένα μεγάλο μέρος του στη ταινία ‘Ποτέ την Κυριακή’. Όμως δεν μπορεί
να αρνηθή ότι το φιλμ αυτό έμαθε τους ξένους να σκέπτονται διαφορετικά για
την Ελλάδα απ’ ότι σκέπτονταν πριν. Έχασαν τον σεβασμό που έτρεφαν για
τα μνημεία μας, για την σοφία των αρχαίων, κ’ έγιναν λάτρεις της ελευθερίας
που διακήρυξε η Μελίνα με το ρόλο της σε ολόκληρο τον κόσμο.»1151

Όσο ο επίσημος λόγος παρουσίαζε τις κλασσικές αρχαιότητες ως την
κατεξοχήν πρώτη ύλη του τουριστικού προϊόντος της χώρας, τόσο οι ίδιες αυτές οι
αρχαιότητες έχαναν την αίγλη τους, αμβλύνονταν οι συμβολισμοί τους και
αντικαθιστούνταν από αναπαραστάσεις της ίδιας της τουριστικής πρακτικής. Τα
μνημεία από σύμβολα της ελληνικότητας γίνονταν σύμβολα της ίδιας της τουριστικής
δραστηριότητας.

1150

«Πέντε χρόνια προσπάθειας για ένα καλύτερο μέλλον», Εικόνες, τεύχος 246, 8 Ιουλίου 1960, σ. 53.

1151

«Φθηνός τουρισμός: Το νέο κύμα», Εικόνες, τεύχος 312, 13 Οκτωβρίου 1961, σ. 44-47.
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Δίπλα λοιπόν στην φυσική φθορά των μνημείων από την φυσική πρακτική της
περιήγησης εντός τους, προσθετόταν και ο κίνδυνος της συμβολικής τους
απονοηματοδότησης και της αποδόμησης του μύθου που τα περιτύλιγε και τα
ενέγραφε στο εθνικό αφήγημα. Σε άρθρο του Ταχυδρόμου του 1969 π.χ. συναντάμε
ένα γράμμα από μια γηραιά περιηγήτρια που συνέκρινε την περιήγηση στις ελληνικές
αρχαιότητες την μεσοπολεμική περίοδο με αυτή στα τέλη της δεκαετίας του ’60:
«Είσαστε πολύ καλή, αλλά η Ακρόπολη, ξέρετε είναι κάτι που δεν με
απασχολεί καθόλου. Έχω πάει δύο φορές όλες κι όλες, μ’ όλο που μένω από
κάτω. Δύσκολο πράμα να είσαι Έλληνας. Τυχεροί όσοι δεν συνθλίβονται από
το βάρος όλων αυτών των χιλιετηρίδων. Τι έρχονται να δουν όλοι αυτοί οι
ξένοι; Την αρχαία Ελλάδα φυσικά. Ε, λοιπόν τους τη δίνουμε, με το ζύγι, κι’
αν θέλουν τους την τυλίγουμε κιόλας. Ψεύτικοι αμφορείς, απομιμήσεις λαϊκής
τέχνης, αντίγραφα, ασχολούνται χιλιάδες άνθρωποι μ’ αυτή τη δουλειά […] Ο
τουρισμός καταστρέφει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Βέβαια δεν μπορούμε να
πούμε τίποτα γιατί συγχρόνως την πλουτίζει.»1152

Οι πολέμιοι της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα, ή οι κριτικοί της μορφής
που αυτή παίρνει, εύκολα μπορούσαν να την στοχοποιήσουν υποδεικνύοντας, όπως
το παραπάνω γράμμα, την ασυμβατότητα της με τον ιστορικό πλούτο της χώρας. Η
πιο ενδιαφέρουσα πτυχή σχετικών λόγων είναι η διάσταση της αλλοτρίωσης που
αποδίδουν στη διαδικασία αυτή, της απώλειας της αυθεντικότητας και των
συμβολισμών

μέσα

από

την

εμπορευματοποίηση

των

πολιτισμικών

αναπαραστάσεων.1153 Τέτοιου είδους ελιτίστικες επικρίσεις συναντάμε την περίοδο
εκείνη ακόμα και σε θιασώτες ενός διαφορετικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης,
οι οποίοι με κάποιο τρόπο φαντάζονταν ότι η σχετική διαδικασία θα είχε διαφορετικά
αποτελέσματα εάν το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης ήταν άλλο. Ένοχη για την
συμβολική αποκαθήλωση των πολιτιστικών μνημείων δεν ήταν, δηλαδή, καθ’ εαυτή
η διαδικασία της εμπορευματοποίησης στοιχείων του πολιτισμού, αλλά η μορφή της.
Μία άλλη εμπορευματοποίηση όμως ήταν εφικτή;

1152
1153

«Τουρίστες ή ταξιδιώτες», Ταχυδρόμος, 28 Σεπτεμβρίου 1969, σ. 12.
Σημαίνουσα τέτοια δημόσια παρέμβαση την περίοδο της στρατιωτική δικτατορίας αποτελούσε ο

«εφιάλτης της Ακρόπολης» του Σεφέρη: E. Yalouri, Ό.π., σ. 107.
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Άλλοτε πάλι το ίδιο νοηματικό φορτίο λειτουργούσε ως όχημα για την
προώθηση διαδικασιών κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Η επαφή με τους τουρίστες εκ
των πραγμάτων, όπως έχουμε σημειώσει, έφερνε την ελληνική κοινωνία με νέες
κοινωνικές και καταναλωτικές πρακτικές και έτσι, τουρισμός και αρχαία Ελλάδα
μεταγράφονταν ως προπομπή των εν σπέρματι αλλαγών που κυοφορούνταν στην
ελληνική κοινωνία.
Το ακόλουθο άρθρο π.χ. προσπαθούσε να πείσει τους αναγνώστες του
περιοδικού Εικόνες για την ανεκτικότητα που πρέπει να επιδεικνύουν σε φαινόμενα
γυμνισμού χρησιμοποιώντας την αρχαία Ελλάδα ως κοιτίδα τέτοιων ιδεών και
πρακτικών:
«Σαν Κράτος, σαν έθνος, σαν φυλή, σαν ιδέα ήμαστε απόστολοι του ωραίου
γυμνού. Ήμαστε Έλληνες.[…] Η χώρα της Αφροδίτης σουρώνει. Τα
αγάλματα υπάγονται στο νόμο 4.000 περί ‘Τεντιμποϊσμού’. Και θάβουμε,
εμείς οι Έλληνες, εκείνο ακριβώς που καθίδρυσε την Ελληνοσύνη. […]. Σε
έναν τόπο ρυπαρό και συνωστισμικό, σαν τον δικό μας, κάθε γυμνή επιφάνεια
γυναικείας σάρκας είναι εκτεθειμένη σε διάφορες ταλαιπωρίες. Όταν αυτές
δεν υπάρχουν (σε ιδιωτικές στιγμές, σε ερημικούς γιαλούς, σε ατομικές
ηλιολουσίες) το ίδιο το στήθος καλοδέχεται τη γύμνωση του - με τη χαρά του
λυτρωμένου και την περηφάνια του Καλού, όπως αποκαλούσαν στην αρχαία
Ελλάδα το Ωραίο.»1154

Η «ελληνικότητα», αυτή η ποιότητα που βρίσκεται εγγεγραμμένη τόσο στα
μνημεία της χώρας όσο και στους απογόνους και κληρονόμους της, τους κατοίκους
του νέου ελληνικού κράτους, σύμφωνα με το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα, μπορεί να
σηματοδοτεί λοιπόν πολύ διακριτά μεταξύ τους πλαίσια αξιών, ανάλογα με τις
πολιτικές και κοινωνικές στοχοθεσίες του εκάστοτε σχολιαστή.
Εν τέλει, μπορεί η αρχαιοελληνική κληρονομιά να αποτελούσε τόσο βασικό
πυλώνα του ιδεολογικού οπλοστασίου της στρατιωτικής δικτατορίας όσο και βασική
πρώτη ύλη προς εμπορευματοποίηση από το ίδιο το καθεστώς, οι ασυμβατότητες
όμως των δύο αφηγήσεων δεν άργησαν να εμφανιστούν. Όσο αναγκαζόταν από το
1971 και μετά το καθεστώς να οδηγηθεί σε προσπάθειες εκδημοκρατισμού και

1154

«Το γυμνό και το καλό», Εικόνες, τεύχος 456, 17 Ιουλίου 1964, σ. 62.
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χαλάρωνε διστακτικά το πλαίσιο λογοκρισίας στον τύπο, τα μνημεία, τόπος της νέας
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, άρχιζαν να φαντάζουν πως εκπέμπουν
μηνύματα που αντανακλούσαν τον πολιτικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής
κοινωνίας. Οι τουρίστες σημασιοδοτούσαν την πληγωμένη σχέση με την δυτική
Ευρώπη και οι τόποι που αυτοί έρχονταν να θαυμάσουν, αναπαριστούσαν τη
δημοκρατία, επίδικο για όλο και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα προς το τέλος της
περιόδου που μελετάμε. Στο περιοδικό Επίκαιρα το 1973 σε άρθρο για την Πλάκα
συναντάμε το ακόλουθο απόσπασμα σχετικά με το περιεχόμενο της ιστορικής
γειτονιάς:
«Στο στοιχείο μου, στην Πλάκα. Επί τέλους μπορώ να αρμέξω όσο φως θέλω,
να δω το Παρθενώνα σαν ένα τεράστιο πανό Ελευθερίας, να φτιάξω μία
ρομαντική διαδήλωση μέσα στο μυαλό μου από λευκές προκηρύξεις σπιτιών
που γράφουν τα αθώα συνθήματα που επιθυμώ.»1155

Εν προκειμένω δεν έχει καμία σημασία αν η εγγραφή της αρχαιοελληνικής
κληρονομιάς στο μύθο του νεοελληνικού κράτους, θα έπρεπε όντως ή όχι να
παραπέμπει στη δημοκρατία. Αυτό που θέλουμε να υπογραμμίσουμε εδώ είναι αυτή η
ευκαμπτότητα που προκαλούσε η τουριστική κίνηση στις σημασιοδοτήσεις κάθε
στοιχείου το οποίο φωτιζόταν και αναδεικνυόταν μέσα από την τουριστική αγορά.
Αδειάζοντας τα αντικείμενα ο τουρισμός από τις σχετικά σταθερές τους κοινωνικές
σημασίες τα καθιστούσε δοχεία ανοικτά για κάθε λογής αντιπαράθεση, σημειωτικά
πεδία πρόσφορα για την διεξαγωγή πολιτιστικών, πολιτικών και κοινωνικών
συγκρούσεων με «λάφυρο» το νέο νόημα που αυτά θα αποκτούσαν.
5.3.2.3 Ευγενείς άγριοι
Τελευταία διάσταση των επανανοηματοδοτήσεων της Ελληνικότητας με την οποία θα
ασχοληθούμε είναι αυτή της απεικόνισης της Ελλάδας ως κατά βάση μίας
προνεωτερικής κοινωνίας και των κατοίκων της ως «ευγενών αγρίων»,1156

1155

Γ. Λιάνης, «Πλάκα η άσωτη», Επίκαιρα, 22 Ιουνίου 73, σ. 35-39.

1156

Κατά τον Κρικ το σύνδρομο του «ευγενούς άγριου» χαρακτηρίζει όχι μόνο τους τουρίστες αλλά

ακόμη περισσότερο την ίδια την βιβλιογραφία του τουρισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Βλέπε
κεφάλαιο 2 και: M. Crick, «Representations of international tourism in the social sciences: Sun, sea,
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«απολίτιστων» και συνάμα άξιων γνωριμίας εξαιτίας ακριβώς αυτών των
χαρακτηριστικών τους.
Έχουμε ήδη σχολιάσει το γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της
τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα ο τουρισμός νοούνταν ως στενά συνυφασμένος με
διαδικασίες κοινωνικού εκσυγχρονισμού και άρα όλες οι σχετικές «προνεωτερικές»
εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας δεν καταλογίζονταν ως ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού. Η πραγματικότητα όμως της τουριστικής
οικονομίας έτεινε να ανατρέψει αυτή την αντίληψη στο βαθμό που εκ των πραγμάτων
οι

σχετικοί

πόροι

γίνονταν

συχνά

αντικείμενα

εντονότερου

τουριστικού

ενδιαφέροντος από ότι οι «επίσημοι θησαυροί» της χώρας. Το γεγονός αυτό
δημιουργούσε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις γύρω από το ποια θα είναι εκείνα τα
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που θα επωφελούνταν από τη νέα διαδικασία
συσσώρευσης κεφαλαίου.
Ενώ όμως οι υποδομές μεταφορών της χώρας εκσυγχρονίζονταν, η χώρα
αποκτούσε μία αξιοσέβαστη ξενοδοχειακή υποδομή και ο τουρισμός συνέβαλλε στην
ενεργοποίηση διαδικασιών κοινωνικού εκσυγχρονισμού, η αναπαράσταση των
Ελλήνων ως λιγότερο εξελιγμένων και ριζικά πολιτισμικά διαφορετικών από τους
Ευρωπαίους επισκέπτες τους εντεινόταν αντί να εξομαλύνεται. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στα σχετικά περιοδικά ποικίλης ύλης όλο και συχνότερα συναντάμε τέτοιες
απεικονίσεις της Ελλάδας, ιδιαίτερα κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’60, περίοδος
που ταυτιζόταν και με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με το μέλλον του
τουρισμού που σχολιάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο.
Για να μεταφερθούμε στο κλίμα εκείνης της περιόδου μπορούμε να
ακολουθήσουμε το άρθρο του Θ. Παπακωνσταντίνου από τις Εικόνες το 1963. Ο
Παπακωνσταντίνου, απαντούσε με αυτό το κείμενο σε ένα ανώνυμο δημοσίευμα στον
αθηναϊκό τύπο σύμφωνα με το οποίο το τουριστικό ρεύμα στην Ελλάδα ήταν
αποτέλεσμα του «εξωτικού χαρακτήρα» της χώρας. Ενώ για τους περισσότερους
Έλληνες «‘τουριστικό είναι ότι έχει ύφος καινούργιο, καθαρό σουλουπωμένο,
ευρωπαϊκό’» για τους ξένους επισκέπτες ίσχυε ακριβώς το αντίθετο:

sights, savings and servility», στο Y. Apostolopoulos, S. Leivadi & A. Yiannakis, The Sociology of
Tourism: Theoretical and empirical investigations, Routledge, Λονδίνο, 1996, σ. 19.
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«‘Τα παλιόταβερνάκια με κουτσά τραπέζια, οι παράγκες με απλωμένη
μπουγάδα, η αγορά με έξαλλους διαδηλωτές’, οι παλιοί δρομάκοι με το
καλντερίμι, η αποκριάτικη γκαμήλα, ή ‘όσο πιο κουρελιάρα, τόσο πιο
ενδιαφέρουσα’, οι μαυροφορεμένες γυναίκες των χωριών, οι ξυπόλητοι
ψαράδες, τα φτωχά σπιτάκια. ‘Αυτά είναι πολύ πιο τουριστικά από τις
αξιοποιημένες πλαζ, τις εξωραϊσμένες παραλίες και τα τουριστικά εστιατόρια’
τα οποία εις τον ξένον τουρίστα τόσο θυμίζουν όσα προσπάθησε να αφήση
πίσω, στον τόπο του.’ ενώ ‘για τον ντόπιο πελάτη, μαθημένο για χρόνια στην
ανατολίτικη μιζέρια είναι βελτίωσις’.»1157

Η επιστολή έτσι καταλήγει να επισημαίνει τον κίνδυνο «από την πολύ
τουριστική αξιοποίηση, να πάψομε να είμαστε τουριστική χώρα». Ο αρθρογράφος
αντέδρασε σε αυτή την επιστολή με τον ακόλουθη επίθεση λέγοντας ότι:
«Εάν το άσχημον και το μίζερον και το νοσηρόν και το επικίνδυνον
αποτελούν καθ’ αυτά παράγοντας έλξεως, θα έπρεπε να ξαναγυρίσωμε εις τα
χάνια με το άρωμα της καβαλλίνας, να ενθαρρύνωμεν τον ατσιγγανισμόν και
την επαιτείαν δι’ επιδείξεως πληγών και αναπηριών και να διατηρούμεν
ανενόχλητους μερικούς ληστάς εις τα βουνά. […]»1158

Σε αντίθεση με τον ανώνυμο επιστολογράφο, ο συνεργάτης των Εικόνων
θεωρούσε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα οφείλεται:
« […] πρώτα-πρώτα το υπέροχον κλίμα της. Έχει έπειτα την γοητευτικήν
θάλασσαν της, την ιστορίαν της, που δια τους ξένους συνδέεται με
αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και τας αρχαιότητας της, που τραβούν πολύν
κόσμον, ανεξαρτήτως του βαθμού ικανότητας που διαθέτει έκαστος δια να
εκτιμήση την αξίαν των. Αι φυσικαί καλλοναί της δεν είναι τόσον σπουδαίαι,
όσο νομίζουν οι διάφοροι πρόεδροι κοινοτήτων ή δήμαρχοι, που βλέπουν ένα
πλατάνι ή ένα φαράγγι και διαμαρτύρονται διότι ακόμη ‘δεν αξιοποιήθηκε
τουριστικώς’ […]»1159

1157

«Τουρισμός: με μαγνήτη την αθλιότητα ή τον πλήρη εκσυγχρονισμόν του τόπου;», Εικόνες, τεύχος

386, 15 Μαρτίου 1963, σ. 14.
1158

Στο ίδιο, σ. 14-15.

1159

Στο ίδιο.
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Το κείμενο κλείνει συμπυκνώνοντας την άποψη του συγγραφέα του, λέγοντας
ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα όφειλε να αναπτυχθεί:
« […] δια την εξασφάλισιν εις τους ξένους επισκέπτες ανεκτών όρων
διαβιώσεως και δια την απαλλαγήν των από την δοκιμασίαν, την οποίαν
προκαλεί κάθε όραμα ασχήμιας και μιζέριας.»1160

Στα παραπάνω αποσπάσματα εντύπωση προκαλεί, πέρα από την πικάντικη,
απαξιωτική και προσβλητική γλώσσα, ο χαρακτηρισμός των κατοίκων της ελληνικής
υπαίθρου και των πολιτικών τους εκπροσώπων ως πλήρως ασύμβατων με τη
διαδικασία συγκρότησης μίας «σύγχρονης» τουριστικής οικονομίας. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η αναπαράσταση των ληστών στα βουνά ως έσχατο σημείο της
πολιτισμικής οπισθοδρόμησης της χώρας. Να σημειωθεί εδώ ότι τόσο η τουριστική
οικονομία, όσο και πλήθος άλλων διαδικασιών οικονομικής ανάπτυξης στη
μεταπολεμική Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασης του κράτους, είτε ως
επιχειρηματία είτε ως δημιουργούς των στρωμάτων εκείνων που θα επωφελούνταν
από αυτές. Η εικόνα λοιπόν της πολιτισμικής οπισθοδρόμησης ταυτιζόταν με την
απουσία κράτους, ή αλλιώς με την ελλειπή συγκρότηση του κράτους και ως τέτοια
νοούνταν αντίθετη με την τουριστική ανάπτυξη.
Όσο τη δεκαετία του ’60 εντείνονταν οι σχετικές συζητήσεις γύρω από τη
χρήση της γης, τόσο διαιωνιζόταν η εικόνα μίας χώρας η οποία πληττόταν από την
εκφυλιστική επίδραση που είχαν τόσο επί της τουριστικής οικονομίας όσο και ως
προς την ευρύτερη αισθητική του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας,
από την συμμετοχή στη νέα οικονομική δραστηριότητα των κατώτερων και μεσαίων
στρωμάτων της υπαίθρου, αυτοί οι ίδιοι οι «αυθεντικοί» Έλληνες, δηλαδή, που
εκθειάζονταν ως κομμάτι του τουριστικού προϊόντος.
Σε αφιέρωμα του το περιοδικό Εικόνες το 1966 προσπαθούσε με σειρά
άρθρων να εκθειάσει την συμβολή του ξένου κεφαλαίου στην τουριστική ανάπτυξη
της

χώρας

και

να

καυτηριάσει

την

διαλυτική

επίδραση

που

είχαν

οι

μικροεπιχειρηματίες επί αυτής. Μετά από μία περιγραφή της Αίγινας ως ένα μέρος

1160

Στο ίδιο, σ. 15.
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που θυμίζει το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς και των εκεί ξενοδοχείων ως
«γκέτο» το άρθρο συνεχίζει:
«Μία απέραντη Αίγινα, λοιπόν, θα καταντήση όλη η Ελλάδα, αν δεν
δημιουργηθούν οι μεγάλοι εκείνοι θύλακες διασώσεως που μονάχα ο άνετος
πλούτος μπορεί να εξασφαλίση […] Η απολαϊκοποίηση είναι μοιραίος κανών
κάθε σχεδίου τουριστικής αξιοποιήσεως σε μία χώρα. […] Με το δίκανο
καραδοκεί η μεγάλη τροφός της αθλιότητας που λέγεται κράτος, για να
κολλήση αποκοντά τα σουβλατζίδικα, τις παιδικές κατασκηνώσεις, τις
βενζίνες, τα γιαπιά! […] Με κάθε κομμάτι γης που ψιλοπουλιέται στην
ελληνική ύπαιθρο, προστίθεται απλώς μία ‘ΕΒΓΑ’ ή ένας καφενές στον
δυστυχισμένο αττικό χώρο. Πουλούν οι χωρικοί και παίρνουν των ομματιών
τους […] Στην θέση τους μπαίνει το μπετόν (που ζήτημα είναι αν ποτέ θα
βαφτή), η εγκατάλειψη των ελαιόδεντρων, η αισχύνη της θερινής αστικής
μικροϊδιοκτησίας, που στέρησε ένα εκατομμύριο Αθηναίους από την χαρά
των γιαλών του Ευβοϊκού. […] Παρέχομε εκτάσεις σε ξένες βιομηχανίες για
να εγκατασταθούν στην Ελλάδα γιατί ξέρομε τι σημασία έχει αυτή η
εγκατάσταση τους στην εθνική μας οικονομία. Μήπως και ο διεθνής
τουρισμός δεν είναι ένας κλάδος βιομηχανικός με τους δικούς του όμως
κανόνες, και τα δικά του μυστικά, και τις δικές του αξιώσεις;»1161

Το άρθρο κλείνει με μία κατάφαση ότι η στάση που προτείνεται είναι μεν
εκλεκτικισμός και σνομπισμός αλλά « […] αποσκοπή στην σωστή διατήρηση της γης
μας» και στην αποτροπή του ενδεχόμενου να δημιουργηθούν πληθώρα «[…]
αδιοργάνωτων τουριστικών κοπρώνων.»1162 Βλέπουμε ότι η εικόνα της πολιτισμικής
υπανάπτυξης και της οικονομικής καθυστέρησης δεν παραγόταν από μία
«αντικειμενική» απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την πολιτισμένη δύση, αλλά
από τις εντάσεις που δημιουργούσε η ίδια η δημιουργία της τουριστικής οικονομίας.
Οι μικροεπιχειρήσεις, που εν τέλει νομιμοποιήθηκαν λίγα χρόνια μετά από την
στρατιωτική δικτατορία ως ένας πυλώνας της τουριστικής οικονομίας της χώρας
μέσα από πλήθος παραχωρήσεων και χρηματοδοτήσεων, απειλούσαν κυρίως το
μεγάλο ελληνικό κεφάλαιο που είχε συνηθίσει να έχει προνομιακές σχέσεις με το

1161

«Η διατήρηση ενός ονείρου…», Εικόνες, τεύχος 568, 29 Σεπτεμβρίου 1966, σ. 42-46.

1162

Στο ίδιο, σ. 46.
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κράτος και τον τραπεζικό τομέα και προσπαθούσε να εξοβελίσει άλλους κοινωνικούς
δρώντες από τη σχετική διαδικασία. Η εικόνα αυτή του ευγενούς αγρίου που
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του τουριστικού κυκλώματος ήταν κομμάτι μίας
ρητορικής αποκλεισμού από τα ίδια τα οφέλη της τουριστικής αγοράς.
Η ίδια όμως η τουριστική οικονομία δημιουργούσε τις αντίρροπες τάσεις
απέναντι σε αυτό το στιγματισμό των κατώτερων τάξεων. Η ίδια η αγορά έτεμνε
εγκάρσια τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και αναδείκνυε πριν από αυτή
και για αυτή, από ένα σημείο και έπειτα, τα στοιχεία εκείνα του τόπου προορισμού
που θα λειτουργούσαν ως θέλγητρα για τους υποψήφιους τουρίστες. Ο λαϊκός
πολιτισμός των κατώτερων στρωμάτων γινόταν, όπως έχουμε ήδη σημειώσει,
στοιχείο που αναδεικνύεται και προβάλλεται, εν αρχή άτυπα και στη συνέχεια
συστηματικά ως ένας από τους βασικούς λόγους για την επίσκεψη στη χώρα. Γινόταν
δηλαδή στοιχείο οικειοποίησης από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και συνάμα
εξαγνισμού από τα ενοχλητικά του στοιχεία.
Ο «ευγενής άγριος» Έλληνας προβαλλόταν ως ισότιμο στοιχείο κοινωνικού
πλούτου με τα μνημεία της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς και δια αυτής της
διαδικασίας αναβαθμιζόταν κοινωνικά. Ταυτόχρονα όμως αισθητικοποιούταν,
βαφτιζόταν ανατολίτης, εξωτικός και ριζικά ξένος προς τον δυτικό τουρίστα. Ο
διαφημιστικός λόγος της εποχής βρίθει τέτοιων αναπαραστάσεων.1163 Για παράδειγμα
στον ετήσιο ταξιδιωτικό οδηγό «Tourism in Greece» στην παρουσίαση της χώρας
συναντάμε μία φωτογραφία με δύο ψαράδες οι οποίοι χορεύουν πάνω στα δίκτυα με
θέα το Πασαλιμάνι. Η λεζάντα του εντύπου συμπληρώνει την εικόνα: «Οι ναυτικοί
που επανδρώνουν τα ψαροκάικα περνάνε ευχάριστα το χρόνο τους στο λιμάνι».1164 Η
εργασία τους, ως τμήμα του καθημερινού τους βίου εξαφανίζεται ή εξαγνίζεται από
τα στοιχεία του μόχθου και της κούρασης Οι ψαράδες στην Ελλάδα εν προκειμένω
φυσικοποιούνταν, εντάσσονται στην ταξιδιωτική αφήγηση ως μορφολογικά στοιχεία
του ελληνικού τοπίου και δια αυτής της διαδικασίας στερούνται των ανθρώπινων
χαρακτηριστικών τους.1165 Ο τουρισμός συμβάλλει μέσα από αυτή τη διαδικασία
στην αναβάθμιση του κοινωνικού στάτους των κατώτερων στρωμάτων μέσα όμως

1163

Η μελέτη της Μπονάρου για της τουριστικές καρτ-ποστάλ εντοπίζει αντίστοιχες διεργασίες στον

τρόπου με τον οποίο αναπαρίστανται εκεί τα λαϊκά στρώματα: Χ. Μπονάρου, Ό.π., σ. 334.
1164

Tourism in Greece 1962, Hellenews, Αθήνα, 1962, σ. 45.

1165

Ζ. Ν. Ουρμπαίν, Ό.π., σ. 99, 165.
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από ένα καθεστώς στο οποίο η υποτελής και οικονομικά καταπιεζόμενη θέση τους
αποκρύπτεται.1166
Η

ανάδειξη

των

κατώτερων

στρωμάτων

της

«πολιτισμικής

τους

καθυστέρησης» και οικονομικής τους υποβάθμισης ως θετικές ποιότητες της
ελληνικότητας συμπληρωνόταν πέρα από το λόγο της ίδιας της αγοράς και από την
βιωμένη

κοινωνική

πρακτική

των

τουριστών.

Πέρα

δηλαδή

από

τους

επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, οι ίδιοι οι ξένοι έρχονταν στην Ελλάδα και για αυτή
την επαφή γεγονός που έδινε στα κατώτερα στρώματα αναβαθμισμένες οικονομικές
και κοινωνικές ευκαιρίες. Πώς να αγνοήσουμε το μύθο του «ευγενούς άγριου»
Έλληνα εραστή από την πραγματικότητα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας;
«Χιλιάδες τουρίστριες φθάνουν στην Ρόδο, με το μυαλό γεμάτο από όνειρα,
που τα γέννησαν οι αφηγήσεις φιλενάδων, οι διαφημιστικές αφίσες για το
νησί του ‘ήλιου και του έρωτα’. Και το πολύγλωσσο γυναικείο μελίσσι του
Βορρά έρχεται στο νησί για να γνωρίση, εκτός από τις ομορφιές του και αυτό
το κάτι άλλο – διασκέδαση αλά ελληνικά, τους φλογερούς, μελαχρινούς
κατσαρομάλληδες Έλληνες.»1167

Το θυμικό, η ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της χώρας που είχε αποστάσεις από
τις δυτικοευρωπαϊκές αστικές συμβάσεις, συνειδητά ή ασυνείδητα, αποτελούσε
κομμάτι της οικονομίας της Ελλάδας και ήταν λόγος επίσκεψης της. Η εικόνα αυτή
μεταλαμπαδευόταν προοδευτικά στους ίδιους τους Έλληνες και μεταμόρφωνε την
συλλογική αυτολύπηση μίας κοινωνίας οικονομικά εξαθλιωμένης σε στοιχείο
συλλογικού θαυμασμού. Ο τουρισμός δεν ήρθε σε ρήξη με την ιδεολογία της
«Ψωροκώσταινας», την μεταμόρφωνε όμως από στοιχείο συλλογικής ενοχής σε
στοιχείο συλλογικής υπερηφάνειας.
Η Ελληνικότητα, ή καλύτερα η Ρωμιοσύνη, αν υιοθετήσουμε την διάκριση
του Χέρτζφελντ, αναδεικνυόταν και συνάμα παρουσιαζόταν από το νέο αυτό
φαινόμενο ως εάν να βρίσκεται υπό απειλή. Η κριτική λοιπόν προς την άνθιση της
τουριστικής δραστηριότητας στην χώρα κατά την περίοδο της δικτατορίας ενδυόταν

1166

G. L. Watson & J. P. Kopachevsky, ό.π., σ. 291.

1167

K. Κεκής, «Τρελό καλοκαίρι στη Ρόδο, το ‘υποκατάστημα’ της Ευρώπης», Ταχυδρόμος, τεύχος 854,

21 Αυγούστου 1970, σ. 32-32.
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τον μανδύα ενός εθνικού λόγου που οικτιρούσε το «ξεπούλημα» της χώρας, την
αλλοίωση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των κατοίκων της και την επέλαση των
δυτικών πολιτισμένων «βαρβάρων», αποκρύπτοντας το γεγονός ότι πολλές από τις
θιγόμενες ποιότητες ο ίδιος ο τουρισμός τις είχε αναδείξει ως θετικά χαρακτηριστικά
της «εθνικής ιδιοσυγκρασίας». Το παραπάνω απόσπασμα από άρθρο στα Επίκαιρα το
1973, είναι ενδεικτικό αυτού του λόγου της θιγόμενης ελληνικότητας που
διαμόρφωνε ένα νέο εθνικό αφήγημα στο οποίο η χώρα βρισκόταν υπό καθεστώς
οικονομικής και πολιτισμικής απειλής από τους ξένους, δυτικούς πλέον, εισβολείς:
«Οι τεχνικοί τρώνε, ο τουρισμός τρώει, οι ξένοι τρώνε, οι επιχειρηματίες
τρώνε, οι δήμοι τρώνε, οι εργολάβοι τρώνε. Χιλιάδες στόματα γύρω μας
καταβροχθίζουν τα τελευταία υπολείμματα της πάλαι ποτέ Ελλάδας, με
κανιβαλική διάθεση και ρυθμό τέτοιο, που ελάχιστες ελπίδες σωτηρίας
υπάρχουν πια. Θα ξυπνήσουμε ένα ωραίο πρωί έχοντας στο σβέρκο μας
φαρδιά-πλατιά τη στάμπα ‘μειντ ιν γιουζα’ και τότε δεν θα μπορούμε με
κανένα τρόπο να την βγάλουμε όσο και αν την τρίβουμε. Η Αθήνα απέκτησε
ήδη την σφραγίδα της διεθνούς κακογουστιάς, στην υπόλοιπη χώρα οι
παραδοσιακοί οικισμοί εξαφανίζονται, τα ορεινά χωριά χαροπαλεύουν, οι
μικρές πόλεις φοράνε τις πυτζάμες του πολιτισμού, οι τουριστικές τοποθεσίες
ισοπεδώνονται κάτω από όγκους μπετόν. Ο καθένας χτίζει ότι θέλει, όπου
θέλει.

Δάση,

ακρογιαλιές,

μνημεία,

κάστρα,

αρχοντικά,

πλατείες

λεηλατούνται από την μπουλντόζα. Τσιμεντένιες φυλακές έγιναν οι πόλεις
μας, νεκροταφείο η ύπαιθρος, συρματοπλεγμένα ναρκοπέδια οι ακρογιαλιές
μας. Έχουμε και τους ελληνολάτρες που μας παίρνουν τη γη μας, έχομε και το
ξένο κεφάλαιο που δημιουργεί ένα πρόσθετο κατεστημένο, έχουμε και τους
ξενομανείς που μεταμόρφωσαν την πλατεία Συντάγματος σε Πικαντίλλυ
Σέρκους, και τους αλλοδαπούς εισαγωγείς της μαφίας, τους ηλιοδίαιτους
τουρίστες, τον Μάννιξ στην τηλεόραση, τους πύργους, τα σελφ σέρβις, τα
καυσαέρια, τις πετρελαιοκηλίδες στη θάλασσα, τις τσιμινιέρες που ρίχνουν
την καταστροφή πάνω στις αρχαιότητες, έχουμε την κακογουστιά, την
προχειρότητα, το νεοπλουτισμό, την αδιαφορία, το γραφειοκρατικό χάος, την
έλλειψη αισθητικής παιδείας - αλλοίμονο αν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να
εξαλείψουν από προσώπου γης μία μικρή, ανίσχυρη, ταλαίπωρη Ελλάδα. […]
Είναι τέτοια η περιφρόνηση μας για κάθε τι το ελληνικό, τόσο βίαιη η άρνηση
μας να δεχτούμε το παλιό σαν θεμέλιο του αύριο σε μία ισορροπημένη
σύζευξη των δύο δυνάμεων, ώστε φτάνει κανείς να πιστέψη πως μας έχει
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καταλάβει μία ομαδική μανία αυτοκαταστροφής, γιατί εκεί αναμφισβήτητα θα
φτάσουμε. Στην εξαφάνιση της ελληνικότητας της Ελλάδος. Και αυτή η μανία
δεν εξηγείται ούτε με τον εγωκεντρισμό του Έλληνα, ούτε με την
ασυνεννοησία των αρμόδιων υπηρεσιών. Φανερώνει μία γενικότερη νάρκωση
του ενδιαφέροντος, έναν ασυνείδητο αυτόαφελληνισμό, μία αυτόματη
υποταγή σε καταστάσεις και προοπτικές, μία μόνωση που προκαλούν μόνο ο
κρυφός φόβος, η απογοήτευση, η ανασφάλεια, η πίστη πως ότι κι αν κάνεις
είναι μάταιο, μία και άλλοι ρυθμίζουν για σένα την τύχη σου.»1168

Ο «αυτοαφελληνισμός» σημαντικότερο τεκμήριο του οποίου ήταν η ίδια η
τουριστική δραστηριότητα, εγγραφόταν βεβαίως στις υπόγειες διαδικασίες ανάδειξης
των πολιτικών και ηγεμονικών συνασπισμών εξουσίας που θα διαδέχονταν τη
στρατιωτική δικτατορία και σύντομα θα επισκιαζόταν από μία σημαντικότερη
«εθνική» απειλή όπως θα παρουσιάζονταν τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου που
συνέβαλαν στην πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας. Παρέμεινε όμως εκεί, να
υφέρπει ως αντινεωτεριστικού τύπου αντίδραση στο έκδηλο γεγονός του βίαιου και
απότομου κοινωνικού εκσυγχρονισμού της περιόδου της στρατιωτικής δικτατορίας
στο επίπεδο των καθημερινών πρακτικών.
Ο τουρισμός ήταν ένα μέρος των διαδικασιών που οδηγούσαν αυτές τις
αλλαγές, ήταν όμως ταυτόχρονα και ο αποδιοπομπαίος τράγος της όλης διαδικασίας.
Ο ξένος, ως εκ της σχέσης του με το χώρο όπως μας μαθαίνει τόσο εύγλωττα ο
Ζίμμελ,1169 είναι κενό γράμμα, κενό σημείο, που επενδύεται νοηματικά με ότι είδους
νοήματα,

προσδοκίες

και

κατηγορίες

από

τον

«ντόπιο».

Σε

αυτές

τις

νοηματοδοτήσεις του ξένου μόνο τις αγωνίες του ντόπιου μπορούμε να
ανιχνεύσουμε, σαν έναν ψυχαναλυτικό καθρέφτη ενός συλλογικού υποκειμένου, που
αναζητά σε ένα άλλο κατά φαντασίαν συλλογικό υποκείμενο, τους τουρίστες, την
έξοδο από τα δικά του αδιέξοδα. Μόνο που οι τουρίστες ουδέποτε υπήρξαν
οποιασδήποτε μορφής συλλογικό υποκείμενο. Ήταν και είναι κάτι πολύ λιγότερο από
ένα σακί από πατάτες, για να θυμηθούμε τον προσφιλή ορισμό του Μαρξ για τα
συλλογικά υποκείμενα που στερούνται συλλογικής συνείδησης. Για την ακρίβεια, ως
καταναλωτές είναι ριζικά ανομοιογενείς πολίτες-υποκείμενα που εξισώνονται

1168

Σ. Μαλτέζου, «Η Ελλάδα χάνεται, ζήτω το ‘Ελλαδέξ’», 15 Ιουνίου 1973, σ. 35-37.

1169

G. Simmel, Περιπλάνηση στη νεωτερικότητα, ό.π., σ. 170.
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στιγμιαία μόνο μέσα από την χρηματική σχέση που αναπτύσσουν, και ως εκ τούτου
δεν αποτελούν συλλογικό υποκείμενο παρά μόνο για την ίδια την ελληνική κοινωνία.
Συνοψίζοντας, η τουριστική δραστηριότητα από τα μέσα της δεκαετίας του
’60 επιδρούσε καταλυτικά στην ανάδειξη μίας διαφορετικού τύπου αίσθησης της
ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Από τη μία υποβάθμιζε τη σχετική σημασία της
αρχαιοελληνικής κληρονομιάς στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας μέσα από την
υπερβολική διάχυση των αναπαραστάσεων των ελληνικών μνημείων από την
τουριστική βιομηχανία και τη συμβολική τους βεβήλωση από την χρήση τους στο
εμπορευματικό κύκλωμα. Από την άλλη, αναδείκνυε στοιχεία της καθημερινή ζωής
των κατώτερων στρωμάτων από το περιθώριο στο κέντρο της εθνικής αφήγησης.1170
Οι λαϊκοί χοροί, στοιχεία της ελληνικής λαϊκής κουζίνας, μορφές ψυχαγωγίας και
εγκοινωνισμού όπως το καφενείο και το πανηγύρι, μορφές έμφυλης συμπεριφοράς,
οικονομικές πρακτικές που σχετίζονταν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
ελληνικής κοινωνίας όπως το μικρεμπόριο και η σχετική πολυπραγμοσύνη που
απαιτούσε, όλα τα παραπάνω εγγράφονταν στη συλλογική αυτοκατανόηση της
ελληνικής κοινωνίας ως κεντρικά στοιχεία της νέας ελληνικής ταυτότητας. Με αυτόν
τον τρόπο συνέβαλε στη κοινωνική τους νομιμοποίηση και στη διάχυση στοιχείων
του πολιτισμού των κατώτερων στρωμάτων σε μεσαία και ανώτερα στρώματα, και
ταυτόχρονα στην κένωση τέτοιων στοιχείων από το ταξικό τους περιεχόμενο. Σε
αυτές τις διαδικασίες αλλαγής ο τουρισμός κατείχε κεντρική θέση.

1170

Α. Α. Κύρτσης, Ό.π., σ. 408.
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6

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το καταληκτικό κεφάλαιο της εργασίας μας είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Στο
πρώτο, παρουσιάζουμε μία σύνοψη των ευρημάτων και των εννοιολογικών
κατηγοριών που χρησιμοποιήσαμε στην ανάλυση μας. Στην συνέχεια, παραθέτουμε
ερευνητικά ερωτήματα, προς μελλοντική διερεύνηση, που προέκυψαν μέσα από τα
ζητήματα που θέσαμε. Τέλος, κλείνουμε με μερικά σχόλια που προσπαθούν να
ανιχνεύσουν τη σχέση της υπό εξέταση περιόδου με τη σημερινή εποχή αναφορικά με
το τουριστικό φαινόμενο.
6.1

ΣΥΝΟΨΗ

6.1.1 Θεωρητικές και ιστορικές προϋποθέσεις
Ξεκινώντας την ανάλυση μας θεωρήσαμε ότι οι ιστορικές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη του τουρισμού υπήρξαν οι ακόλουθες: α) Η επέκταση της εκμηχανισμένης
παραγωγής τον 19ο αιώνα. β) Η διεύρυνση σε πλειοψηφικό κομμάτι του πληθυσμού
των δυτικών κοινωνιών της μισθωτής εργασίας ως του θεσμού εκείνου που ορίζει τη
σχέση της πλειοψηφίας του πληθυσμού με την παραγωγική διαδικασία. γ) Η
αστικοποίηση η οποία προέκυπτε ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της μισθωτής
εργασίας και η συνακόλουθη τάση φυγής των κοινωνικών υποκειμένων από τον
αστικό χώρο που την συνόδευσε. δ) Η αυστηρή διάκριση που επέβαλε η
μηχανοποιημένη παραγωγή μεταξύ ενός παραγωγικού χωροχρονικού πλαισίου και η
συνακόλουθη δημιουργία της σφαίρας του μη-παραγωγικού ή ελεύθερου χρόνου. ε)
Τέλος, η κατοχύρωση από τα νεωτερικά κράτη του μονοπωλίου άσκησης βίας που
έκανε τις μη αστικές περιοχές και τους ενδιάμεσους χώρους στο εσωτερικό τους,
τόπους ασφάλειας και άρα χώρους δυνητικής απόλαυσης.
Εντός αυτών των γενικότερων ιστορικών προϋποθέσεων, η δημιουργία της
τουριστικής αγοράς στο πλαίσιο του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού το δεύτερο
μισό του 20ου αιώνα δεν αντιπροσωπεύει παρά μία από τις πολλές στιγμές αυτού του
πλουραλιστικού φαινομένου. Η μορφή που τελικά θα πάρει ακολουθεί ένα πρότυπο
που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από τα τέλη του 19ου αιώνα σε πολλές μεσογειακές
χώρες ξεκινώντας από την ευρύτερη περιοχή της γαλλικής Ριβιέρας.
Ως διεθνές φαινόμενο, η ανάπτυξη του δεν μπορεί να αναχθεί αποκλειστικά
στις εσωτερικές διεργασίες ενός κοινωνικού σχηματισμού και να τον συσχετίζουμε
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με τη δική του μόνο εξέλιξη. Ως εκ τούτου, διακρίναμε δυο διαφορετικές
προϋποθέσεις, εξωτερικές της ελληνικής κοινωνίας, που συνέβαλαν καταλυτικά στην
ανάπτυξη του την περίοδο 1945-1974. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη του κράτους
πρόνοιας στις χώρες τις δυτικής Ευρώπης και η δεύτερη τις μεταπολεμικές εκείνες
διεργασίες που έτειναν προς στην ευθυγράμμιση της Ελλάδας με το διεθνή
καταμερισμό εργασίας.
Η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στις χώρες τις δυτικής Ευρώπης
συνοδεύτηκε από σειρά φαινομένων που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις μίας
μαζικοποιημένης και διεθνοποιημένης αγοράς τουριστικών υπηρεσιών. Η καθιέρωση
των πληρωμένων διακοπών, οι μεταπολεμικές πολιτικές πλήρους απασχόλησης στις
χώρες της Δύσης, η διεύρυνση του εισοδήματος και ως εκ τούτου και των επιπέδων
κατανάλωσης στις αντίστοιχες χώρες και τέλος η δημιουργία μίας νέας ομάδας
καταναλωτών με διαθέσιμο εισόδημα, των νέων που δεν έχουν εισέλθει στην
παραγωγική διαδικασία, αποτελούσαν όλα τμήματα της παραπάνω εξέλιξης. Ο
συνδυασμός τους συνέβαλε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της αντίστοιχης
ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες, φαινόμενα γύρω από τα οποία το διεθνές
τουριστικό κύκλωμα διαμορφώθηκε και προσαρμόστηκε ώστε να παρέχει την
αντίστοιχη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών.
Τέλος, η υπαγωγή της χώρας στο διεθνές τουριστικό κύκλωμα θα ήταν δύνατη
χωρίς τις διεθνείς ασκούμενες πολιτικές μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
που στην περίπτωση της Ελλάδας επιταχύνθηκαν μέσα από την εφαρμογή του
σχεδίου Μάρσαλ. Η διάθεση στήριξης των κατεστραμμένων ευρωπαϊκών οικονομιών
εκ μέρους των Η.Π.Α. συμπληρωνόταν και από την διάθεση αποκατάστασης του
προπολεμικού καταμερισμού εργασίας στη δυτική Ευρώπη στο πλαίσιο του οποίου η
Ελλάδα δεν αποτελούσε πόλο βιομηχανικής παραγωγής. Η επιμονή σε πολιτικές που
ευνοούσαν την κινητικότητα των κεφαλαίων, το σύστημα σταθερών ισοτιμιών και η
αποτροπή χωρών όπως η Ελλάδα από την άσκηση ακραίας δασμολογικής πολιτικής
θα

λειτουργούσαν

μεσοπρόθεσμα

ανασταλτικά

προς

σχέδια

ενδεχόμενης

εκβιομηχάνισης και άρα θα δημιουργούσαν την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών
οικονομικών κλάδων στους οποίους να μπορούσαν να στραφούν, όπως ο τουρισμός.
6.1.2 Πολιτική και ιστορία
Το εναρκτήριο πεδίο ανάλυσης για τη μελέτη του τουρισμού στην Ελλάδα την
περίοδο 1945-1974 αποτέλεσε για μας η σφαίρα του πολιτικού. Εκκινήσαμε από τις
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μορφές κρατικής ρύθμισης, θεσμικής συγκρότησης και κοινωνικού ανταγωνισμού
που αναπτύχθηκαν γύρω από την ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου. Αιτία αυτής
της επιλογής ήταν η θεωρητική παραδοχή ότι ο τουρισμός, όντας μία ελεύθερη αγορά
ενός συγκεκριμένου οικονομικού κλάδου, δεν αποτελεί κάποιο «φυσικό οικονομικό
φαινόμενο», αλλά αντ’ αυτού η συγκρότηση της προϋπέθετε μορφές πολιτικού
πράττειν που θα της επέτρεπαν να λειτουργήσει. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε
λόγο για εμπορευματοποίηση του τουρισμού, στο βαθμό ακριβώς που ο ίδιος ο
τουρισμός αποτελεί εμπόρευμα και μόνο ως τέτοιος εμφανίζεται στις νεωτερικές
κοινωνίες.
Άπαξ και συγκροτηθεί η σχετική εμπορευματική σφαίρα, ο τουρισμός
αποκτάει τις αντιφάσεις κάθε διαδικασίας συσσώρευσης κεφαλαίου. Διέπεται,
δηλαδή, από τις εντάσεις ενός δεδομένου επίπεδου ανταγωνισμού μεταξύ κεφαλαίου
και εργασίας που ανάλογα με την ιστορική συγκυρία αλλάζει μορφή και περιεχόμενο.
Και από την άλλη χαρακτηρίζεται από ένα δεδομένο ανταγωνισμό μεταξύ όλων των
διαφορετικών παραγωγικών μονάδων στο βαθμό που λειτουργούν ως καπιταλιστικές
επιχειρήσεις που κινητοποιούνται μέσα από την αναζήτηση του μέγιστου κέρδους.
Ο κοινωνικός ανταγωνισμός άρα και οι μορφές πολιτικών και κοινωνικών
αντιπαραθέσεων που αναπτύσσονται γύρω από την τουριστική οικονομία δεν
ανάγονται στην ανάλυση μας αποκλειστικά στα στενά υλικά συμφέροντα μίας
κοινωνικής κατηγορίας, καθώς μόνο στις ιδιαίτερες καπιταλιστικές συνθήκες η υλική
ευμάρεια αποτελεί κριτήριο κοινωνικού στάτους. Αντίθετα, οι διαφορετικές τάξεις
και ταξικές μερίδες ορίζονται από τη σχέση τους με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες
και καταφέρνουν να ηγεμονεύσουν στο βαθμό που παρουσιάζονται ότι προωθούν
αιτήματα που υπερβαίνουν τα στενά υλικά τους συμφέροντα και θεραπεύουν
αναγκαιότητες ολόκληρης της κοινωνίας.
Η δημιουργία μίας ελεύθερης αγοράς τουριστικών υπηρεσιών περιλαμβάνει
την εμπορευματοποίηση της γης και του ανθρώπου με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες του τουριστικού κυκλώματος. Οι διαδικασίες αυτές είναι
αντιφατικές στο βαθμό που ο άνθρωπος και η φύση δεν είναι αντικείμενα η χρήση ή
μη χρήση των οποίων δεν συνοδεύεται από δραματικές συνέπειες και ως εκ τούτου η
εμπορευματοποίηση τους είναι εκ των πραγμάτων δυνητικά απειλητικές για την ίδια
την κοινωνία.
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Έτσι το κράτος αποκτάει τις εξής τρεις λειτουργίες στο πλαίσιο της
οργάνωσης της θεσμικής σφαίρας της τουριστικής δραστηριότητας: α) Από τη μία,
ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και προάγει και οργανώνει τις
μορφές εμπορευματοποίησης ανθρώπων και γης. β) Αποτελεί πεδίο επί του οποίου
διεξάγεται ο ανταγωνισμός των επιχειρηματικών μερίδων και των πολιτικών ελίτ
στην προσπάθεια τους να επωφεληθούν από την εξάπλωση του τουριστικού
οικονομικού κυκλώματος. γ) Τέλος, αναλαμβάνει την αυτοπροστασία της κοινωνίας
ενάντια στη διαδικασία της εμπορευματοποίησης που το ίδιο έχει κινητοποιήσει.
Οι κρατικές-θεσμικές ρυθμίσεις και οι μορφές κοινωνικού ανταγωνισμού
οδηγούν, σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, στη δημιουργία μίας χωροχρονικής
σταθεράς εντός της οποίας διεξάγεται η τουριστική δραστηριότητα. Στη δική μας
μελέτη η Ελλάδα την περίοδο 1945-1974 αποτελεί ακριβώς μία χωροχρονική
σταθερά εντός της οποίας οι πολιτικές συνθήκες, οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί και ο
διεθνής καταμερισμός της εργασίας οδήγησαν στην συγκρότηση της θεσμικής
σφαίρας γύρω από την τουριστική δραστηριότητα, επιτάχυναν την ανάπτυξη της και
την συνέδεσαν με την μεγαλύτερη εκείνη δομή που αποτελούσε το διεθνές
τουριστικό κύκλωμα.
Οι αρχικές προσπάθειες για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για τον
τουρισμό στη χώρα τοποθετούνται κατά την μεσοπολεμική περίοδο. Η πρώτη
κρατική υπηρεσία με αρμοδιότητες που αφορούσαν την προσέλκυση και διαμονή
ξένων επισκεπτών στη χώρα είναι η Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων που ιδρύεται το
1919, ενώ πρώτη προσπάθεια συγκρότησης ενός αυτόνομου οργανισμού με
τουριστικές αρμοδιότητες τοποθετείται στα 1929. Οι πρώιμες εκείνες διαδικασίες
θεσμικής συγκρότησης ακολουθούσαν το μοντέλο της υποδομής που είχε
διαμορφώσει η Ελβετία στον τουριστικό κλάδο. Επί καθεστώτος Μεταξά επίσης
δημιουργήθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Τουρισμού και θεμελιώθηκαν οι θεσμοί της
Τουριστικής Αστυνομίας καθώς και η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Η μεσοπόλεμική περίοδος θα κληροδοτήσει στη χώρα δύο συνθήκες που
συνέβαλαν καθοριστικά στη μετέπειτα τουριστική της ανάπτυξη. Πρώτη ήταν οι
αυξημένες περιφερειακές ανισότητες, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του
καθεστώτος Μεταξά για εκβιομηχάνιση. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν το
έντονο αναπτυξιακό κενό της ελληνικής υπαίθρου και η συνακόλουθη αύξηση τόσο
της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής μετανάστευσης. Δεύτερη συνθήκη ήταν η
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εμβάθυνση του θεσμού της μικρής ιδιοκτησίας στη γη η οποία, μέσα από τους
θεσμούς της κάθετης ιδιοκτησίας και της αντιπαροχής, μεταφέρεται από την ύπαιθρο
στα αστικά κέντρα.
Την περίοδο της απελευθέρωσης, η ξενοδοχειακή υποδομή της χώρας έχει
υποστεί μεγάλες καταστροφές. Προκύπτει ως εκ τούτου η ανάγκη για την
ανασυγκρότηση της μέσα από την αμερικανική βοήθεια. Για τις αναγκαιότητες αυτού
του σχεδίου αλλά και για τη γενικότερη επίβλεψη της τουριστικής κίνησης της χώρας
οι κρατικές αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού περνάνε στην βραχύβια Γενική
Γραμματεία Τουρισμού υπό το υπουργείο της Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Η
ανασυγκρότηση

της

ξενοδοχειακής

υποδομής

ανατίθεται

στον

Οργανισμό

Ξενοδοχειακής Πίστης, ο οποίος ανέλαβε να διοχετεύσει πόρους του σχεδίου
Μάρσαλ σε αστικά κυρίως ξενοδοχεία που είχαν πληγεί από τις πολεμικές
επιχειρήσεις, χωρίς όμως να διοχετεύει ουσιαστικά χρήματα από την αμερικανική
βοήθεια προς την κατεύθυνση της δημιουργίας νέων ξενοδοχείων.
Την περίοδο της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου, όσο και
την αμέσως επόμενη περίοδο, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας είχαν ως
διακηρυγμένο τους στόχο στον τομέα της οικονομικής πολιτικής την ταχύρυθμη
εκβιομηχάνιση της χώρας. Το σχέδιο όμως αυτό δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του
αμερικανικού παράγοντα. Οι προτεραιότητες που έθετε ο ίδιος ο εμφύλιος πόλεμος
συνέβαλαν ώστε το μεγαλύτερο μέρος των πόρων να διατίθενται για τις πολεμικές
επιχειρήσεις, την κάλυψη επισιτιστικών και στεγαστικών αναγκών, καθώς και για
μεγάλα δημόσια έργα. Ταυτόχρονα, η αμερικανική πλευρά προέτρεπε τις πολιτικές
ελίτ της χώρας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα και του
τουρισμού.
Οι αυξημένες αρμοδιότητες της νομισματικής επιτροπής και η υπαγωγή της
χώρας στην G.A.T.T., που επέτρεπαν μικρά περιθώρια άσκησης νομισματικής
πολιτικής, εξυπηρετούσαν τις προτεραιότητες που έθετε η αμερικανική πλευρά. Οι
πόροι του σχεδίου Μάρσαλ καθώς και η αβεβαιότητα που προκαλούσαν τα γεγονότα
του Εμφυλίου στην ελληνική πολιτική ελίτ, δημιουργούσαν σχέσεις εξάρτησης του
πολιτικού προσωπικού με τον αμερικανικό παράγοντα, περιορίζοντας έτσι τα
περιθώρια αντίθεσης στις οικονομικές προτεραιότητες των αμερικανικών αποστολών.
Ως εκ τούτου, το σχέδιο Μάρσαλ και η υπαγωγή της Ελλάδας σε αυτό τον
ενιαίο πανευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας ευθυγράμμιζε τη χώρα με τις
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αναγκαιότητες του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος. Και αυτό γιατί η προοπτική
της

ανάπτυξης

της

τουριστικής

οικονομίας

σε

ένα

βαθμό

λειτουργούσε

ανταγωνιστικά σε ενδεχόμενα σχέδια εκβιομηχάνισης. Έτσι, παρ’ όλη την
διακηρυγμένη προσήλωση των αστικών πολιτικών δυνάμεων στο όραμα της
εκβιομηχάνισης, αλλά και στο γεγονός ότι αυτό καθεαυτό το σχέδιο Μάρσαλ
ελάχιστα συνέβαλε μέσα από πόρους στη δημιουργία νέων τουριστικών υποδομών, οι
εξελίξεις αυτές δημιουργούσαν το απαραίτητο περιβάλλον προς την κατεύθυνση της
στροφής μεσοπρόθεσμα της χώρας προς τον τουρισμό. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι
τα βασικά νομοθετήματα που αποτέλεσαν τη βάση του θεσμικού εξοπλισμού της
χώρας στον τομέα του τουρισμού εκδίδονται κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου ως
αναγκαστικοί νόμοι άρα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση.
Μέσα στο παραπάνω κλίμα ιδρύεται με το νόμο 1565/1950 ο Ε.Ο.Τ., θεσμός
που αποτελεί ακόμα και σήμερα τον βασικό κρατικό φορέα άσκησης τουριστικής
πολιτικής. Πρώτη προτεραιότητα στον τομέα, στο βαθμό που η νομισματική επιτροπή
άφηνε ελάχιστα περιθώρια για εγχώριους επιχειρηματίες στο τουριστικό τομέα, ήταν
η βέλτιστη εκμετάλλευση της υπάρχουσας υποδομής. Οι ξενοδοχειακές υποδομές που
είχαν κληροδοτηθεί στο ελληνικό δημόσιο μέσα από την προσάρτηση των
Δωδεκανήσων αποτελούσαν τις μεγαλύτερες παραθεριστικές εγκαταστάσεις της
χώρας. Το ελληνικό δημόσιο προσπάθησε να προσελκύσει το διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον για την εκποίηση της περιουσίας αυτής μέσα από διαδοχικούς
διαγωνισμούς, προσπάθειες όμως που απέτυχαν. Το γεγονός αυτό κλόνισε την πίστη
του πολιτικού προσωπικού της χώρας στις δυνατότητες του ιδιωτικού κεφαλαίου να
δραστηριοποιηθεί στον τουριστικό τομέα. Έτσι την πρωτοβουλία την ανέλαβε η
εταιρία Αστήρ, της οποία βασικός μέτοχος ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η
συγκεκριμένη εταιρία ανέλαβε και τη δημιουργία της πρώτης οργανωμένης πλαζ της
χώρας, του Αστέρα Γλυφάδας.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας Αστήρ, καθώς και το μεγάλο πρόγραμμα που
ξεκίνησε εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δημιουργία μίας υπό κρατική ιδιοκτησία και
ενίοτε διαχείριση, αλυσίδας τουριστικών ξενοδοχείων, των Ξενία, είναι ενδεικτικές
και των αντιλήψεων που διαμορφώνονταν στους κόλπους όσων ασκούσαν πολιτική
εκείνη την περίοδο. Ο τουρισμός ήταν ένας κλάδος στον οποίο το κράτος κατείχε
πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο στην προώθηση αλλά και στη διάθεση του
τουριστικού προϊόντος. Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα ήταν επιθυμητή μόνο στο
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βαθμό που θα πραγματοποιούσε μεγάλες επενδύσεις που θα μπορούσαν να
προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κρατικός μηχανισμός
κινητοποιούταν με κάθε τρόπο για τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Την
ίδια στιγμή όμως οι έλληνες επιχειρηματίες αποτρεπόταν από το να στραφούν προς
τον κλάδο αυτό καθώς η νομισματική επιτροπή άφηνε ελάχιστα περιθώρια
δανειοδότησης τους από τις τράπεζες.
Οι πολιτικές συζητήσεις της εποχής μας αποκαλύπτουν τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά που οι ιθύνοντες της εποχής φαντάζονταν ότι θα είχε ο καταναλωτής
αυτών των υπηρεσιών. Σε αντίθεση με το ρεύμα του διεθνούς μαζικού τουρισμού που
τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια δυνάμωνε σε όλη την Ευρώπη, ο ελληνικός
τουρισμός ήταν στραμμένος προς τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της Ευρώπης.
Ενώ η μόδα της παραλίας και του παραθερισμού κέρδιζε διαρκώς έδαφος, ο
ελληνικός τουρισμός ήταν προσανατολισμένος προς την εκμετάλλευση των
αρχαιολογικών μνημείων της χώρας και προς μορφές υγιεινιστικών διακοπών, όπως
τα λουτρά που είχε υπό τη διαχείριση του ο Ε.Ο.Τ., οι οποίες είχαν πάψει να
αποτελούν βασικό πόλο τουριστικής κίνησης ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα.
Η μεταπολεμική σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας την περίοδο μετά
το 1952 αποδίδεται στις πολιτικές του τότε υπουργού Συντονισμού Σπύρου
Μαρκεζίνη: στη νομισματική μεταρρύθμιση και στον αναπτυξιακό νόμο του 1953. Η
νομισματική μεταρρύθμιση, η υποτίμηση δηλαδή της δραχμής σε σχέση με το
δολάριο, πραγματοποιήθηκε με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση των
εξαγωγών, οικονομικές σκοπιμότητες οι οποίες προϋπέθεταν ένα ανοικτό οικονομικό
περιβάλλον και την υπαγωγή της χώρας στους σχεδιασμού του σχεδίου Μάρσαλ.
Ωστόσο και παρά τον περιορισμό των χρηματοδοτήσεων από το κράτος προς τον
τουριστικό τομέα, το οικονομικό περιβάλλον ήταν ευνοϊκό για την ανάπτυξη του
κλάδου στη χώρα.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 η Ελλάδα σημειώνει έναν από τους
υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις
Καραμανλή που θα διαχειριστούν αυτή την οικονομική ανάκαμψη έδιναν έμφαση
στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, στη δημιουργία μεγάλων δημόσιων έργων και
στην συγκράτηση με κάθε μέσο του πληθωρισμού, ώστε να διατηρήσει η χώρα τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της νομισματικής μεταρρύθμισης. Ο κλάδος εκείνος ο
οποίος απολάμβανε την ευνοϊκότερη σχέση με το κράτος ήταν η βιομηχανία, η
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έμφαση στην ανάπτυξη της οποίας στερούσε πόρους από τους υπόλοιπους τομείς της
οικονομίας, ενέτεινε την οικονομική στασιμότητα της επαρχίας και εν τέλει έτεινε να
δυναμώνει το ρεύμα μετανάστευσης προς το εξωτερικό αλλά και προς τα αστικά
κέντρα της χώρας.
Οι πόροι του σχεδίου Μάρσαλ, τα μεγάλα εγχειρήματα στο τομέα των
δημοσίων έργων αλλά και η προνομιακή μεταχείριση από το κράτος μερίδας
βιομηχάνων της χώρας σε όλη τη δεκαετία του ’50, δημιούργησαν σταδιακά στενές
σχέσεις μεταξύ του κράτους και των πολιτικών ελίτ, των τραπεζών και των μεγάλων
ιδιωτικών επιχειρήσεων που επωφελούνταν από την ασκούμενη οικονομική πολιτική.
Παρ’ όλα αυτά, η δυναμική της οικονομίας εκείνη την περίοδο προέκυπτε κυρίως από
την ακραία αστικοποίηση, τη δυναμική του μικρού κατασκευαστικού τομέα που
καλούνταν να αντιμετωπίσει το οικιστικό πρόβλημα που η αστικοποίηση
δημιουργούσε, τη συγκέντρωση μικροκεφαλαίων στην Αθήνα και τις άτυπες μορφές
χρηματοδότησης που η παραπάνω δραστηριότητα έφερνε στο προσκήνιο. Εν τέλει, η
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που στηριζόταν στην οικογενειακή εργασία ήταν
αυτή που έδινε στην ελληνική οικονομία την δυναμική της και όχι τα μεγαλεπήβολα
έργα της κυβέρνησης και οι πολυσυζητημένες, εκείνη την εποχή, ξένες επενδύσεις
στη χώρα.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι δημιουργείται σταδιακά μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του ’50 μια ιδιαίτερη διάρθρωση του ιδιωτικού τομέα της χώρας που
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχτεί ο τουρισμός. Από τη μία έχουμε το
μεγάλο εγχώριο ιδιωτικό κεφάλαιο, με προνομιακές σχέσεις με το πολιτικό καθεστώς
που εξαρτιόταν από τους αμερικανικούς πόρους, με πρόσβαση στην τραπεζική
χρηματοδότηση και δυνατότητα άντλησης ξένων κεφαλαίων. Από την άλλη
δραστηριοποιείται το μικρό ιδιωτικό κεφάλαιο, διευρυνόμενο από τις σχέσεις
μικροϊδιοκτησίας που μεταφερόταν από την ύπαιθρο στα μεγάλα αστικά κέντρα,
αποκλεισμένο από το κράτος και το δανεισμό από τις τράπεζες, που συγκρατούσε
τμήμα της ανεργίας, λειτουργούσε υπό την ανοχή του κράτους και σταδιακά
επεκτεινόταν και στα αστικά κέντρα της επαρχίας.
Η τουριστική ανάπτυξη της χώρας επηρεάστηκε από τις παραπάνω εξελίξεις
στο βαθμό που οι πολιτικές ελίτ ανεπιτυχώς παρέμειναν προσανατολισμένες προς τη
δημιουργία μεγάλων ξένων επενδύσεων με την κρατική αρωγή, από την ελλειπή
κανονιστική ρύθμιση του χώρου, το δυναμισμό της μικρής επιχειρηματικότητας, την
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οικονομική στασιμότητα της υπαίθρου και τις κοινωνικές εντάσεις οι οποίες
εντείνονται από αυτήν.
Με βάση την κίνηση εισερχομένων τουριστών εύκολα μπορούμε να
διακρίνουμε μία τομή στους εισερχομένους επισκέπτες στη χώρα από το 1959 και
μετά, περίοδο από την οποία οι ασκούμενες πολιτικές στον τομέα των κυβερνήσεων
Καραμανλή έφερναν αποτελέσματα, αλλά και ξεκίνησαν να εκδηλώνουν τις
αντιφάσεις τους. Οι κυβερνήσεις Καραμανλή παγίωσαν ένα μοντέλο τουριστικής
ανάπτυξης στο οποίο πρωτεύοντα ρόλο έχει το κράτος και δευτερευόντως ισχυροί
ιδιώτες με την αρωγή του κράτους.
Βασικές προτεραιότητες των κυβερνήσεων Καραμανλή στον τουριστικό
τομέα είναι η επέκταση των Ξενία, η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία και η
προβολή και διάδοση του Φεστιβάλ Αθηνών ως του κατεξοχήν πόλου έλξης της
τουριστικής κίνησης της χώρας. Από το 1958 και μετά δίνεται έμφαση στις τεράστιες
επενδύσεις είτε από το δημόσιο είτε από ιδιώτες με ικανότητα προσέλκυσης ξένων
κεφαλαίων και με την κρατική βοήθεια. Εξέχοντα παραδείγματα τέτοιων επενδύσεων
αποτελούν τα ξενοδοχεία Μοντ Παρνές και Χίλτον. Την ίδια περίοδο οι τότε
κυβερνήσεις επικρίθηκαν για την κατασπατάληση πόρων σε ανάλογες επενδύσεις, για
την υποτιθέμενη εξάρτηση της χώρας από το ξένο κεφάλαιο στον τομέα του
τουρισμού και για την επιμονή της κυβέρνησης σε επενδύσεις με έμφαση στο βιοτικό
ύφος των ανώτερων στρωμάτων των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ελίτ.
Οι συζητήσεις της εποχής, στο κοινοβούλιο αλλά και στον τύπο, μας
αποκαλύπτουν το σκεπτικό στη βάση του οποίου, το πολιτικό προσωπικό των δεξιών
κυβερνήσεων αλλά και του ίδιου του Ε.Ο.Τ., αντιλαμβανόταν την χρησιμότητα της
τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ο τουρισμός ήταν ένα μέσο, μαζί με τα
μεταναστευτικά εμβάσματα και το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, για την προσέλκυση
συναλλάγματος στη χώρα που θα επιτάχυνε την πολυπόθητη εκβιομηχάνιση. Η
έμφαση στους τουρίστες από τα ανώτερα στρώματα νομιμοποιούνταν καθώς
δεδομένων των περιορισμένων πόρων, οι σχετικές επενδύσεις θα γίνονταν πιο
αποτελεσματικές.
Δίπλα όμως στον «επίσημο» τουρισμό που προέκυπτε μέσα από τις
κυβερνητικές παρεμβάσεις, και αποτελούσε το κύριο θέμα των δημόσιων
συζητήσεων, αναπτυσσόταν και ένας άλλος «ανεπίσημος» τουρισμός έξω από τον
κρατικό σχεδιασμό. Νέοι, μορφωμένοι, όχι εύποροι επισκέπτες σταδιακά κατέκλυζαν
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τόσο την Αθήνα όσο όμως και διαφορετικές περιοχές στην περιφέρεια. Τα κοινωνικά
στρώματα που ευνοούνταν από αυτό το κύμα που άρχιζε να κατακλύζει τη χώρα από
τις αρχές της δεκαετίας του ’60 αντιλαμβάνονταν ότι οι δικές τους οικονομικές
στοχοθεσίες δεν εκφράζονταν μέσα από την ασκούμενη τουριστική πολιτική και
σταδιακά άρχισαν να αναζητούν νέες μορφές και φορείς πολιτικής έκφρασης και
εκπροσώπησης.
Οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις γύρω από τον τουρισμό την περίοδο πριν
από την άνοδο στην εξουσία της Ένωσης Κέντρου είναι ενδεικτικές των παραπάνω
πολιτικών αναζητήσεων. Φορείς και πολιτικοί παράγοντες από όλη τη χώρα
προσπαθούσαν να πιέσουν το κράτος να μεριμνήσει για τη δημιουργία τουριστικών
υποδομών σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο στη πρωτεύουσα και στις περιοχές των
Δωδεκανήσων και της Κέρκυρας, που μέχρι τότε αποτελούσαν τους κύριους
τουριστικούς προορισμούς. Ο τουρισμός από εκείνη την περίοδο απέκτησε και μία
δεύτερη πολιτική λειτουργία, εκτός από τη λειτουργία του ως μηχανισμός άντλησης
ξένου συναλλάγματος. Σταδιακά μετατρεπόταν σε κομμάτι των πελατειακών
σχέσεων και δικτυώσεων, καθώς οι βουλευτές προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν την
πολιτική τους επιβίωση μέσα από την προσέλκυση κρατικών πόρων στην κατεύθυνση
της δημιουργίας τουριστικών υποδομών στις εκλογικές τους περιφέρειες. Βασικός
πολιτικός φορέας μέσα στον οποίο στεγάζονταν αυτές οι νέες αντιλήψεις ήταν η
νεοσύστατη Ένωση Κέντρου.
Οι κυβερνήσεις Γ. Παπανδρέου, καθώς ήταν εξαιρετικά θνησιγενείς, δεν
πρόλαβαν να ασκήσουν κυβερνητικό έργο στον τομέα του τουρισμού. Μέσα όμως
στους σχεδιασμούς και τις διακηρυγμένες προθέσεις τους ήταν και η επέκταση της
σχετικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας ως απάντηση στο αναπτυξιακό
έλλειμμα της ελληνικής επαρχίας.
Οι δημόσιες συζητήσεις της εποχής μας αποκαλύπτουν την ένταση που
δημιουργούσε η προσπάθεια εισόδου στον τουριστικό κλάδο επιχειρήσεων ξένων
ιδιωτικών συμφερόντων, γεγονός που προέκυπτε από την, σε μεγάλη έκταση, αγορά
γης από ξένους από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις της
εποχής πολώνονταν γύρω από τη θέση που θα όφειλε να πάρει το ξένο κεφάλαιο στην
τουριστική ανάπτυξη της χώρας, με τους εκπροσώπους της Αριστεράς και του
κεντρώου χώρου να κλίνουν προς την υπεράσπιση της απειλούμενης «εθνικής
ανεξαρτησίας» και του εκπροσώπους των δεξιών πολιτικών σχηματισμών να κλίνουν
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προς την ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων. Καθώς όμως ο μαζικός τουρισμός,
μέσα από τα οργανωμένα τουριστικά πακέτα και τη χρήση των τσάρτερ,
μορφοποιούνταν ως ο κατεξοχήν τρόπος οργάνωσης αγοράς σε όλη τη λεκάνη της
Μεσογείου, στις εντάσεις τις εποχής λάνθαναν επίσης οι προβληματισμοί γύρω από
τη μορφή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και κυρίως το ερώτημα ποιοι
κοινωνικοί φορείς και κοινωνικά στρώματα θα όφειλαν να δραστηριοποιηθούν στον
τομέα αυτό.
Οι

πολιτικές

αντιπαραθέσεις

και

οι

κοινωνικοί

ανταγωνισμοί

που

αναπτύσσονταν γύρω από τον τουρισμό όμως ενδύονταν τον μανδύα ενός άλλοτε
εθνικού, άλλοτε πολιτισμικού και άλλοτε περιβαλλοντικού λόγου. Οι διαφορετικές
επιχειρηματικές ομαδοποιήσεις και κοινωνικά στρώματα που καλούνταν δια των
εκπροσώπων τους να πάρουν θέση γύρω από το ζήτημα του τουρισμού, θα
παρουσίαζαν τη νομιμότητά της συμμετοχής τους στην τουριστική αγορά ως ένα
δικαίωμα που πηγάζει μέσα από μία ιδιαίτερη σχέση ή μέριμνα με την διασφάλιση
της εθνικής ανεξαρτησίας, της πολιτισμικής κληρονομιάς ή της οικολογικής
ισορροπίας της χώρας. Έτσι, η ίδια η διαδικασία της ανάπτυξης της τουριστικής
οικονομίας έφερνε τέτοια ζητήματα στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου από τους
ίδιους του φορείς της αγοράς οι οποίοι στην συνέχεια ανταγωνίζονταν ως προς την
ικανότητα τους να υπηρετήσουν μέσα από τις παραγωγικές τους δραστηριότητες τους
παραπάνω ανώτερους σκοπούς.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, κάθε τουριστική πολιτική ή λόγος περί
τουρισμού θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Θα όφειλε να
παρουσιάζεται ότι προστατεύει το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά της
χώρας, αλλά και ταυτόχρονα να εφευρίσκει τρόπους να τα εντάσσει στο οικονομικό
κύκλωμα του τουρισμού. Επίσης, θα έπρεπε να έχει ένα σχέδιο οικονομικής
μεγέθυνσης του τομέα. Τέλος, θα προσπαθούσε να ισορροπεί ανάμεσα σε διαρκείς
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ νυν και μελλοντικών παικτών στο τουριστικό
κύκλωμα, ξένων και ελληνικών συμφερόντων, μικρών και μεγάλων ξενοδόχων, και
κέντρου και περιφέρειας. Η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής
κληρονομιάς μέσα από θεσμικές ρυθμίσεις λειτουργούσαν σε αυτό το παίγνιο, όχι
μόνο ως ορθολογικές στρατηγικές γύρω από το δέον της τουριστικής ανάπτυξης αλλά
και ως μορφές αποκλεισμού της μίας ή της άλλης επιχειρηματικής μερίδας και
εξυπηρέτησης συμφερόντων.
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Το καθεστώς στρατιωτικής δικτατορίας που επιβλήθηκε στη χώρα τον
Απρίλιο του 1967 διέφερε από άλλες μορφές αντιδημοκρατικών πολιτικών
μορφωμάτων εξαιτίας των μορφών φιλελευθεροποίησης της οικονομίας στις οποίες
προσδοκούσε. Επίσης διέφερε ένεκα του γεγονότος ότι την περίοδο που εμφανίζεται,
η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία ήταν εδραιωμένη στις περισσότερες δυτικές
χώρες και έτσι δυσκολευόταν να αντλήσει, ανοικτά τουλάχιστον, διεθνή
νομιμοποίηση.
Βασικό πόρισμα της παρούσας μελέτης αποτελεί η θέση ότι, τουλάχιστον
αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, το απριλιανό πραξικόπημα
συνιστά τομή. Η τομή όμως αυτή δεν οφείλεται απαραιτήτως σε κάποιο σχέδιο το
οποίο η πολιτική ελίτ συνέλαβε και στη συνέχεια πραγματοποίησε με λιγότερη ή
περισσότερη επιτυχία. Αντίθετα, προέκυψε μέσα από τις αναγκαιότητες που
προέτασσαν οι πολιτικές προτεραιότητες και το περιβάλλον εντός του οποίου
λειτουργούσε το καθεστώς. Η πλήρης ευθυγράμμιση και η ενσωμάτωση της χώρας
στο διεθνές τουριστικό κύκλωμα, γεγονός που συντελέστηκε την περίοδο της
δικτατορίας, θα ήταν προφανώς αδύνατη χωρίς τις εξωτερικές πιέσεις που οι
τουριστική αγορά ασκούσε σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Αυτή αποκτούσε όμως
τις ιδιαιτερότητες της μέσα από πολιτικές στρατηγικές του καθεστώτος οι οποίες
ελάχιστα σχετίζονταν με τον ίδιο τον τουρισμό.
Οι στατιστικές της εποχής μιλάνε εύγλωττα για την τομή που συντελείται
τόσο στους αριθμούς των εισερχομένων τουριστών, όσο και στο ρυθμό αύξησης της
τουριστικής κίνησης από χρόνο σε χρόνο από το 1968 και μετά. Τομή όμως συνιστά
και η αλματώδης αύξηση των εισερχομένων επισκεπτών της χώρας με τη χρήση
εναέριων μέσων, γεγονός που σηματοδοτεί την επικράτηση και στην ελληνική αγορά
την εν λόγω περίοδο του συστήματος πτήσεων τσάρτερ. Είναι η εποχή που η Ελλάδα
όχι μόνο θα ενσωματώσει το ρεύμα των «χρυσών ορδών», αλλά και υπερβαίνει για
πρώτη φορά τους ρυθμούς αύξησης της ανάλογης κίνησης στις υπόλοιπες χώρες της
Μεσογείου. Η περίοδος αποτελεί τομή επιπλέον και για τον λόγο ότι οι στατιστικές
μας αποκαλύπτουν και τη χωρική διασπορά του φαινομένου σε αντίθεση με την
χωρική συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας παλαιότερα. Την περίοδο αυτή
αλλάζουν τα εθνικά χαρακτηριστικά των εισερχομένων τουριστών στη χώρα, στο
βαθμό που η Ελλάδα αποτελούσε τουριστικό προορισμό μέσα από οργανωμένα
τουριστικά πακέτα κυρίως για ευρωπαίους τουρίστες και έτσι η σημασία των
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εισερχομένων τουριστών από την αμερικάνικη ήπειρο υποβαθμίζεται. Τέλος, η τομή
την οποία περιγράφουμε στοιχειοθετείται και από την πλήρη ανατροπή του μοτίβου
των χρηματοδοτήσεων στον τομέα καθώς, όχι μόνο αυξάνονται δραματικά οι
επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο αλλά και ταυτόχρονα μειώνεται ποσοστιαία η
συμμετοχή του κράτους, συμβολίζοντας έτσι μία μορφή φιλελευθεροποίησης της
ελληνικής τουριστικής οικονομίας.
Η σχέση του Απριλιανού Καθεστώτος με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας
ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας μέρες του πραξικοπήματος. Η στρατιωτική
δικτατορία προσπάθησε εξ αρχής να αποκτήσει διεθνή και εσωτερικά ερείσματα,
μέσα από την ανάδειξη των επιτευγμάτων της στον τομέα του τουρισμού, ως
διαπιστευτήρια της ικανότητας της τόσο στη σταθεροποίηση της πολιτικής
κατάστασης της χώρας όσο και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Πέρα λοιπόν από την ανάγκη της να διαφημίζει ως τεκμήριο πολιτικής
ομαλότητας την ανεμπόδιστη συνέχιση της τουριστικής κίνησης, σύντομα στράφηκε
και προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων στον κλάδο. Το
παράδειγμα της εταιρίας Λίττον και της αποτυχίας των σχετικών σχεδιασμών,
τεκμηριώνει τόσο την επιθυμία του καθεστώτος να προσελκύσει διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον όσο όμως και την ματαίωση αυτών των προσδοκιών, μία εποχή που οι
ιθύνοντες επείγονταν να επιδείξουν αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.
Με τις διεθνείς επενδύσεις στον κλάδο να μην είναι οι αναμενόμενες, οι
κοινωνικές κατηγορίες που στηρίζει η στρατιωτική δικτατορία και ενθαρρύνει στην
εμπλοκή τους στον τομέα του τουρισμού καταλήγουν να είναι οι περιφερειακές,
κυρίως, μικρές επιχειρήσεις και οι νέοι μεγαλοξενοδόχοι με προνομιακές σχέσεις με
το καθεστώς. Το κράτος την ίδια περίοδο απομακρύνθηκε από το ρόλο του
ενεργητικού επιχειρηματία στον κλάδο, είχε όμως έντονες παρεμβατικές λειτουργίες
για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων.
Οι ανάγκες πολιτικής νομιμοποίησης του καθεστώτος πίεζαν προς την
κατεύθυνση της λήψης μέτρων που, μαζί με την οικονομική φιλελευθεροποίηση και
το βάναυσο περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών, θα δημιουργούσαν,
επιφανειακά τουλάχιστον, ένα περισσότερο φιλολαϊκό προφίλ. Κεντρικό σημείο για
την επιβίωση της Χούντας αναδεικνυόταν η δημιουργία πολιτικών ερεισμάτων στην
επαρχία, η οποία πληττόταν όλη την μεταπολεμική περίοδο από την ανεργία, τη
μετανάστευση και την αφαίμαξη των πόρων της από την έντονη αστικοποίηση. Τα
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τεράστια προγράμματα δημοσίων έργων στην επαρχία, η διαγραφή των αγροτικών
χρεών, αλλά και η, με κάθε μέσο, τόνωση της τουριστικής κίνησης της χώρας είναι
όλα εγγεγραμμένα στο παραπάνω μοτίβο.
Έτσι, την περίοδο ανάμεσα στο 1967 και στο 1974 δόθηκαν αφειδώς άδειες
για χορήγηση δανείων στους κλάδους των κατασκευών και του τουρισμό.
Ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε, μέσα από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του
κράτους, ότι το εργατικό κόστος θα παραμείνει χαμηλό, παράγοντες που συνέβαλαν
στη δημιουργία εξαιρετικά ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Η προσπάθεια δημιουργίας λαϊκών ερεισμάτων, τμήμα των οποίων ήταν η
ανάπτυξη του τουρισμού με την είσοδο της μικροεπιχείρησης σε αυτόν, σχετίζεται με
τον αναμενόμενο εκδημοκρατισμό που οι στρατιωτικοί δεν μπορούσαν παρά να
προαναγγείλουν. Οι διεθνείς πιέσεις για δείγματα εκδημοκρατισμού, η σχεδόν
καθολική άρνηση του αστικού πολιτικού κόσμου να συμμετέχει στο εγχείρημα και οι
διαρκείς επικοινωνιακές στρατηγικές που παρουσίαζαν το καθεστώς να βρίσκεται σε
τροχιά εκδημοκρατισμού, από τα δημοψηφίσματα μέχρι την κυβέρνηση Μαρκεζίνη,
είναι ενδεικτικά του πολιτικού πλαισίου εντός του οποίου κινούταν το καθεστώς. Η
δικτατορία, εξαιτίας των προβλημάτων εξωτερικής και εσωτερικής νομιμοποίησης,
λειτουργούσε ως μία περίοδος χάριτος προς τους συνταγματάρχες, έως ότου να
αποκτήσουν τα πολιτικά εκείνα στηρίγματα που θα τους επέτρεπαν να συμμετέχουν
σε ένα αστικοδημοκρατικό πλαίσιο ως ένα κόμμα μεταξύ άλλων στην πολιτική
αρένα.
Η μικρή τουριστική επιχείρηση αναδείχτηκε σε φορέα που απολαμβάνει
πλήθος προνομίων σε σχέση με προηγούμενες περιόδους όπου ο κρατικός
σχεδιασμός την παρέβλεπε. Ενδεικτικό αυτή της τάσης δεν είναι μόνο η αύξηση των
πιστώσεων από τις τράπεζες, αλλά και οι επιδοτήσεις που έδινε το υπουργείο
Συντονισμού σε ύψος έως και 60% των συνολικών επενδύσεων. Ταυτόχρονα, οι
ρυθμίσεις που αφορούσαν το χώρο περιορίζονταν, με τις άδειες ανέγερσης
τουριστικών επιχειρήσεων να παρακάμπτουν τις τοπικές πολεοδομίες και να δίνονται
απευθείας από τα γραφεία του Ε.Ο.Τ.. Η λογική των διαδοχικών σχεδίων για τη
γεωγραφική κατανομή των τουριστικών επιχειρήσεων είναι ενδεικτικές της επιθυμίας
του καθεστώτος να εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα η τουριστική δραστηριότητα.
Επιχειρήσεις όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά ξενοδοχεία και μικρές επιχειρήσεις
εστίασης κατείχαν κεντρική θέση στο όλο εγχείρημα καθώς από ένα σημείο και
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έπειτα δίνονταν επιδοτήσεις ακόμα και για μεμονωμένα δωμάτια χωρίς οποιοδήποτε
ελεγκτικό μηχανισμό, μετατρέποντας την τουριστική πολιτική ανοικτά σε μηχανισμό
εξαγοράς συνειδήσεων προς όφελος του καθεστώτος.
Την ίδια περίοδο οι ανάγκες ευθυγράμμισης με τα διεθνή πρότυπα του
διεθνοποιημένου φορντικού τύπου τουρισμού προέβλεπαν την δημιουργία μεγάλων
ξενοδοχειακών μονάδων πέρα από την πληθώρα μικρών καταλυμάτων. Όπως όμως
είδαμε, το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο και οι μικροεπιχειρηματίες
αδυνατούσαν να αναλάβουν τέτοια εγχειρήματα. Ταυτόχρονα, η μικρή ελίτ των
παλαιών ξενοδόχων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στα αστικά ξενοδοχεία
εναντιωνόταν στο εγχείρημα, στο βαθμό που η ίδια έβλεπε τα συμφέροντα της να
θίγονται, καθώς η αγορά τουριστών από υψηλά εισοδηματικά και μορφωτικά
στρώματα πλήττονταν από την προοπτική της μαζικοποίησης του τουρισμού στη
χώρα. Ως εκ τούτου, η δικτατορία ουσιαστικά δημιουργεί τους «δικούς της»
ξενοδόχους μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρηματιών που είχαν εξαιρετικά στενές
σχέσεις με παράγοντες του καθεστώτος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από συνδυασμένα
μέτρα

δανεισμού,

επιδοτήσεων,

νομοθετικών

διαταγμάτων

που

ρύθμιζαν

φωτογραφικά τις χωρικές αναγκαιότητες των νέων αυτών επιχειρήσεων και πλήθος
άλλων ευνοϊκών μορφών μεταχείρισης.
Η πριμοδότηση αυτής της μορφής επιχειρηματικότητας προϋπέθετε και την
αναγόρευση αυτών των επιχειρηματιών σε βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές του
καθεστώτος σε ζητήματα που άπτονταν της τουριστικής πολιτικής. Έτσι, την περίοδο
εκείνη όχι μόνο νοθεύονταν οι θεσμοί εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών με
διορισμό εκπροσώπων του εκάστοτε κλάδου που να συναινούν με την ασκούμενη
τουριστική πολιτική, αλλά και δημιουργήθηκαν νέοι θεσμοί οι οποίοι για πρώτη φορά
εξέφραζαν το όραμα της πλήρους οικονομικής στροφής της χώρας προς τον
τουρισμό.
Ο δημόσιος διάλογος της εποχής γύρω από τον τουρισμό, παρά την
λογοκρισία, εντάθηκε στο βαθμό που γίνεται εμφανής η έμφαση που δίνει το
καθεστώς στον κλάδο και ενίοτε λειτουργεί ως δοκιμαστικός σωλήνας των ορίων της
ανοχής

του

καθεστώτος

στη

δημόσια

κριτική.

Το

καθεστώς

επικρίθηκε

επανειλημμένα τόσο για την ελλιπή μέριμνα του για περιβαλλοντικά ζητήματα όσο
και για τις πολιτισμικές συνέπειες που η απότομη αύξηση των εισερχομένων
τουριστών δυνητικά επέφερε στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, άλλοι
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οικονομικοί κλάδοι όπως οι βιομήχανοι και οι εξαγωγείς, μέσα από τους συλλογικούς
τους φορείς, εξέφραζαν τη δυσαρέσκεια τους, καθώς αντιλαμβάνονταν την έμφαση
στον τουρισμό ως ενδεικτική της συνολικότερης στροφής στις προτεραιότητες της
ασκούμενης πολιτικής και του διεθνούς οικονομικού προσανατολισμού της χώρας.
Τέλος, η αλματώδης εξάπλωση της τουριστικής δραστηριότητας προκάλεσε και
επικρίσεις σχετικά με τη χρήση του δημόσιου χώρου, ο οποίος για πρώτη φορά με
μαζικούς όρους αποτελεί ζήτημα ανταγωνισμού ως προς τις χρήσεις του ανάμεσα
στην τουριστική αγορά και στους υπόλοιπους πολίτες της χώρας.
Όλες οι παραπάνω αντιπαραθέσεις είναι δηλωτικές, τέλος, και του σχήματος,
για το οποίο έκανε λόγο ο Νίκος Πουλαντζάς, περί σχάσης εντός της ελληνικής
αστικής τάξης ως προς τη στήριξη της προς το στρατιωτικό καθεστώς. Σε αντίθεση
όμως με το σχήμα του Πουλαντζά, που θεωρούσε τους φορείς της τουριστικής
οικονομίας ως κομμάτι μίας ενδογενούς αστικής τάξης προσανατολισμένης προς την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, τον εκδημοκρατισμό των πολιτικών της δομών και
τον εν γένει κοινωνικό «εκδυτικισμό», η μελέτη μας αναδεικνύει ακριβώς τους
φορείς της τουριστικής οικονομίας ως βασικά στηρίγματα του καθεστώτος.
Η πτώση της Χούντας επισπεύθηκε με τα γεγονότα στην Κύπρο και τις
μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας και αντίστασης στο καθεστώς της περιόδου, αλλά η
άρση της νομιμοποίησης της σχετιζόταν με την κατάρρευση της συναίνεσης που τα
φιλολαϊκά μέτρα είχαν εξασφαλίσει μεσούσης της πετρελαϊκής κρίσης. Η κρίση της
τουριστικής αγοράς την περίοδο της πετρελαϊκής κρίσης του 1972 είναι και αυτή
τμήμα της κρίσης νομιμοποίησης που θα επιταχύνει την αλλαγή του καθεστώτος.
Η πετρελαϊκή κρίση του 1972 είχε ως αποτέλεσμα την πτώχευση σημαντικών
εταιριών, πρωτοπόρων στην αγορά των τουριστικών πακέτων ναυλωμένων πτήσεων
όπως η Horizon και η Court Lines,δημιουργώντας για πρώτη φορά τριγμούς στο
μεταπολεμικό διεθνές τουριστικό κύκλωμα. Η κρίση αυτή οδήγησε αναπόφευκτα και
πλήθος ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα όρια της πτώχευσης, γεγονός
που έδωσε αφορμές για τη συνολικότερη κριτική του μοντέλου τουριστικής
ανάπτυξης που ακολουθούσε το καθεστώς.
Οι κριτικές της περιόδου και η κρίση στην οποία βυθίζονταν πλήθος
τουριστικών επιχειρήσεων, όμως, είναι ενδεικτικές και μιας άλλης ιδιομορφίας της
ίδιας της τουριστικής αγοράς. Το μοντέλο τουρισμού που ακολουθούσε η
στρατιωτική δικτατορία έθιγε, εκτός των άλλων, και το ίδιο το τουριστικό κύκλωμα
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της χώρας στο σύνολο της, στο βαθμό που δεν προστάτευε τους φυσικούς και
πολιτισμικούς πόρους με τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρεί το ελληνικό τουριστικό
προϊόν την ανταγωνιστικότητα του στο μέλλον.
Η στροφή κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της χώρας προς τον
τουρισμό τροποποιεί το ερώτημα που σχετιζόταν με την τουριστική οικονομία από το
αν πρέπει η χώρα να στραφεί προς την τουριστική ανάπτυξη και τι είδους τουριστική
ανάπτυξη θα ήταν επιθυμητή, στο πώς θα προστατεύσουμε την υπάρχουσα
τουριστική υποδομή. Η πολιτική λειτουργία του τουρισμού διαφοροποιούνταν καθώς,
όπως αποδείκνυε με εύγλωττο τρόπο η πετρελαϊκή κρίση, αποτελούσε εξαιρετικά
ευπαθή οικονομικό κλάδο και ως εκ τούτου πλήθος πολιτικών επιλογών, από τις
διεθνείς σχέσεις της χώρας, μέχρι τις πολιτικές εισαγωγών, τα επίπεδα των μισθών
και η ίδια η λειτουργία των κρατικών θεσμών θα έπρεπε διαρκώς να αναφέρονται και
να λογοδοτούν ως προς την επίδραση τους στον τουρισμό της χώρας. Έτσι, από την
περίοδο εκείνη, νομιμοποιητική αρχή της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας δεν θα
αποτελούσε μόνο ο πολίτης, ο οποίος στα πλαίσια μία αστικής κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας αποτελεί τη μοναδική πηγή κυριαρχίας και νομιμοποίησης, αλλά και ο
τουρίστας, όχι βεβαίως μέσα από την συγκεκριμένη υλικότητα του ως φορέας
συγκεκριμένων αντιλήψεων και επιλογών, αλλά μέσα από τον θολό τρόπο με τον
οποίο αυτός εμφανίζεται στις τουριστικές στατιστικές της χώρας.
6.1.3 Χώρος
Η συγκρότηση της θεσμικής σφαίρας γύρω από την τουριστική οικονομία
συνεπάγεται την εμπορευματοποίηση του χώρου με τρόπους τέτοιους ώστε να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας της τουριστικής αγοράς. Ο
χώρος όμως δεν αποτελεί μία σταθερή μεταβλητή ή ένα πόρο τον οποίο η τουριστική
οικονομία απλώς χρησιμοποιεί. Παράγεται ενεργητικά κατά το πρότυπο του τρόπου
παραγωγής, αλλά και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες συσσώρευσης
κεφαλαίου που θα τον χρησιμοποιήσουν.
Η τουριστική οικονομία, λοιπόν, αντιμετωπίζει το χώρο ως εμπόρευμα, και
ως τέτοιος διέπεται από μία σειρά από αντιφάσεις. Ως εμπόρευμα, ο χώρος έχει αξία
ανταλλαγής και αξία χρήσης, άρα η ενεργητική παραγωγή του προσπαθεί να
ενσωματώσει, τόσο τις ανάγκες παραγωγής υπεραξίας μέσα από τον τουρισμό, όσο
και τις ανάγκες αναπαραγωγής των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Στη βάση
των δύο παραπάνω, άλλοτε ανταγωνιστικών και άλλοτε συμπληρωματικών αρχών, ο
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χώρος μετασχηματίζεται και αναδιατάσσεται. Ταυτόχρονα, όμως, ο τουριστικός
χώρος διέπεται και από μία συμπληρωματική αντίφαση. Παρ’ ότι η τουριστική
οικονομία, και η οικονομία της ελεύθερης αγοράς συνολικότερα, αντιμετωπίζει τον
χώρο ως εμπόρευμα, ο τουριστικός χώρος αποτελεί το πεδίο πολλαπλών
προηγούμενων χρήσεων και μορφών οικειοποίησης του από τα κοινωνικά
υποκείμενα. Ως εκ τούτου, η υπόσταση του ως εμπόρευμα είναι επισφαλής, άρα
οφείλει να οριοθετηθεί θεσμικά και γεωγραφικά από τον υπόλοιπο κατασκευασμένο
κοινωνικά χώρο για να είναι εφικτή η λειτουργία του. Επίσης, καθώς τμήμα του
πωλούμενου προϊόντος αποτελεί ο ίδιος ο φυσικός ή κοινωνικά κατασκευασμένος
χώρος, η εμπορευματοποίηση του οποίου αναπόφευκτα τον θέτει υπό απειλή, η
ενεργητική παραγωγή του χώρου από το τουριστικό κύκλωμα περιλαμβάνει και
μορφές προστασίας του ώστε η αγορά εντός της εκάστοτε συγκεκριμένης
χωροχρονικής σταθεράς να διατηρήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Τέλος,
όλες οι παραπάνω αντιφάσεις δεν εκτυλίσσονται μηχανιστικά, αλλά ο τρόπος με τον
οποίο εκδηλώνονται καθώς και οι μορφές τις οποίες παίρνουν είναι αποτέλεσμα
πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων, οι οποίες θα εκδηλωθούν γύρω και
σχετικά με την τουριστική δραστηριότητα. Ο τουριστικός χώρος, δηλαδή, ναι μεν
κατασκευάζεται από τις δυνάμεις της αγοράς, η μορφή όμως την οποία αυτός θα
πάρει, ανάγεται στις συγκεκριμένες μορφές κοινωνικού ανταγωνισμού που
αναπτύσσονται εντός ενός κοινωνικού σχηματισμού.
Στην περίπτωση της Ελλάδας καταδείξαμε ότι η εμπορευματοποίηση του
χώρου προϋπέθετε τη δημιουργία ενός θεσμικού εξοπλισμού και κατάλληλων
νομικών εννοιών οι οποίες θα διαχώριζαν το διακριτό τουριστικό χώρο από το
υπόλοιπο φυσικό και κοινωνικά κατασκευασμένο περιβάλλον. Περιλάμβαναν,
δηλαδή, ένα νομικό ορισμό της έννοιας της τουριστικής επιχείρησης, μία δέσμη
κριτηρίων με βάση τα οποία μία επιχείρηση εντασσόταν σε αυτή, καθώς και ένα
πλέγμα υποχρεώσεων και προνομίων που αυτός ο ορισμός προϋπέθετε. Αντιστοίχως,
η εμπορευματοποίηση του χώρου προέβλεπε για κάθε τουριστική περιοχή μορφές
αναμόρφωσης της ώστε να γίνουν συμβατές με την τουριστική δραστηριότητα και
μορφές πολιτικών παρεμβάσεων που να αναδεικνύουν συγκεκριμένες όψεις του
πολιτισμικού τους φορτίου που κατά διαστήματα θεωρούνταν συμβατές με τον
τουρισμό, αλλά και πριν από όλα θα τις διαχώριζαν από την βιωματική σχέση των
κοινωνικών υποκειμένων με τα σημαίνοντα υλικά σημεία αυτών των τόπων. Τέλος, η
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εμπορευματοποίηση αυτή θα περιελάμβανε και τυπικούς (όπως η τουριστική
αστυνομία) ή άτυπους κατασταλτικούς μηχανισμούς επιφορτισμένους με τη
διατήρηση του τουριστικού χώρου στην προβλεπόμενη του μορφή.
Η εμπορευματοποίηση αυτή δεν συνεπαγόταν όμως υποχρεωτικά και την
ομοιομορφοποίηση του χώρου. Στα πρώτα βήματα του ελληνικού τουρισμού, τα
πρότυπα στη βάση των οποίων μετασχηματιζόταν ήταν αντιγραμμένα από δυτικά
καταναλωτικά και αισθητικά πρότυπα, ενδεικτικά ενός διεθνοποιημένου και
ηγεμονεύοντος αστικού πολιτισμού. Η μεγέθυνση του τουρισμού όμως από τις αρχές
της δεκαετίας του ’60 καθιστά τη μορφή του χώρου, άρα και τις συγκεκριμένες
συνθήκες εμπορευματοποίησης του, ανοικτό διακύβευμα μεταξύ των διαφορετικών
κοινωνικών στρωμάτων που ανταγωνίζονταν για να επωφεληθούν από αυτόν.
Συμπληρωματικά, η μαζικοποίηση του τουρισμού οδηγούσε σε ποικίλες μορφές
μεταφορντικής εξειδίκευσης, ασθενικές την περίοδο που μελετάμε ακόμα, που
υποχρέωναν την κάθε περιοχή, και τους κατά τόπους κοινωνικούς και οικονομικούς
φορείς, να αναζητούν, μέσα από τη μορφή του τουριστικού χώρου, την δική τους
διακριτή εμπορική ταυτότητα.
Ως εκ τούτου, από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 εκδηλώνονταν
επανειλημμένα συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις αναφορικά με τη μορφή του
τουριστικού χώρου στο πλαίσιο του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Οι σχετικές
αντιπαραθέσεις γίνονταν πάντοτε με αφορμή είτε την εθνική ταυτότητα του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, είτε τη διαχείριση της ιστορικής και πολιτισμικής
κληρονομιάς της χώρας, είτε τις απειλές και τις βέλτιστες μορφές προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος. Όλες οι πολιτικές πρακτικές που εφαρμόζονταν για την
προστασία όλων των παραπάνω είχαν ως λανθάνουσα λειτουργία τους τον
αποκλεισμό της μιας ή της άλλης κοινωνικής κατηγορίας που συμμετείχε στο
τουριστικό κύκλωμα.
Την περίοδο μέχρι και την έλευση του στρατιωτικού πραξικοπήματος οι
σχετικοί λόγοι και οι πολιτικές παρεμβάσεις αναδείκνυαν ως βέλτιστες μορφές
αυτοπροστασίας της φύσης και του πολιτισμού, αυτές οι οποίες ευνοούσαν τις
μεγάλες και, κυρίως, πολυτελείς αστικές ξενοδοχειακές μονάδες. Αντίθετα, από την
περίοδο του στρατιωτικού πραξικοπήματος και μετά ανάλογες νομοθετικές
παρεμβάσεις ευνοούσαν τη μικρή επιχείρηση και το μεγάλο παραθεριστικό
ξενοδοχείο της επαρχίας.
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Ταυτόχρονα, καθώς όλες οι παραπάνω αντιπαραθέσεις είχαν ως αφορμή
μορφές αυτοπροστασίας της κοινωνίας και του περιβάλλοντος οι οποίες έπρεπε να
εφαρμοστούν, διέπονταν από ένα παρακάτω παράδοξο. Αρχικά αντλούνταν από
φορείς της κοινωνίας των πολιτών με κριτικές διαθέσεις απέναντι στο τουριστικό
φαινόμενο. Στη συνέχεια όμως ενσωματώνονταν μέσα στο λόγο κρατικών φορέων
και θεσμών και, ανάλογα με το εκάστοτε οικονομικό συμφέρον, από τους ίδιους τους
φορείς που εκπροσωπούσαν την αγορά. Αντίστοιχη λειτουργία είχαν και οι
αντιπαραθέσεις σχετικά με το δικαίωμα των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων να
χρησιμοποιούν τους δημόσιους τουριστικούς χώρους. Από τη μια, τα στρώματα αυτά
παρουσιάζονταν να συμβάλλουν στο δημόσιο λόγο της εποχής στην υποβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας εξαιτίας της παρουσίας τους στους τουριστικούς
χώρους. Από την άλλη, το δικαίωμα στη χρήση του δημόσιου χώρου προστάτευε και
το ίδιο το τουριστικό προϊόν της χώρας από τις επιβλαβείς για το περιβάλλον
πρακτικές της μεμονωμένης επιχείρησης. Κατά παράδοξο τρόπο, η ίδια η κριτική
προς τις μορφές τουριστικής δραστηριότητας προστάτευε το τουριστικό κύκλωμα
από τις συνέπειες της αναζήτησης μέγιστης κερδοφορίας της εκάστοτε μεμονωμένης
επιχείρηση, και επομένως προστάτευε την ανταγωνιστικότητά του σε μια
διεθνοποιημένη αγορά.
Η παραγωγή του τουριστικού χώρου περιλαμβάνει τη διασύνδεση ανάμεσα
στους χώρους αποστολής και στους χώρους υποδοχής τουριστών. Στα πλαίσια αυτά
εστιάσαμε στις διαδικασίες θεσμικής και γεωγραφικής διασύνδεσης των σχετικών
περιοχών εντός του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος. Οι μορφές διασύνδεσης του
χώρου, καθώς αποτελούν προϋποθέσεις αλλά και επιταχυντές της ανάπτυξης της
τουριστικής οικονομίας σε μία περιοχή, είναι και αυτές αντικείμενο κοινωνικού
ανταγωνισμού που μορφοποιείται γεωγραφικά. Την περίοδο που μελετάμε
διαφορετικές περιοχές εντός του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού ανταγωνίζονταν
για την δημιουργία των υποδομών εκείνων που θα τους επέτρεπαν να αποκτήσουν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κατά την ένταξη τους στην τουριστική αγορά.
Η μελέτη της γεωγραφίας των τουριστικών υπηρεσιών στο εξωτερικό
φανερώνει τον σταδιακό προσανατολισμό της χώρας προς τις αγορές της δυτικής
Ευρώπης. Από την άλλη, η διασπορά των σχετικών υπηρεσιών στον ελλαδικό χώρο
μας αποκαλύπτει τις αντιφάσεις ανάμεσα στον κρατικό σχεδιασμό στον τομέα του
τουρισμού και στα τελικά αποτελέσματα από την λειτουργία της τουριστικής
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οικονομίας. Ενώ, δηλαδή, είναι εμφανής στον κρατικό σχεδιασμό η μεταβολή
ανάμεσα σε ένα μοντέλο που έβλεπε την χωρική συγκέντρωση των τουριστικών
υπηρεσιών πριν από τη Χούντα, προς ένα μοντέλο που αποσκοπούσε στην διασπορά
των σχετικών μονάδων σε όλη την επικράτεια, το ελληνικό νησί, σήμα κατατεθέν
σήμερα του τουριστικού προϊόντος της χώρας, απουσιάζει από τις ασκούμενες
πολιτικές. Ο ελληνικός τουρισμός ήταν μεν αποτέλεσμα κρατικού σχεδιασμού, ο
τουρισμός στα περισσότερα μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου (με την εξαίρεση
της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Κρήτης) όμως, ήταν περισσότερο το αποτέλεσμα
της ίδιας της κινητοποίησης της αγοράς μέσα από τις οικονομικές ευκαιρίες που
δημιουργούσαν οι πολιτικές συνθήκες της εποχής και το διεθνές τουριστικό ρεύμα.
Οι τρείς διαφορετικές περίοδοι, που σηματοδοτούνται από τη μεταβολή του
ρυθμού αύξησης των επισκεπτών στη χώρα, χαρακτηρίζονται από την αλλαγή στα
μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούσαν οι εισερχόμενοι επισκέπτες. Έτσι, από το
1950 έως το 1958 τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς είχαν την πρωτοκαθεδρία, την
περίοδο 1959-1967 το αεροπλάνο κυριαρχούσε στις μετακινήσεις στη χώρα, αλλά
ακολουθούταν και από το αυτοκίνητο, η χρήση του οποίου μαζικοποιείται εκείνη την
περίοδο σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Τέλος από το 1968 έως το 1974 σημειώνεται
η απόλυτη επικράτηση των εναέριων μεταφορών, με το αεροπλάνο να είναι το μέσο
μεταφοράς που επέλεγαν οι μισοί εισερχόμενοι επισκέπτες της χώρας.
Μέχρι και την έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας, οι υποδομές μεταφοράς
δεν προορίζονταν για χρήση εκ μέρους του τουριστικού κυκλώματος. Ωστόσο οι
επισκέπτες της χώρας χρησιμοποιούσαν υποδομές αεροδρομίων, δρόμων, λιμανιών
κ.ο.κ. οι οποίες είχαν δημιουργηθεί και σχεδιάζονταν με κριτήρια που δεν αφορούσαν
κατά κύριο λόγο την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης της χώρας.
Σημαντικότερη εξαίρεση αποτελούσε η σύνδεση της χώρας με την Ιταλία μέσω
φέρρυ-μπώτ, σχεδιασμός, όμως, που δεν αντιστοιχούσε στις αυξανόμενες απαιτήσεις
της τουριστικής αγοράς εκείνη την περίοδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη των διαφόρων μορφών ανεπίσημου
τουρισμού τους οποίους καταδείξαμε, ήταν εφικτή μόνο στο βαθμό που το ελληνικό
αρχιπέλαγος ήταν διάσπαρτο είτε από λιμενικά έργα από εποχές που τα νησιά
λειτουργούσαν ακόμα ως ναυτιλιακά κέντρα, είτε από αεροπορικές εγκαταστάσεις
που είχαν δημιουργηθεί για τις ανάγκες των πολεμικών επιχειρήσεων του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Η ύπαρξη τέτοιων εγκαταστάσεων έδινε χώρο για
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πειραματισμούς είτε των διαφορετικών τουριστικών πρακτορείων είτε ναυτιλιακών
εταιριών που ενέτασσαν τα λιμάνια του Αιγαίου ως στάσεις στις δημοφιλείς την
δεκαετία του ’60 κρουαζιέρες τους.
Η άσκηση πολιτικής στον τομέα των μεταφορών με στοχοθεσία η οποία να
αποβλέπει κατά προτεραιότητα στον τουριστικό τομέα είχε ως αφετηρία την περίοδο
της στρατιωτικής δικτατορίας. Οι πολιτικές της Επταετίας στον τομέα των υποδομών
δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές αποκομμένες από την κοσμογονία που προκαλεί
στο τουριστικό κύκλωμα η διάδοση των ναυλωμένων πτήσεων, καθώς η περίοδος
αποτελεί τη στιγμή κατά την οποία αυτή η πρακτική πραγματώνεται στην περίπτωση
της Ελλάδας. Την περίοδο εκείνη, το κόστος δημιουργίας καταλυμάτων σε όλη την
μεσογειακή λεκάνη ήταν δευτερεύον ζήτημα σε σχέση με το κόστος της εκμίσθωσης
αεροπλάνου εκ μέρους των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Άρα, οι πιέσεις που
ασκούσαν τόσο για την δημιουργία των ξενοδοχειακών υποδομών της χώρας όσο και
αεροδρομίων ήταν ασφυκτικές. Η ένταξη, όμως, του συστήματος τσάρτερ στους
κρατικούς σχεδιασμούς στην Ελλάδα καθυστερούσε σε σχέση με τις περισσότερες
μεσογειακές χώρες. Μόνο κατά την περίοδο της Δικτατορίας το νομικό πλαίσιο που
προστάτευε τον εθνικό αερομεταφορέα αναδιαμορφώνονταν έτσι ώστε να επιτρέπεται
η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος των ναυλωμένων πτήσεων. Τότε για
πρώτη φορά δημιουργούνταν ή αναβαθμίζονταν τα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα με
μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της ελληνικής τουριστικής αγοράς.
Άλλα τεκμήρια αυτής της λειτουργιστικής διαφοροποίησης στις πολιτικές υποδομών
προς όφελος της εξυπηρέτησης των τουριστικών αναγκών ήταν η αύξηση των
μαρινών για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, καθώς και το πρόγραμμα κρατικής
οικονομικής υποστήριξης των «άγονων» ναυτιλιακών επιβατηγών γραμμών.
Η τελική μορφή του τουριστικού χώρου παραγόταν προφανώς από
επαγγελματίες στο χώρο των κατασκευών και ειδικότερα από τους αρχιτέκτονες που
αναλάμβαναν να σχεδιάσουν τη μορφή του. Το νέο κτίριο το οποίο οι αρχιτέκτονες
του χώρου έπρεπε να σχεδιάσουν ήταν βεβαίως το παραθεριστικό, και όχι το αστικό,
ξενοδοχείο. Το διεθνές πρότυπο του νέου αυτού τρόπου, αν και αντλούσε εμφανώς
από τις παραδεδομένες μορφές δημιουργίας και επηρεαζόταν από τα διεθνή ρεύματα
της εποχής, είχε να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία οι επαγγελματίες του χώρου
των κατασκευών αντιμετώπιζαν για πρώτη φορά. Το παραθεριστικό ξενοδοχείο
βασιζόταν σε ένα πρότυπο χωρικής κατανομής και εσωτερικής λειτουργικής
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διάρθρωσης που προερχόταν από χώρους μαζικού εγκλεισμού και στρατωνισμού. Σε
αντίθεση με προηγούμενες μορφές δημόσιων επιφανών κτιρίων, το παραθεριστικό
ξενοδοχείο αποτελούσε το κέντρο των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επισκέπτη και
ως εκ τούτου αυτό έπρεπε να οργανωθεί με τρόπο ώστε δυνητικά να καλύπτει όλες
του τις ανάγκες σε διαμονή και ψυχαγωγία. Το μέγεθος και ο όγκος των πολλών
σχετικών υποδομών δεν ήταν προϊόν κάποιας αισθητικής αποθέωσης της χρήσης του
σκυροδέρματος αλλά προέκυπτε από το περιεχόμενο του μαζικού τουρισμού και τις
απαιτήσεις της ίδιας της αγοράς, τις τάσεις της οποίας διαμόρφωνε σε μεγάλο βαθμό
το διεθνές τουριστικό κύκλωμα. Η εικόνα των μεγάλων αποκλεισμένων υποδομών,
ως κατεξοχήν τουριστικών παραδείσων, αντιστοιχούσε στο γεγονός ότι μόνο μεγάλες
υποδομές θα μπορούσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να συστεγάσουν αρκετούς
καταναλωτές ώστε να αποσβεστεί η γιγαντιαία επένδυση της ενοικίασης ή και αγοράς
αεροσκαφών και της χρήσης τους αποκλειστικά για το συγκεκριμένο σκοπό.
Το εγχείρημα αυτό ήταν εκ των πραγμάτων αντιφατικό, καθώς, ιδιαίτερα στην
περίπτωση των μικρών νησιών, οι υποδομές αυτές βρίσκονταν σε πλήρη
αναντιστοιχία με τους όγκους και το μέγεθος του δομημένου περιβάλλοντος στον
ελλαδικό νησιωτικό χώρο. Οι αναζητήσεις της ελληνικής αρχιτεκτονικής της εποχής
έτειναν να αποκτούν κριτικό περιεχόμενο, στο βαθμό που οι επικρίσεις έναντι των
μορφών των διάφορων υποδομών συνεπάγονταν ρητά ή άρρητα και συνολική
απόρριψη του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που εφαρμοζόταν. Έτσι, πριν την
περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας το μοντέλο κρατικού τουρισμού για τις ελίτ
επικρινόταν μέσα από σχόλια σχετικά με τις αρχαιοπρεπείς υπερβολές των υποδομών
που δημιουργούσε ο Ε.Ο.Τ. Από την άλλη, επί Χούντας, οι κριτικές προς τις μεγάλες
παραθεριστικές μονάδες της επαρχίας στρέφονταν αναπόφευκτα και εναντίον του
οργανωμένου τουριστικού πακέτου με ναυλωμένες πτήσεις. Τέλος, οι πολιτικές που
ευνοούσαν τη μικροϊδιοκτησία επικρίνονταν, καθώς μετέφεραν την τουριστική
κίνηση στο εσωτερικό των κατοικημένων περιοχών, αλλοιώνοντας έτσι τη
φυσιογνωμία των μικρών οικισμών ανεπανόρθωτα.
Η πλέον ενδιαφέρουσα πτυχή του λόγου που παρήγαγε η αρχιτεκτονική της
περιόδου,

αναμφίβολα

είναι

το

γεγονός

ότι

μέσα

από

τους

παραπάνω

προβληματισμούς, ξεπρόβαλλαν και ενίοτε υλοποιούνταν πειραματισμοί τόσο ως
προς τη μορφή όσο και ως προς τη χωροθέτηση της τουριστικής δραστηριότητας. Οι
νέες αυτές προσεγγίσεις συχνά αποπειρώνται να υπερβούν τους καταναγκασμούς της
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αγοράς και συλλάμβαναν την τουριστική δραστηριότητα με τρόπους ώστε να
υπερβαίνουν τις αντιφάσεις του τουριστικού κυκλώματος αναφορικά με τη χρήση του
χώρου και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η παραγωγή αυτή
αρχιτεκτονικών ιδεών είναι σημαντική και για ένα επιπλέον λόγο. Η σύλληψη
εναλλακτικών μορφών τουριστικής οικονομίας την περίοδο 1945-1974 από
δημιουργικούς αρχιτέκτονες λειτουργεί σήμερα ως μία υπόμνηση ότι οι μορφές που
πήρε ο ελληνικός τουρισμός δεν ήταν «εγγεγραμμένες στα άστρα», σε κάποιο
αιτιώδη μηχανισμό ταυτισμένο με τον ίδιο τον τουρισμό ως διεθνές φαινόμενο ή στην
ίδια του τη φύση ως οικονομική δραστηριότητα. Αντίθετα, οι μορφές που έπαιρνε ο
ελληνικός τουρισμός και η χωρική διάρθρωση των περιοχών υποδοχής επισκεπτών
ορίστηκαν από τις πολιτικές επιλογές και τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις της εποχής.
6.1.4 Άνθρωπος και γνώση
Η συγκρότηση της θεσμικής σφαίρας γύρω από την τουριστική οικονομία
συνεπάγεται την υιοθέτηση μορφών εμπορευματοποίησης του ανθρώπου. Αυτή η
διαδικασία περιλαμβάνει τόσο τα υποκείμενα που συμμετέχουν στην παραγωγική
διαδικασία της τουριστικής οικονομίας όσο και όσους είναι τμήμα του χώρου ο
οποίος διαφοροποιείται καταστατικά για να γίνει το πεδίο της τουριστικής
δραστηριότητας.
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της εργασίας στον
τουρισμό σε σχέση με άλλες διαδικασίες συσσώρευσης κεφαλαίου είναι τα
ακόλουθα: α) αποτελεί κλάδο εντάσεως εργασίας και η ανταγωνιστικότητα εντός του
στηρίζεται κυρίως στην συμπίεση του εργατικού κόστους. β) Ο ίδιος ο εργαζόμενος
αποτελεί οργανικό τμήμα του πωλούμενου προϊόντος. Συνεπώς, η παραγωγικότητά
του σχετίζεται με εξαιρετικά ατομικές ποιότητες όπως η εμφάνιση, η συμπεριφορά
και ο τρόπος ζωής που επιλέγει εκτός της διαδικασίας παραγωγής.
Ταυτόχρονα, η εμπορευματοποίηση του χώρου περιλαμβάνει και την υπαγωγή
στη σφαίρα της κυκλοφορίας ολόκληρων γεωγραφικών ενοτήτων οι οποίες
αποτελούν το βιωμένο περιβάλλον για πλήθος κοινωνικών υποκειμένων. Η
διαδικασία της εμπορευματοποίησης του ανθρώπου περιλαμβάνει την πειθάρχηση
αυτών των υποκειμένων με τέτοιους τρόπους ώστε να γίνουν συμβατοί με την
τουριστική δραστηριότητα και δυνητικά να αποτελούν περιεχόμενο του πωλούμενου
τουριστικού προϊόντος.
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Ως εκ τούτου, η εμπορευματοποίηση των ανθρώπων στο πλαίσιο της
τουριστικής δραστηριότητας περιλαμβάνει: α) μηχανισμούς εκπαίδευσης του
τουριστικού εργατικού, β) μηχανισμούς παροχής, φτηνής, εργασίας, γ) μηχανισμούς
πειθάρχησης των κοινωνικών υποκειμένων που δεν μετέχουν στο τουριστικό
κύκλωμα ώστε να γίνουν συμβατά με αυτό.
Στην Ελλάδα κατά την προδικτατορική περίοδο, η εκπαίδευση είναι
υποχρεωτική για όσους εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις. Η απόκτηση των
προνομίων που περιελάμβανε ο νομικός ορισμός του τουριστικού είχαν ως όρο την
υποχρεωτική εκπαίδευση τόσο των εργαζομένων όσο και, από ένα σημείο και έπειτα,
των ίδιων των ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Καθώς όμως η ανάπτυξη της τουριστικής
οικονομίας δεν αποτελούσε προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας οι σχετικοί
κρατικοί θεσμοί όπως οι Σχολές Τουριστικών Επιχειρήσεων υποχρηματοδοτούνταν
και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών τους δεν ήταν πλήρως
ευθυγραμμισμένο με τα διεθνή πρότυπα της εποχής.
Η απότομη μαζικοποίηση του τουριστικού φαινομένου την περίοδο της
δικτατορίας πολλαπλασίαζε τους σχετικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς μέσα από σειρά
ταχύρυθμων σεμιναρίων, υποβαθμίζοντας το εύρος και το περιεχόμενο τους. Η
ασφυκτική πίεση για την άμεση παροχή εργαζομένων από το κράτος, ουσιαστικά
καταργούσε τις όποιες προϋποθέσεις για εκπαίδευση στον κλάδο, γεγονός που
εντείνονταν από την έμφαση στο παραθεριστικό πρότυπο διακοπών που δεν
απαιτούσε από τον εργαζόμενο να κατέχει γνώσεις γύρω από την ιστορία και τον
πολιτισμό της εκάστοτε περιοχής. Παράλληλα, όσο οι οργανωμένοι θεσμοί
τουριστικής εκπαίδευσης υποχωρούσαν, τόσο άκμαζαν οι μορφές τουριστικής
αυτομόρφωσης, όπως οι άτυπες μορφές εργασίας και η κατακόρυφη αύξηση στα
φροντιστήρια ξένων γλωσσών σε όλη την επικράτεια την περίοδο της Δικτατορίας.
Ουσιαστικά το κράτος επιτρέποντας την άρση οποιουδήποτε περιορισμού για εργασία
στον κλάδο, αποποιούταν της υποχρέωσης να παρέχει ανώτερη εκπαίδευση και ως εκ
τούτου συνειδητά συνέβαλε στην κατεύθυνση της πτώσης της ποιότητας των
προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα.
Η άσκηση αποτελεσματικής τουριστικής πολιτικής την περίοδο 1945-1974
που μελετάμε απαιτούσε χαμηλά ημερομίσθια ώστε να διατηρήσουν οι νεοσύστατες
επιχειρήσεις, αλλά και το ελληνικό τουριστικό προϊόν στο σύνολο του, την
ανταγωνιστικότητα τους. Στην προδικτατορική περίοδο αυτό επιτυγχανόταν μέσα
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από τις ίδιες τις δομές του συνδικαλιστικού κινήματος και από το κλίμα
ποινικοποίησης της Αριστεράς και συνολικότερα των κοινωνικών κινητοποιήσεων
στο μετεμφυλιακό πολιτικό περιβάλλον. Η σταδιακή διάδοση του τουρισμού σε όλη
τη περιφέρεια αποδυνάμωνε αναπόφευκτα το συνδικαλισμό στον κλάδο, στο βαθμό
που η Αττική αποτελούσε εστία δράσης των συνδικαλιστών της Αριστεράς με
εντονότερη συμμετοχή σε μορφές κοινωνικών κινητοποιήσεων. Την περίοδο όμως
της στρατιωτικής δικτατορίας, η απαγόρευση μορφών συνδικαλισμού επισφράγιζε
την ικανότητα της τουριστικής αγοράς να διασφαλίζει, έστω και βραχυπρόθεσμα,
άφθονη φτηνή εργασία για τις ανάγκες της.
Καλύτερες συνθήκες απολάμβαναν οι εργαζόμενοι σε μορφές εργασιακής
ενασχόλησης, οι οποίες εκ των πραγμάτων απαιτούσαν υψηλό εκπαιδευτικό και
πολιτισμικό κεφάλαιο, άρα η θέση τους στην αγορά εργασίας διαφυλασσόταν από τη
σπανιότητα του σχετικού εργατικού δυναμικού. Το παράδειγμα των ξεναγών
αναδεικνύει τα προνόμια που κατείχαν τέτοιες εργασιακές κατηγορίες, καθώς όμως
και το γεγονός ότι οι ίδιοι προστατεύονταν τόσο εξαιτίας της θέσης τους στην
εργασιακή διαδικασία όσο και εξαιτίας της ταξικής τους καταγωγής που τους έδινε
ευκολότερη πρόσβαση στους μηχανισμούς λήψης των σχετικών αποφάσεων. Τέλος,
το παράδειγμα των ξεναγών είναι δηλωτικό της ίδιας της ιδιαιτερότητας του
τουριστικού οικονομικού κυκλώματος. Η διαφοροποίηση μίας συγκεκριμένης
γεωγραφικής ενότητας και η καταστατική και θεσμική διάκριση της ως τουριστική,
προέβλεπε την ύπαρξη μίας εξειδικευμένης κατηγορίας εργαζομένων οι οποίοι να
κατέχουν τη γνώση αυτής της διάκρισης. Η κατοχή αυτής της ειδίκευσης τους έδινε
το μονοπωλιακό προνόμιο να είναι σε θέση να μεταβιβάζουν στους επισκέπτες της
χώρας τη γνώση και τα σημαίνοντα νοήματα που αυτοί, ως καταναλωτές, θα όφειλαν
να αντλούν μέσα από την περιήγηση τους.
Η μελέτη του τουριστικού φαινομένου την περίοδο 1945-1974 στον ελληνικό
κοινωνικό σχηματισμό, περιλαμβάνει τη

μελέτη των μορφών κοινωνικού

ανταγωνισμού που σχετίζονταν με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Σημαντικά
ευρήματα αποτελούν και οι μορφές πολιτικού ανταγωνισμού, οι οποίες δεν
εκδηλώθηκαν. Χωρίς αυτές τις εντάσεις που ουδέποτε εκφράστηκαν, χωρίς αυτές τις
καθοριστικές σιωπές η ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου με τα συγκεκριμένα
ιστορικά χαρακτηριστικά δεν θα ήταν δυνατή. Η έρευνα γύρω από το δημόσιο
διάλογο της εποχής αποκαλύπτει την απουσία του λόγου των ίδιων των εργαζομένων.
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Τα κατώτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας παρουσιάζονταν στις σχετικές
συζητήσεις είτε ως πολίτες είτε ως υποκείμενα που διεκδικούν το δικαίωμα στις
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είτε ως φερέλπιδες μικροεπιχειρηματίες του
κλάδου. Ποτέ όμως δεν εμφανίζονταν ως νυν και μελλοντικοί εργαζόμενοι στις
τουριστικές μονάδες. Χωρίς αυτή την απουσία τόσο η στροφή της χώρας προς την
τουριστική δραστηριότητα όσο και η στροφή του κλάδου προς μορφές τουρισμού που
κατά βάση στήριζαν την ανταγωνιστικότητα τους στην φτηνή εργασία, δεν θα ήταν
δυνατή. Η σταδιακή εγκατάλειψη του πολιτισμικού κεφαλαίου της χώρας ως βασικού
πόρου της τουριστικής βιομηχανίας μπορεί μερικά, να αποδοθεί σε αυτήν την
υποαντιπροσώπευση των εργαζομένων στο δημόσιο λόγο της εποχής.
Η δημιουργία της τουριστικής αγοράς περιλαμβάνει επίσης τη συγκρότηση
επιστημονικών πειθαρχιών και κοινωνικών λόγων που συσσωρεύουν γνώση σχετικά
με την εμπορευματοποίηση του ανθρώπου, της φύσης και του πολιτισμού με στόχο
την εξυπηρέτηση των αναγκών της τουριστικής οικονομίας. Η γνώση αυτή παράγεται
μέσω της αφαίρεσης σημαντικού τμήματος του, μέχρι πρότινος, περιεχομένου των
αντικειμένων της, μέσω της ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους που
σχετίζονται με τον τουρισμό και τέλος μέσω της διασύνδεσής τους με τρόπους
τέτοιους ώστε να αναδεικνύεται η σχέση τους με τον τουρισμό. Το περιεχόμενο
αυτών των ειδικών μορφών τουριστικής γνώσης αποτελεί αντικείμενο κοινωνικού
ανταγωνισμού, στο βαθμό που ο τρόπος απεικόνισης της τουριστικής δραστηριότητας
και των αναγκών της συμβάλει στην προώθηση της μίας ή της άλλης μορφής
τουρισμού, έτσι ώστε να ευνοείται αντιστοίχως η μία ή η άλλη μερίδα του κεφαλαίου
που εμπλέκεται σε αυτόν. Αυτοί οι λόγοι αναδύονται παράλληλα με κοινωνικές
αναπαραστάσεις που παράγονται στο εσωτερικό της κοινωνίας από τμήματά της, τα
οποία είτε δεν μετέχουν στο τουριστικό κύκλωμα είτε έχουν διακριτά κοινωνικά
συμφέροντα από αυτό. Οι μορφές αυτές είναι άλλοτε ανταγωνιστικές και άλλοτε
συμπληρωματικές με το περιεχόμενο της ειδικής τουριστικής γνώσης.
Το βασικό ερώτημα που όφειλαν να απαντήσουν οι νέες μορφές τουριστικής
γνώσης ήταν η θέση της τουριστικής οικονομίας στον συνολικό εθνικό καταμερισμό
εργασίας. Οι σχετικές μεταβολές είναι ενδεικτικές και των μεταβολών στις εκάστοτε
ασκούμενες τουριστικές πολιτικές. Οι πρώτες βενιζελικές κυβερνήσεις του
Μεσοπολέμου αντιλαμβάνονταν τον τουρισμό ως ένα μηχανισμό δια του οποίου τα
ελληνικά προϊόντα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη διείσδυση στις ξένες
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αγορές, ενώ επί Μεταξά ο τουρισμός νοούνταν κατά βάση ως μορφή στήριξης της
υπαίθρου. Την πρώτη μεταπολεμική περίοδο και μέχρι την έλευση της στρατιωτικής
δικτατορίας ο οικονομικός ρόλος που αποδιδόταν στον τουρισμό ήταν αυτός του
μηχανισμού άντλησης συναλλάγματος που θα επιτάχυνε την εκβιομηχάνιση της
χώρας. Η άποψη, που σήμερα είναι ευρύτατα διαδεδομένη και αναπαράγεται
συστηματικά στο δημόσιο λόγο, πως ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της
χώρας και πως η Ελλάδα είναι, και οφείλει να είναι, πρωτίστως προσανατολισμένη
προς τον τουρισμό, αρχίζει να εμφανίζεται μόλις κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
δικτατορίας. Έτσι, ενώ η δημιουργία της ελληνικής τουριστικής αγοράς αποτελούσε
κομμάτι της υπαγωγής της χώρας σε ένα διεθνή καταμερισμό εργασίας και της
ένταξης της στο διεθνές τουριστικό κύκλωμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η στροφή
αυτή δεν αναπαρίσταται ως τέτοια παρά μόνο άπαξ και έχει συντελεστεί. Το γεγονός
αυτό είναι δηλωτικό τόσο της ανεπάρκειας του πολιτικού και επιστημονικού
προσωπικού της χώρας, όσο όμως και της ιδεολογικής ηγεμονίας μίας δεδομένης
μοντερνιστικής ιδεολογίας των πολιτικών ελίτ, σύμφωνα με την οποία η
εκβιομηχάνιση αποτελούσε το μοναδικό αντικειμενικό τεκμήριο κοινωνικής
προόδου, άρα διαφορετικές επιλογές στον οικονομικό τομέα όφειλαν να
αποκρύπτονται ή και να σχετικοποιούνται.
Εξίσου σημαντικό ερώτημα για το οποίο όφειλαν οι μορφές τουριστικής
γνώσης να παρέχουν απαντήσεις ήταν σχετικά με τα κίνητρα της τουριστικής
συμπεριφοράς. Τα σχετικά ερωτήματα που ετίθεντο τόσο από επιστήμονες όσο και
δημοσιογράφους και σχολιαστές της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής δεν
είχαν

μόνο

εγκυκλοπαιδικό

ενδιαφέρον.

Οι

απαντήσεις

που

δίνονταν

διαφοροποιούσαν τόσο την κοινωνική αναφορά των επενδύσεων, δηλαδή τους
δυνητικούς καταναλωτές του τουριστικού εμπορεύματος, όσο και τις μορφές
προώθησης του τουριστικού εμπορεύματος μέσω της διαφήμισης. Τα ευρήματα της
έρευνας μας τεκμηριώνουν την άποψη σχετικά με την ύπαρξη μίας τομής μεταξύ του
τουρισμού στη χώρα προ και μετά την έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας. Τα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια οι τουρίστες νοούνταν ότι ταξιδεύουν για ιαματικούς
λόγους ή για να συσσωρεύσουν πολιτισμικό κεφάλαιο. Αντίθετα, από τα μέσα της
δεκαετίας του ’60 και μετά όλο και συχνότερα αιτίες της τουριστικής περιήγησης στο
δημόσιο λόγο της εποχής παρουσιάζονταν η αστικοποίηση, ο καταναλωτισμός και η
αλλοτρίωση των βιομηχανικών κοινωνιών. Καθώς οι λόγοι αυτοί παράγονταν από τις
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ίδιες τις αναγκαιότητες του τουριστικού κυκλώματος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι το ίδιο το κύκλωμα, για να νομιμοποιήσει την ύπαρξη του, απαιτούσε και
υιοθετούσε μορφές συνολικής κοινωνικής κριτικής της νεωτερικότητας. Το
ιδεολογικό φορτίο του λόγου διανοουμένων όπως για παράδειγμα ο Χέρμπερτ
Μαρκούζε, σε μία εποχή που η Αριστερά ήταν πέρα από τα όρια της νομιμότητας για
τη χώρα, ήταν δευτερεύουσας σημασίας, στο βαθμό που μπορούσαν να
τεκμηριώσουν ότι οι δυτικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν ένα μαζικό κύμα φυγής και
ως εκ τούτου η οικονομία της χώρας όφειλε να προετοιμαστεί για αυτό.
Η γνωσεακή διαφοροποίηση σχετικά με τα κίνητρα της τουριστικής
συμπεριφοράς σταδιακά επηρέαζε τις μορφές και τη γνώση σχετικά με τους
βέλτιστους τρόπους προώθησης και διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος. Την
πρώτη μεταπολεμική περίοδο, η τουριστική διαφήμιση όφειλε να αποτελεί κομμάτι
συνολικότερων επικοινωνιακών ενεργημάτων που πρόβαλαν τη χώρα στο εξωτερικό
ή να αποτελεί τμήμα της διαφήμισης συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Όταν
εμφανίζονται μορφές της, όπως τα έντυπα του Ε.Ο.Τ., αυτές αναδεικνύουν τις
συγκεκριμένες πολιτισμικές ποιότητες του ενός ή του άλλου τόπου περιήγησης. Το
μέγεθος της τουριστικής αγοράς, οι διεθνείς τάσεις στο χώρο, αλλά και η έμφαση
στον τουρισμό ως μορφή πολιτισμικής περιήγησης δεν είχαν οδηγήσει ακόμη στη
λειτουργιστική διαφοροποίηση του κλάδου τόσο γνωστικά όσο και πρακτικά.
Όσο, όμως, η έμφαση μετατίθεται από μία εκδοχή του τουρισμού
προσανατολισμένη στις πολιτισμικές πρακτικές, προς ένα τουρισμό ως πραγμάτωση
των τάσεων φυγής των πολιτών των δυτικών κοινωνιών, τόσο κάθε τουριστικός
προορισμός παρουσιάζεται ως ο κατεξοχήν βέλτιστος τόπος απόδρασης. Και όσο η
έμφαση μεταφερόταν από τις ιδιαίτερες ποιότητες ενός προορισμού προς τις
ιδιαίτερες ανάγκες του καταναλωτή, τόσο ένας προορισμός έπρεπε πρωτίστως να
διαφημίζεται ως τέτοιος, δηλαδή ως τουριστικός τόπος. Προέκυπτε έτσι η ανάγκη για
σταδιακή συγκρότηση στέρεων και αναγνωρίσιμων τουριστικών ταυτοτήτων άρα η
τουριστική διαφήμιση γίνεται πιο λιτή και μινιμαλιστική. Η μετατόπιση της έμφασης
της τουριστικής διαφήμισης ακολουθούταν και από μία αντίστοιχη μεταβολή των
πολιτιστικών συμβόλων που μετερχόταν, τα οποία πλέον παρέπεμπαν στο ηδονιστικό
περιεχόμενο των παραθεριστικών διακοπών. Έτσι και τα ίδια τα πολιτισμικά μνημεία
στην διαδικασία αυτή αποκόπτονταν από τα σημαινόμενα τους, αισθητικοποιούνταν
και ως εκ τούτου άλλαζε η θέση που κατείχαν εντός του τουριστικού κυκλώματος. Τα
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πολιτισμικά μνημεία μετατρέπονταν από σημεία προς επικύρωση και σταθμοί μίας
πολιτισμικής εμπειρίας, σε σημαινόμενα ενός συγκεκριμένου τρόπου χρήσης του
ελεύθερου χρόνου. Η οικειοποίηση τους από τον υποψήφιο καταναλωτή γινόταν
ακριβώς τη στιγμή της επιλογής του εμπορεύματος και επομένως προηγούταν της
στιγμής περιήγησης στο χώρο. Δηλαδή, μετασχηματίζονταν από σημεία γεωγραφικά
εντοπισμένα, σε σημεία που διακινούνται πρωτίστως από δίαυλους των μέσων
μαζικής επικοινωνίας.
Τέλος, οι ειδικές μορφές τουριστικής γνώσης όφειλαν να παράγουν και
λόγους κοινωνικής πειθάρχησης των υποκειμένων που δεν μετείχαν στο τουριστικό
εμπορευματικό κύκλωμα. Οι σχετικές προσπάθειες διαφοροποιούνταν μέσα στο
χρόνο στο βαθμό που διαφοροποιούνταν και το περιεχόμενο του ίδιου του
τουριστικού προϊόντος. Η έρευνα μας υπέδειξε δύο συγκεκριμένα ιδεολογικά
σχήματα που επαναλαμβάνονταν στο δημόσιο λόγο της εποχής και συνέτειναν στην
πειθάρχηση των κοινωνικών υποκειμένων. Πρόκειται για τις έννοιες της
αυθεντικότητας και της τουριστικής συνείδησης που εγκαλούσαν τα κοινωνικά
υποκείμενα στις περιοχές υποδοχής τουριστών να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις
της τουριστικής αγοράς.
Η έννοια της αυθεντικότητας παρουσιαζόταν ως μία διάχυτη μορφή πίεσης
από την πλευρά του τουριστικού κυκλώματος για τη διατήρηση μορφών
προνεωτερικών κοινωνικής ζωής. Η σχετική πίεση, όμως, αν και συνέβαλε στη
μεταστροφή της συλλογικής αυτοκατανόησης της ελληνικής κοινωνίας, ερχόταν
ουσιαστικά σε αντίθεση με τις προσδοκίες των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων
που κατανοούσαν τον τουρισμό ως μορφή κοινωνικού εκσυγχρονισμού και λιγότερο
ως αφορμή για την δημιουργία αντιστάσεων εναντίον του.
Από την άλλη, η έννοια της τουριστικής συνείδησης παρέπεμπε αρχικά στην
υποχρέωση εκ μέρους του πληθυσμού των τουριστικών περιοχών να κατέχει τη
γνώση των βιοτικών έξεων των επισκεπτών. Η γνώση αυτή παρουσιαζόταν ότι θα
εξασφάλιζε τα μέγιστα οικονομικά αποτελέσματα για την περιοχή εκείνη στην οποία
τα κοινωνικά υποκείμενα θα γίνονταν φορείς της. Καθώς όμως ο τουρισμός
μαζικοποιούταν, η τουριστική συνείδηση αποκτούσε πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο
και αναφερόταν στην υποχρέωση των εμπλεκόμενων υποκειμένων να μη λειτουργούν
κερδοσκοπικά απέναντι στους τουρίστες. Έτσι, μετατρεπόταν σε μία συλλογική
κοινωνική αρετή, η οποία αναδείκνυε την έλλειψη κερδοσκοπικών τάσεων ως τη
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βέλτιστη συλλογική στρατηγική για την μεγιστοποίηση του κέρδους των τουριστικών
επιχειρήσεων. Για τους μεμονωμένους επιχειρηματίες η τουριστική συνείδηση
αποτελούσε το ιδεατό εργασιακό ήθος που στο βαθμό που θα εφαρμοζόταν
συλλογικά θα ήταν αμοιβαία επωφελής. Για τους υπόλοιπους πολίτες, όμως, δεν
αποτελούσε τίποτα άλλο παρά κανονιστικό λόγο για την ατομική τους πειθάρχηση
ώστε να εξυπηρετηθούν τα οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών
κατηγοριών, κατά συνέπεια η έννοια της τουριστικής συνείδησης εξέφραζε την
πολιτική τους ηγεμονία στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό.
6.1.5 Εμπόρευμα και τουριστικές πρακτικές
Η αγορά τουριστικών υπηρεσιών και οι συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες εντός της
οποίας αυτή αναπτύχθηκε την περίοδο 1945-1974 στην περίπτωση της Ελλάδας,
οδηγούσε και στη συγκρότηση ενός ιστορικά προσδιορισμένου τουριστικού
εμπορεύματος. Η απάντηση, όμως, σχετικά με το ερώτημα το ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος την υπό μελέτη περίοδο
προϋπέθετε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ της τουριστικής αγοράς και του
τουριστικού εμπορεύματος.
Την επιθυμία για τουριστική κατανάλωση την ορίζουμε ως την ιστορικά
κατασκευασμένη

ανάγκη

για

υπέρβαση

του

χωροχρονικού

πλαισίου

που

μορφωποιείται από τον ιδιαίτερα καπιταλιστικό χωροχρόνο. Οι μορφές χειραγώγησης
των επιθυμιών των υποκειμένων από την εμπορευματική σφαίρα και τη διαφήμιση
και οι μορφές σημειωτικής επικοινωνίας μέσα από την κατανάλωση τουριστικών
υπηρεσιών, προϋποθέτουν αυτήν την ανάγκη. Σε ατομικό επίπεδο η τουριστική
κατανάλωση προϋποθέτει την κινητοποίηση των υπαρκτών επιθυμιών και
λιμπιντικών τάσεων που συνδέονται με αυτή την ιστορικά κατασκευασμένη ανάγκη.
Απαιτεί, δηλαδή, μία ουτοπική ενόρμηση η οποία να μπορεί να γίνει αντικείμενο
χειραγώγησης από το τουριστικό εμπορευματικό κύκλωμα.
Το περιεχόμενο του τουριστικού εμπορεύματος, όμως, είναι διακριτό από
όλες εκείνες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζεται να έχει κατά την
κυκλοφορία του στην αγορά. Συναντάμε εδώ μία διάκριση ανάμεσα στον τουρισμό
ως σημείο ανταλλαγής στο εμπορευματικό κύκλωμα και στον τουρισμό ως
εμπόρευμα με μία συγκεκριμένη υλικότητα την οποία οφείλουμε να προσδιορίσουμε.
Η υλικότητα του τουριστικού εμπορεύματος έγκειται για εμάς στην υλική υπόσταση
των κοινωνικών πρακτικών του τουρισμού. Η στιγμή αυτής της υλικότητας είναι η
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στιγμή της δυνητικής εκπλήρωσης των ουτοπικών τάσεων και ενστικτωδών
ενορμήσεων που οδηγούν στην τουριστική κατανάλωση. Οι τουριστικές κοινωνικές
πρακτικές που εμπεριέχονται σε κάθε τουριστικό εμπόρευμα, πρακτικές που
χαρακτηρίζονται από μία συγκεκριμένη υλικότητα, είναι σε ένα βαθμό αυτόνομες
από το εμπορευματικό κύκλωμα. Μπορούν, δηλαδή, δυνητικά να πραγματοποιηθούν
και έξω από την εμπορευματική σφαίρα. Ως εκ τούτου, η διατήρηση τους ως
εμπορεύματα είναι πεδίο σύγκρουσης και κοινωνικού ανταγωνισμού. Επίσης, η
διατήρηση τους ως πρακτικών μόνο για τους επισκέπτες μίας χώρας είναι πάντα
επισφαλής και ως εκ τούτου σε αυτές μπορούμε να αποδώσουμε ένα μεγάλο μέρος
των κοινωνικών μετασχηματισμών στις κοινωνίες δέκτες της τουριστικής
δραστηριότητας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας διακρίναμε τρείς φάσεις στην ιστορία της
συγκρότησης της τουριστικής εμπορευματικής σφαίρας, με βάση τον αριθμό των
εισερχομένων και τον ρυθμό μεταβολής τους, τα μέσα που χρησιμοποιούσαν για τις
μετακινήσεις τους και τις περιοχές που επισκέπτονταν, αλλά και το μέγεθος και την
ποιότητα των επενδύσεων στον κλάδο. Οι περίοδοι 1950-1958, 1959-1967 και 19681974 χαρακτηρίζονται αντιστοίχως και από μεταβολές στο τελικό πωλούμενο
τουριστικό προϊόν αλλά και στο περιεχόμενο και στην εξέλιξη των υλικών
τουριστικών πρακτικών που περιλαμβάνονταν σε αυτές.
Στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου, η έρευνα μας υποδεικνύει ότι η
Ελλάδα ουσιαστικά δεν αποτελούσε ένα αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό στην
διεθνή αγορά. Την δεκαετία του ’50 οι λίγοι εισερχόμενοι τουρίστες σε μεγάλο βαθμό
έρχονταν στη χώρα μέσα από κρουαζιέρες και βασικοί τόποι επίσκεψης τους είναι η
Αθήνα, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Οι δραστηριότητες τους σχετίζονταν κυρίως με την
περιήγηση σε αρχαιολογικά μνημεία καθώς και σε μικρότερο βαθμό με επισκέψεις σε
ιαματικά λουτρά ή κοσμοπολίτικα ορεινά ερημητήρια όπως εθεωρείτο εκείνη την
εποχή π.χ. η Κηφισιά. Οι επισκέψεις ήταν εφήμερες με τις περισσότερες
διανυκτερεύσεις να γίνονται επί καταστρώματος, γεγονός που περιόριζε την επαφή με
τον τοπικό πληθυσμό.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 η Αθήνα άρχιζε να γίνεται αναγνωρίσιμη
ως ένας σταθερός κοσμοπολίτικος τουριστικός προορισμός στη διεθνή αγορά. Αν και
η πρωτεύουσα αποτελούσε το απόλυτο κέντρο της τουριστικής κίνησης της χώρας,
λειτουργούσε και ως τόπος εξόρμησης σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως
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εκδρομές στη Στερεά και στην Πελοπόννησο καθώς και μικρές κρουαζιέρες στα
νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρωνικού. Αυτοί είναι και οι βασικοί τόποι
κοινωνικής διάδρασης μεταξύ των επισκεπτών και του τοπικού πληθυσμού. Η
έμφαση διατηρούταν στην πρακτική της περιήγησης σε ιστορικά και πολιτισμικά
μνημεία, γεγονός που μαρτυρείται και από τις ξενοδοχειακές υποδομές που
προσφέρονται στα τουριστικά πακέτα. Οι παραθαλάσσιες παραθεριστικές πρακτικές
μόλις που έκαναν τη εμφάνιση τους στο ελληνικό τουριστικό προϊόν αποσπώντας
πρόσκαιρα το ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους διαφημιστές της εποχής, των
επισκεπτών.
Οι εξελίξεις αυτές δεν σχετίζονται βεβαίως αποκλειστικά με την εσωτερική
εξέλιξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η δεκαετία του ’60 ήταν εποχή
έντονων πειραματισμών για την τουριστική αγορά διεθνώς τόσο ως προς τα μέσα που
χρησιμοποιούσε όσο και ως προς τα προϊόντα που προσέφερε. Η μαζική ένταξη των
μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων στην αγορά αρχικά εκδηλωνόταν μέσα από ένα
μαζικό μιμητισμό προς ότι αποτελούσε το αντικείμενο της κατανάλωσης για τα
ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Το πολιτισμικό κεφάλαιο που συσσώρευε ο
υποψήφιος επισκέπτης από τα σχετικά στρώματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών
συνέχιζε να αποτελεί βασικό κίνητρο που θα τον κινητοποιούσε για να
πραγματοποιήσει μία επίσκεψη στη χώρα.
Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, ο παραθερισμός, η μαζική
κατανάλωση, η κοσμοπολίτικη ψυχαγωγία, ο ηδονισμός και η παραλία,
αντικαθιστούταν στο λόγο των διαφημιστών την αναφορά στον πολιτισμό και την
ιστορία. Αυτή η μεταστροφή δεν προέκυπτε μόνο από το λόγο που παράγουν τα
τουριστικά πρακτορεία αλλά και από το διαφημιστικό λόγο που παρήγαγε το ίδιο το
καθεστώς. Το ιστορικό παρελθόν λειτουργούσε ως το φόντο μίας ατομικής
περιήγησης και όχι ως ο καθ’ εαυτό πόλος έλξης του τουριστικού εμπορεύματος. Οι
διαφημίσεις και τα φυλλάδια της εποχής έδιναν έμφαση στο εξωτικό και στο άγνωστο
που καθιστούσε τη χώρα ικανό τόπο φυγής για τον επισκέπτη της και όχι στο
πολιτισμικό κεφάλαιο που θα συγκέντρωνε ο υποψήφιος περιηγητής. Η διαδικασία
αυτή δεν ήταν βέβαια ευθύγραμμη και καθολική. Και αυτό γιατί η μαζικοποίηση του
τουρισμού οδηγεί σε μία τάση μεταφορντικής εξειδίκευσης, όπου διαφορετικοί
προορισμοί έχουν διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τις κατευθύνσεις της αγοράς.
Αυτό που ήταν υπό συγκρότηση, μαζί με το τουριστικό εμπόρευμα της χώρας, ήταν
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και η ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα κάθε προορισμού. Έτσι, ενώ περιοχές όπως η
Κέρκυρα συνέχιζαν να διακινούνται ως τουριστικοί προορισμοί για τουρίστες
υψηλού εισοδήματος, προορισμοί όπως η Κρήτη αναδεικνύονταν ως αχαρτογράφητοι
εξωτικοί παράδεισοι για τα μεσαία στρώματα. Στη διαδικασία αυτή, στο βαθμό που
το κράτος παρενέβαινε με κάθε μέσο στην κατεύθυνση της επέκτασης της
τουριστικής οικονομίας, η «απελευθερωμένη» αγορά αναδείκνυε τις εκάστοτε
περιοχές, όχι με βάση τις δικές τους προτεραιότητας ή τους πολιτισμικούς πόρους
που αυτοί διέθεταν, αλλά με βάση τις δικές της ανάγκες για να ικανοποιήσει την
αυξανόμενη ζήτηση στον κλάδο.
Αναφορικά με τις ίδιες τις τουριστικές πρακτικές αναφερθήκαμε σε τέσσερις
διακριτές μορφές τους. Τις μορφές αρχαιολογικής και πολιτισμικής περιήγησης, το
νέο πρότυπο παραθαλάσσιου παραθερισμού, τις μορφές νυκτερινής ψυχαγωγίας και
διασκέδασης και στις μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας που προέκυπταν για να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Τέλος, αναφερθήκαμε και σε
εκείνες τις μορφές κοινωνικών πρακτικών που, αν και αναδύονταν μέσα από τη
μαζικοποίηση του τουρισμού στη χώρα, ταυτόχρονα αμφισβητούσαν την αυστηρή
χωροχρονική διάκριση μεταξύ παραγωγικού και μη παραγωγικού χωροχρόνου που
αποτελεί προϋπόθεση του ίδιου του τουριστικού φαινομένου.
Η πρακτική της περιήγησης σε αρχαιολογικούς τόπους ιστορικά ήταν
συνέχεια του ίδιου του διαφωτιστικού προστάγματος και του Grand Tour. Καθώς
ήταν μία πρακτική η οποία έχει βάθος στο χρόνο, η ελληνική τουριστική αγορά
δομούταν με τις περιηγήσεις αυτές να κατέχουν το ρόλο ενός καταγωγικού μύθου ο
οποίος αυτοδίκαια δύναται να εξηγήσει το ίδιο το τουριστικό φαινόμενο στη χώρα. Η
έμφαση όμως στην αρχαιοελληνική κληρονομιά λειτουργούσε και ως διαρκής
υπόμνηση της «υπάναπτυξης» της την περίοδο που μελετάμε. Ως εκ τούτου, οι
τουρίστες την δεκαετία του ’50, προσπαθώντας να επικυρώσουν τα σημεία που μία
δεδομένη κλασική παιδεία τους παρείχε ως πολιτισμικό κεφάλαιο, ταυτόχρονα
λειτουργούσαν και ως υπόμνηση της κατώτερης θέσης της χώρας σε ένα διεθνή
καταμερισμό ισχύος και εργασίας.
Το βασικό όμως πρότυπο των κοινωνικών πρακτικών της τουριστικής
δραστηριότητας στη χώρα μεταπολεμικά αντλούνταν από τη μορφή παραθαλάσσιου
παραθερισμού που αναπτυσσόταν από τα τέλη του 19ου αιώνα στις δυτικοευρωπαϊκές
μεσογειακές ακτές. Το πρότυπο αυτό, που στην Ελλάδα συναντάται για πρώτη φορά
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στις ιταλικές υποδομές της Ρόδου και σε ξένες επενδύσεις όπως αυτή της
Μεσογειακής Λέσχης

στην

Κέρκυρα,

διαφοροποιούταν ως

πρακτική από

προηγούμενες μορφές τουρισμού σε δύο βασικά σημεία. Από τη μία, η έμφαση στην
απόλαυση της φύσης και συγκεκριμένα στο θαλάσσιο μπάνιο ως βασική πρακτική
του επισκέπτη έκανε την ξενοδοχειακή υποδομή το κέντρο της δραστηριότητας του
και την υπόλοιπη κοινωνία την περιφέρεια των δραστηριοτήτων του. Από την άλλη,
οι νέες αυτές πρακτικές είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο να συμβολίζουν υλικά την
ρήξη με τον εργασιακό δεσμευμένο χωροχρόνο. Και ο τρόπος αυτός ήταν η ίδια η
γύμνια του σώματος. Η γύμνια αυτή συμβόλιζε τη φυγή από τον αστικό χώρο και το
γυμνό σώμα θα αποτελεί πλέον το τεκμήριο του κοινωνικού στάτους που κατείχε ο
μεταπολεμικός τουρίστας.
Η δημιουργία της τουριστικής αγοράς στην Ελλάδα μεταπολεμικά οδήγησε
και σε μία άνθηση των κέντρων νυκτερινής ψυχαγωγίας. Αν και στο πλαίσιο του
ελληνικού αστικού πολιτισμού τέτοιες πολιτισμικές πρακτικές ήταν κάθε άλλο παρά
άγνωστες, τα νέα νυκτερινά κέντρα στις τουριστικές περιοχές είχαν διαφορετικούς
εσωτερικούς κώδικες συμπεριφοράς, μορφές κατανάλωσης και δραστηριότητας από
ότι ήταν σύνηθες για την ελληνική κοινωνία. Οι νέοι αυτοί τόποι προνομιακά
δημιουργούταν στους χώρους υποδοχής τουριστών και ως εκ τούτου τόσο οι
κοσμικές στήλες όσο και οι κοσμοπολίτικοι κύκλοι της εποχής από τα ανώτερα
στρώματα υποχρεωτικά όφειλαν να αναμετρηθούν με νέες πρακτικές όπως οι
δυτικόφερτοι χοροί, η κατανάλωση ουίσκι, ή ο τρόπος αλληλεπίδρασης των δύο
φύλων στο εσωτερικό τους. Σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι ότι οι πρακτικές
αυτές διακατέχονταν από μία ιδιαίτερη χρονικότητα. Η νύκτα, χρόνος σε μη αστικά
περιβάλλοντα κατεξοχήν μη παραγωγικής δραστηριότητας, γινόταν πεδίο έντονης
δραστηριότητας και έτσι δύο διαφορετικού τύπου χρονικότητες συνυπήρχαν σε κάθε
τουριστικό προορισμό: αυτή του «νυκτόβιου» τουρίστα που διασκεδάζει και αυτή του
έλληνα εργαζόμενου.
Η δημιουργία του ελληνικού τουριστικού εμπορεύματος περιλάμβανε επίσης
και την διάδοση πλήθους πολιτισμικών γεγονότων τα οποία θα αποτελούσαν επαρκές
δέλεαρ για τους υποψήφιους επισκέπτες της χώρας. Η πολιτική που εκπορευόταν από
τους κεντρικούς πολιτικούς θεσμούς, όντας προσκολλημένη σε μία αντίληψη που
ήθελε τον τουρισμό να είναι ένα προϊόν προς κατανάλωση από τις ανώτερες
ευρωπαϊκές ελίτ, προσπαθούσε να δημιουργήσει υψηλά πολιτισμικά γεγονότα με
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ελάχιστες αναφορές στον πολιτισμό της νεώτερης Ελλάδας. Το Φεστιβάλ Αθηνών
αποτελούσε πάνω από όλα ένα καλλιτεχνικό γεγονός προσανατολισμένο σε
επισκέπτες με υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο και κλασική παιδεία, ταυτόχρονα όμως
ήταν ένα συμβάν ξένο για την ελληνική κοινωνία η οποία έβλεπε σε αυτό μία
προσπάθεια βίαιου εκδυτικισμού της.
Την ίδια περίοδο, οι μορφές ανεπίσημου τουρισμού που περιγράψαμε,
συνοδεύονταν και με πρωτοβουλίες από φορείς της κοινωνίας των πολιτών, από
τοπικούς επιχειρηματίες, και από τμήματα των κατώτερων κλιμακίων του κρατικού
μηχανισμού, όπως την τοπική αυτοδιοίκηση, για τη δημιουργία πολιτισμικών
γεγονότων με αναφορά σε ζωντανούς πολιτισμικού πόρους. Στη διαδικασία αυτή, η
συσσωρευμένη λαογραφική γνώση, με τις συγκεκριμένες εθνικιστικές ιδεολογικές
συνυποδηλώσεις της, θέτονταν εμφατικά στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος της
τουριστικής αγοράς. Ταυτόχρονα, όμως, αναδείκνυε πολιτισμικούς πόρους οι οποίοι
μέχρι πρότινος δεν νοούνταν ως τέτοιοι, όπως μορφές παραγωγικής δραστηριότητας
ή τμήματα του λαϊκού υλικού πολιτισμού. Η έρευνα μας αποκαλύπτει ότι η
αναζήτηση αυτή του λαϊκού πολιτισμού ως πολιτισμικού πόρου πρόσφορου προς
εμπορευματοποίηση κατά βάση δεν πήγαζε από τον κρατικό σχεδιασμό και δεν ήταν
ακόμη ενταγμένη σε ένα μεταφορντικό καταμερισμό της εργασίας που να αποσκοπεί
στην παραγωγή εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων. Περισσότερο έχουμε να
κάνουμε εδώ με μία παρέκκλιση από την καταστατικά προβλεπόμενη και κρατικά
σχεδιαζόμενη κρατική δραστηριότητα και με τη δημιουργία άτυπων οικονομικών
δικτύων και θεσμών ερήμην του κράτους. Ο λαϊκός πολιτισμός αποτελούσε πόλο
τουριστικής έλξης για τους επισκέπτες της χώρας καθώς παρείχε ένα διαφορετικό
τρόπο βίωσης του χρόνου τον οποίο αναζητούσαν οι επισκέπτες της. Είναι ενδεικτικό
εξάλλου ότι πολλές από τις περιοχές οι οποίες αναπτύχτηκαν έξω από τα πλαίσια του
κρατικού τουριστικού σχεδιασμού εκείνη την περίοδο ως πόλοι έλξης (π.χ. Μύθημνα
στη Μυτιλήνη) χρησιμοποίησαν ως τρόπο κινητοποίησης τοπικών μικροκεφάλαίων
θεσμούς που αναδείκνυαν όψεις αυτού του λαϊκού πολιτισμού.
Τέλος, εστιάσαμε και σε κοινωνικές πρακτικές των τουριστών οι οποίες
λειτουργούσαν αντιθετικά στο τουριστικό εμπορευματικό κύκλωμα. Καθώς το κύμα
των εισερχομένων τουριστών στη χώρα δυνάμωνε, παράλληλα εντείνονταν και το
φαινόμενο των επισκεπτών οι οποίοι παρεκτρέπονταν από τις προβλεπόμενες
δραστηριότητες. Από τον τουρίστα που παρατείνει τις διακοπές του αναζητώντας
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εργασία σε μικρές επιχειρήσεις, μέχρι των «αλητοτουρίστα» που συχνάζει στους
χώρους προσέλευσης τουριστών, αρνείται όμως να πληρώσει για την διαμονή του και
ζει στο αυτοκίνητο ή στον υπνόσακο του, παρουσιάζονται πλειάδα ανάλογων
πρακτικών.

Οι

πρακτικές

αυτές

αρχικά

αντιμετωπίζονταν

ως

γραφικές

εκκεντρικότητες από το δημόσιο λόγο της εποχής, την περίοδο όμως πλέον της
στρατιωτικής δικτατορίας θεωρούνταν απειλές για την ηθική τάξη της χώρας. Βασικό
στοιχείο που τις χαρακτήριζε ήταν η ρήξη με τον αυστηρά διαχωρισμένο τουριστικό
χωροχρόνο, οι παρεμβολές ή οι μικρές ρήξεις με την λειτουργία του εμπορευματικού
κυκλώματος και, πάνω από όλα, η εντονότερη αλληλεπίδραση με τον τοπικό
πληθυσμό που τις καθιστούσε και κοινωνικά απειλητικές.
6.1.6 Εκχρηματισμός και καθημερινή ζωή
Οι κοινωνικές πρακτικές που περιλαμβάνονταν στο ελληνικό τουριστικό προϊόν
αποτελέσαν βασικό καθοδηγητικό νήμα στην μελέτη μας για να κατανοήσουμε τις
διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού που ενεργοποίησε η μαζικοποίηση του
τουριστικού φαινομένου στη χώρα. Οι κοινωνικές αυτές πρακτικές διαχέονταν στην
ελληνική κοινωνία, μετασχηματίζονταν και αποκτούσαν νέες διαστάσεις, ποιότητες
και νοηματοδοτήσεις.
Για την κατανόηση αυτής της διαδικασίας ήταν απαραίτητο να κάνουμε μία
σειρά από θεωρητικές αποσαφηνίσεις. Οι διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού
στις κοινωνίες υποδοχής τουριστών επηρεάζονται ταυτόχρονα από δύο διακριτές
διαδικασίες, την εμπορευματοποίηση και τον εκχρηματισμό. Με την έννοια της
εμπορευματοποίησης εννοούμε τις θεσμικές και συνειδητές πολιτικές κανονιστικές
ρυθμίσεις που εκπορεύονται από κεντρικούς θεσμούς του κράτους και οι οποίες
αποσκοπούν στη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την
συσσώρευση κεφαλαίου στον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Με την έννοια του
εκχρηματισμού εννοούμε τις παράπλευρες συνέπειες της εξάπλωσης της τουριστικής
δραστηριότητας, τις μη αναμενόμενες συνέπειες του πολιτικού πράττειν που
εκπορεύονται από την διάδοση των χρηματικών ανταλλακτικών σχέσεων, διαδικασία,
που με απρόβλεπτους τρόπους, επιτάχυνε σε πολλές σφαίρες της κοινωνικής
πραγματικότητας η εξάπλωση του τουρισμού. Η διάκριση προφανώς γίνεται για
αναλυτικούς λόγους, καθώς οι διεργασίες αυτές αλληλοδιαπλέκονται, ως διαδικασίες
όμως άλλοτε είναι ανταγωνιστικές και άλλοτε συμπληρωματικές μεταξύ τους. Τέλος,
υιοθετήσαμε την έννοια της καθημερινής ζωής ως συγκεκριμένη κατηγορία ανάλυσης
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που μελετάει την αλληλεπίδραση του ευθύγραμμου χρόνου της καπιταλιστικής
συσσώρευσης και του κυκλικού χρόνου της κοινωνικής αναπαραγωγής.
Προπολεμικά, η κοινωνική πρακτική του μπάνιου στη θάλασσα αποτελούσε
κομμάτι του αστικού πολιτισμικού σύμπαντος και η παραλία ήταν τόπος
κοινωνικοποίησης για τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της ελληνική κοινωνίας. Οι
μεταπολεμικές κοινωνικές ελίτ έχοντας ως αναφορά για την αναπαραγωγή τους το
κράτος, μετέθεταν σε αυτό και τη δημιουργία των χώρων εκείνων που συμβόλιζαν
την κυριαρχία τους, και ενίοτε ακόμα και την «εργολαβεία» στις μορφές
εγκοινωνισμού τους. Τα πρώτα μεταπολεμικά παραθαλάσσια θέρετρα, όπως ο
Αστέρας Γλυφάδας ή τα πολυάριθμα Ξενία, ήταν αποτέλεσμα κρατικής παρέμβασης,
η οποία πραγματοποιούταν στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Οι
χώροι αυτοί, όμως, παράλληλα αναδεικνύονταν ως οι κατεξοχήν χώροι συνεύρεσης
και συναναστροφής των κοινωνικών ελίτ, οι οποίες έχουν ως «δικό τους» τόπο, τον
τουριστικά κατασκευασμένο χώρο.
Οι πρακτικές που σχετίζονταν με αυτούς τους χώρους συνοδεύονταν και με
ένα σύμπαν σηματοδοτήσεων και καταναλωτικών έξεων που προνομιακά
οικειοποιούνταν τα ανώτερα στρώματα ως εάν να ήταν δικά τους. Στην
πραγματικότητα αναγόρευαν τις παραθεριστικές καταναλωτικές έξεις των μεσαίων
ευρωπαϊκών στρωμάτων σε μια ιδιαίτερη κουλτούρας συνοχής μίας επισφαλούς
ελληνικής ελίτ. Σε περίπτωση που τα κατώτερα στρώματα έμπαιναν σε αυτό το
καταναλωτικό σύμπαν θα αμφισβητούνταν το οικονομικό μοντέλο που είχε
υιοθετήσει η χώρα μεταπολεμικά που στηριζόταν στις επιχειρήσεις εντάσεως
εργασίας. Έτσι, η τάση μιμητισμού των κατώτερων στρωμάτων προς τα ανώτερα
μετατρεπόταν σε τάση μιμητισμού προς τα μεσαία ευρωπαϊκά στρώματα και σε
ζήτημα λανθάνοντος, πλην όμως έντονου, κοινωνικού ανταγωνισμού.
Η στάση των διαφορετικών εκδοτικών συγκροτημάτων που συνδεόταν με
πολιτικές παρατάξεις προς τα νέα παραθαλάσσια ήθη ήταν ενδεικτική και της στάσης
των τελευταίων απέναντι σε μία ενδεχόμενη διεύρυνση των καταναλωτικών
μεσοστρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Ο δεξιός τύπος υποδείκνυε επανειλημμένα
το πόσο ηθικά επιβλαβείς θα είναι οι νέες πρακτικές για τις «μάζες». Από την άλλη,
στον κεντρώο τύπο εκφραζόταν απόψεις οι οποίες αναγνώριζαν στην ελλιπή διάδοση
των δυτικών καταναλωτικών προτύπων μία ένδειξη υπανάπτυξης.
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Η καταναλωτική όμως αγορά δημιουργούταν de facto, καθώς ο δυναμισμός
της μικρής επιχείρησης, τόσο στην κατασκευή όσο και στον τουρισμό και το
μικρεμπόριο, αύξανε το εισόδημα των κατώτερων στρωμάτων και ταυτόχρονα
παρείχε τις μορφές κατανάλωσης προς τις οποίες αυτά θα στρέφονταν. Προς αυτή την
κατεύθυνση ωθούσαν και πλήθος άλλων οικονομικών συμφερόντων, όπως οι
εισαγωγείς καταναλωτικών ειδών, ή οι επισφαλείς εγχώριες επενδύσεις σε είδη
τελικής κατανάλωσης των οποίων η οικονομική βιωσιμότητα περνούσε μέσα από την
εδραίωση μίας εύρωστης μεσαίας καταναλωτικής αγοράς. Ο περιοδικός λόγος της
εποχής και οι διαφημίσεις είναι διάσπαρτος από ενδείξεις της προσπάθειας διάδοσης
τέτοιων πρακτικών. Ο τουρισμός ήταν οργανικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας, στο
βαθμό που οι σχετικοί λόγοι προσπαθούσαν να πιέσουν προς την κατεύθυνση της
μίμησης ενός προτύπου που πλέον εισαγόταν, όχι από τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα, αλλά από τον ξένο περιηγητή της χώρας.
Έτσι, στο δημόσιο λόγο της εποχής ανιχνεύουμε διαρκώς συμβουλές και
παιδαγωγικές γύρω από την χρήση του ελεύθερου χρόνου ως μίας έννοιας μέχρι τότε
άγνωστης για την ελληνική κοινωνία. Κέντρο βάρους αυτών των λόγων δεν είναι η
προώθηση του χ ή του ψ εμπορεύματος, του οποίου τη διεισδυτικότητα στην
ελληνική αγορά εξυπηρετούσε, αλλά η ίδια η διασπορά των έξεων και των
καταναλωτικών συνηθειών που συνδεόταν με τον ελεύθερο χρόνο. Η διαφήμιση και
τα Μ.Μ.Ε. της εποχής πρωτίστως μιλούσαν για το πώς να μάθουμε να κάνουμε π.χ.
διακοπές και δευτερευόντως για το συγκριμένο μαγιό που προωθούσαν. Οι
παιδαγωγικές αυτές προωθούσαν το συμβολικό και υλικό σύμπαν που συνόδευε τις
τουριστικές κοινωνικές πρακτικές και το προσαρμόζονταν στους αξιακούς κώδικες
της ελληνικής κοινωνίας. Η προώθηση αυτού του υλικού και συμβολικού κόσμου,
πέρα από τις προφανείς οικονομικές της συνέπειες, συνοδευόταν και από ένα
«εξελληνισμό» τους που σταδιακά οδηγούσε σε ένα είδος εθνικού «ιδεολογήματος»
που θεμελίωνε με οντολογικούς όρους την σχέση του «έθνους» με τη θάλασσα.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 οι παραθεριστικές πρακτικές γίνονταν, με
μαζικούς όρους, κτήμα των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων της ελληνικής
κοινωνίας. Αρχικά, η διάδοση του θαλάσσιου μπάνιου παρουσιαζόταν ως μορφή
εκδημοκρατισμού και κοινωνικού εξισωτισμού. Όσο όμως αποκοπτόταν από τους
αστικούς συμβολισμούς του, προκαλούσε τη λόγια κατακραυγή. Καθώς η πρακτική
εξαπλώνονταν σε τεράστια τμήματα της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορούσε να
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αποτελέσει αντικείμενο ηθικού πανικού και έτσι επιλέγονταν συγκεκριμένοι
κοινωνικοί ιδεότυποι που συμβόλιζαν την ηθική κρίση που προκαλεί. Οι «χίππυς», οι
«αλητουρίστες»,

οι

«άπλυτοι»,

αποτελούσαν

κοινωνικά

στερεότυπα

που

αναπαράγονταν ταχύτατα από τους φορείς του ηγεμονικού πολιτιστικού λόγου.
Συνάμα η παρουσία τους συμβόλιζε τον «ηθικό εκφυλισμό» από τον οποίο
παρουσιάζονταν να απειλούνται τα κατώτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.
Σταδιακά, μετασχηματίζονταν τα σημαινόμενα με τα οποία συνδεόταν η
παραλία και οι παραθαλάσσιες πρακτικές στην ελληνική κοινωνία. Στην αρχή της
περιόδου που μελετάμε συμβόλιζαν την υγεία και τη σωματική ευρωστία και
ταυτόχρονα ήταν σύμβολα της πολιτιστικής ηγεμονίας των αστικών και μεσοαστικών
στρωμάτων. Καθώς όμως η παραλία γινόταν αντικείμενο οικειοποίησης από τα
κατώτερα στρώματα της ελληνικής, το σημαινόμενο της ήταν η μόλυνση που έχουν
επιφέρει σε αυτήν οι «μάζες». Οι «μάζες» θεωρούνταν ως βασικοί μολυντές της
θάλασσας και η παραλία παρουσιαζόταν ως στιγματισμένη και βεβηλωμένη από την
παρουσία τους εκεί. Διαπιστώνουμε ότι η παραλία, όπως και το δικαίωμα
οικονομικής συμμετοχής στην τουριστική δραστηριότητα, ήταν ένα πεδίο συμβολικής
σύγκρουσης μεταξύ ανώτερων και κατώτερων στρωμάτων για το ποιος έχει δικαίωμα
να τη χρησιμοποιεί ως σύμβολο του δικού του πολιτισμού.
Ο μετασχηματισμός όμως του πολιτισμού της παραλίας σε σχέση με το
αστικό πρότυπο δεν παρουσιαζόταν μόνο στο επίπεδο των αναπαραστάσεων. Ήταν
μια μορφή ανταγωνισμού πάνω από όλα υλική. Σε αντίθεση με τα δυτικοευρωπαικά
μεσαία στρώματα, στον ετήσιο κύκλο ζωής των οποίων η παραλία ήταν μία μόνο
στιγμή, η πρακτική στην Ελλάδα εντασσόταν στην καθημερινότητα ευρύτατων
κοινωνικών στρωμάτων. Συνιστά, δηλαδή, μία καθημερινή ρήξη με τον εργασιακό
χωροχρόνο. Με αυτό τον τρόπο κάλυπτε ετερόκλητες κοινωνικές ανάγκες που
αναδύονταν εκείνη την περίοδο στη χώρα. Την ίδια εποχή, η Ελλάδα βίωνε το πιο
έντονο κύμα αστικοποίησης της ιστορίας της σε πόλεις που, εξαιτίας της ελλιπούς
κανονιστικής ρύθμισης του δομημένου χώρου, στερούνταν ουσιωδώς από δημόσιους
χώρους κοινωνικής συνεύρεσης και συναναστροφής. Έτσι, η παραλία υποκαθιστούσε
την πλατεία του χωριού και το πανηγύρι του καλοκαιριού, που η ζωή στον αστικό
χώρο στερούσε από τους πρώην επαρχιώτες κατοίκους του. Αναλόγως, στην ύπαιθρο
η παραλία εντασσόταν ομαλά στον ρυθμό των αγροτικών εργασιών.
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Οι αγρότες όμως δεν ήταν η μόνη κοινωνική κατηγορία που οικειοποιούταν το
νέο αυτό κόσμο. Σύντομα το σύμπαν της παραλίας θα είναι διάστικτο από κοινωνικές
διακρίσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών που
προσπαθούν να το οικειοποιηθούν. Διαφορετικές παραλίες θα ταυτίζονταν με
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, απωθώντας με έμμεσους και άμεσους τρόπους του
παρείσακτους σε αυτές. Τα υλικά καταναλωτικά τεκμήρια των νέων πρακτικών θα
αναχθούν σε νέα πεδία διαφοροποίησης και διάκρισης μεταξύ αυτών των κοινωνικών
ομάδων.
Άρα, η παραλία γινόταν ο κατεξοχήν χώρος κοινωνικοποίησης στην ελληνική
κοινωνία.

Στο

εσωτερικό

της

ο

οικογενειακός

βίος

κοινωνικοποιούταν,

εγκοινωνούταν και κατασκεύαζε νέες μορφές αυτοέκφρασης. Ταυτιζόταν με την
ειδυλλιακή ελληνικότητα των διευρυνόμενων μικροαστικών στρωμάτων, της οποίας
αποτελούσε τόσο σύμβολο όσο και συγκροτησιακό πεδίο.
Δεν είναι όμως μόνο η οικογενειακή ζωή που μεταφέρεται στην παραλία. Ως
χώρος που εξαρχής οικειοποιούταν από τους νέους, η παραλία αποτελεί προνομιακό
τόπο εγκοινωνισμού τους. Η παραλία μεταμορφώνονταν σε θέατρο της γαμικής
αγοράς της εποχής στη θέση της εκκλησίας ή του πανηγυριού στο χωριό, του αστικού
ζαχαροπλαστείου ή του κινηματογράφου. Αναλόγως, άλλες ακτές οικειοποιούνταν
από ηλικιωμένους που ακόμα αντιλαμβάνονταν τις πρακτικές μέσα στα παλαιά
υγιεινιστικά τους συμφραζόμενα, άλλες από εργένηδες που ήθελαν να προσεγγίσουν
τις νεαρές τουρίστριες και άλλες από κοινωνικούς απόκληρους και αναχωρητές. Όλο
αυτό το σύμπαν δημόσιας κοινωνικότητας γινόταν με θεατή και άλλοτε με
πρωταγωνιστή τον άλλο, τον ξένο, αυτόν που πρώτος οικειοποιήθηκε την παραλία,
τον τουρίστα, οι ιδιαιτερότητες των πρακτικών του οποίου ήταν πάντα αντικείμενο
χλεύης και μίμησης συνάμα. Μια κοινωνία που ανασυγκροτούσε τον εαυτό της στα
μάτια του τουρίστα. Όχι για να αποκρύψει τις αυθεντικές της στιγμές, όπως οι
κοινωνιολόγοι του τουρισμού φαντάστηκαν, αλλά για να τις αποκαταστήσει σε μία
εποχή που οι πληγές της μετανάστευσης, του Εμφυλίου και της αστικοποίησης είχαν
τραυματίσει βαρύτατα ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό.
Ανάλογες μεταστροφές ανιχνεύσαμε και στην περίπτωση της νυκτερινής
ζωής. Η οικειοποίηση των σχετικών τουριστικών πρακτικών από την ελληνική
κοινωνία τις μετάλλασσε δημιουργώντας «παράσιτα» στις χρονικότητες με τις οποίες
αυτή συνοδευόταν. Το μπαρ και η ντισκοτέκ μετασχηματίζονταν και γίνονταν σημείο
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αναγνώρισης των υποκειμένων μεταξύ τους και όχι λήθης. Το καφενείο του χωριού
και οι μορφές κοινωνικοποίησης του ζούσε μία δεύτερη ζωή στο μπαρ που οι
θαμώνες του κερνιόνταν όπως και στο χωριό. Πάνω από όλα όμως οι καφετέριες,
φαινόμενο που εξαπλώνονταν επίσης μέσα από τη δημιουργία τους σε χώρους
υποδοχής τουριστών, γίνονταν πεδία ευρύτατης αστικής κοινωνικής συναναστροφής
με τους κώδικες και τις ιεραρχήσεις ενός μη αστικού χώρου. Η μαζικότητα με την
οποία η καφετέρια είναι σήμερα ο κατεξοχήν τόπος κοινωνικής συνεύρεσης για τους
νέους, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι απολύτως
ακατανόητη αν δεν ληφθεί υπόψη η διάδοση της μέσα από τις τουριστικές πρακτικές
και την συνακόλουθη οικειοποίηση τους από την ελληνική νεολαία.
Στο παραπάνω πλαίσιο, οι χρονικότητες της κοινωνικής αναπαραγωγής
μετέβαλαν πρακτικές που αρχικά είχαν παρουσιαστεί ως μορφές αστικής
κοινωνικότητας ταυτισμένες με τη θέση που κατείχαν μέσα σε αλληλοδιαδεχόμενες
ψηφίδες χρόνου που ορίζονταν από την διακίνηση τους ως εμπορεύματα ενός
στιγμιαίου και χρονικά προσδιορισμένου καταναλωτικού ενεργήματος.
Στο πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής, η ίδια διαδικασία οικειοποίησης
κοινωνικών πρακτικών από την ελληνική κοινωνία οδήγησε στη δημιουργία ενός
νέου χώρου που θα οδηγούσε σε νέα πολιτισμικά μορφώματα. Η οριοθέτηση
κοινωνικών μικρόκοσμων με διακριτά χαρακτηριστικά λόγω της συνεύρεσης ντόπιων
και ξένων, αλλά και το οικονομικό περιβάλλον που δημιουργούσε η ροή χρήματος
από τους επισκέπτες, απαραίτητο οξυγόνο για τον απαιτούμενο πειραματισμό σε
αυτό, έτεινε προς τη δημιουργία νέων πολιτισμικών μορφωμάτων.
Οι νέες αυτές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης παρουσιάζονταν αρχικά ως
μορφές παρέκκλισης από τις ιδεοτυπικές μορφές της δυτικής ψυχαγωγίας. Ντισκοτέκ
χωρίς ντισκ-τζόκευ, λέσχες δυτικών χορών που οι θαμώνες χόρευαν χασαποσέρβικα
και λαϊκές ορχήστρες στις οποίες «γιεγιέδες» επισκέπτες προσπαθούσαν να
παρεισφρήσουν αλλοιώνοντας τον «αυθεντικό» λαϊκό ήχο, ήταν όλα κομμάτια ενός
πάζλ πολιτισμικού πειραματισμού και μετασχηματισμού.
Στην ανάλυση μας εστιάσαμε στην Πλάκα ως κατεξοχήν τόπο αυτής της
συνεύρεσης, αν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί το μόνο, και στα παραδείγματα
της μουσικής στην περίπτωση του νέου κύματος και του «σκυλάδικου». Οι μπουάτ
της Πλάκας αποτελούσαν προσμείξεις ανάμεσα στο μπαρ και στο «ταβερνείο» με
ορχήστρα, ενώ και η ίδια η μουσική του νέου κύματος αναμόχλευε παραδόσεις της
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ελληνικής μουσικής, ακολουθώντας σε αυτή της την αναζήτηση ομόλογους
πειραματισμούς σε άλλες χώρες την ίδια περίοδο. Το νέο κύμα καταναλωνόταν τόσο
από Έλληνες όσο και από ξένους, και χρησιμοποιούσε υπαρκτούς πολιτισμικούς
πόρους που ενεργητικά τους μετασχημάτιζε μέσα από επιρροές από το εξωτερικό.
Παραδόξως,

αυτό

το

ιδεοτυπικό

παράδειγμα

πολιτισμικής

πρόσμειξης,

προσλαμβάνονταν από τον τύπο της εποχή ως ανάχωμα στην εκμαυλιστική επίδραση
των ξένων ηθών. Αυτό συνέβαινε εξαιτίας της θέσης που κατείχε αυτό το μουσικό
είδος στην ελληνική κοινωνία εκείνη την περίοδο, όντας από τις πρώτες
καλλιτεχνικές μορφές που διαρρήγνυε τα στεγανά μεταξύ υψηλής και λαϊκής
κουλτούρας, και ως εκ τούτου παρουσιαζόταν ως «ποιοτικό» υπό τη σκιά της
εξάπλωσης της μαζικής καταναλωτικής αγοράς.
Το «σκυλάδικο», πολιτισμική μορφή που άκμασε κυρίως κατά τα χρόνια της
δικτατορίας, γινόταν επίσης δημοφιλές και διαδιδόταν μεταξύ άλλων περιοχών και
στην Πλάκα. Ήταν και αυτό αποτέλεσμα πολιτισμικής πρόσμειξης, καθώς τύποι
καλλιτεχνικής λαϊκής έκφρασης αποκτούσαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες νέες μορφές
από την επιθυμία των τουριστών να καταναλώσουν σχετικά προϊόντα. Τονωνόταν
μάλιστα από την στρατιωτική δικτατορία ως η συγκεκριμένη και αποδεκτή μορφή
αυτής της πρόσμειξης. Το σκυλάδικο, έτσι, ήταν σε ένα βαθμό αποτέλεσμα και της
ίδιας της εξωτικοποίησης μορφών λαϊκού πολιτισμού για τα μάτια του ξένου. Η
εξωτικοποίηση αυτή αφαιρούσε από μορφές λαϊκής έκφρασης την ικανότητα τους να
εκφράζουν νοηματικά και αισθητικά το βίωμα των κατώτερων τάξεων. Έτσι,
κατέληγε να ενσωματώνει τις παραστάσεις πολιτισμικής κατωτερότητας που φέρει ο
τουρίστας για τον «απολίτιστο» ντόπιο και τις καθιστούσε τελικό προϊόν, η
κυκλοφορία του οποίου επιταχυνόταν από τις αναγκαιότητες ενός εμπορευματικού
κυκλώματος που πίεζε διαρκώς για το νέο.
Τα παραδείγματα τόσο του «σκυλάδικου» όσο και του νέου κύματος μας
αποδεικνύουν ότι η αρνητική επίδραση του τουρισμού στον πολιτισμό των κοινωνιών
υποδοχής τουριστών δεν είναι εκ προοιμίου προδιαγεγραμμένα. Τελικά, οι μορφές
πολιτισμικής παραγωγής που θα προκύψουν εξαρτώνται από τις προτεραιότητες της
κοινωνίας υποδοχής, από τις συγκεκριμένες συνθήκες αυτής της πρόσμειξης και
πάνω από όλα από τις λειτουργίες που θα αποκτήσουν οι νέες μορφές πολιτισμικής
έκφρασης σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό.
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Αναφορικά με την επίδραση του τουρισμού επί των μορφών γεωγραφικής
κινητικότητας που εμφανίζονταν στην ελληνική κοινωνία την περίοδο 1945-1974
παρατηρήσαμε πως οι όποιες επιδράσεις είχε ο τουρισμός σε φαινόμενα εσωτερικής
και εξωτερικής μετανάστευσης ήταν σαφώς τμήμα μίας κινητικότητας, η οποία σε
καμία περίπτωση δεν εκκινούσε από το ίδιο το φαινόμενο, αλλά αναγόταν στις
αναπτυξιακές επιλογές της περιόδου, την πολιτική συγκυρία του Εμφυλίου και την
θέση της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Το φαινόμενο της εσωτερικής
μετανάστευσης δεν συνιστούσε μόνο μορφή γεωγραφικής κινητικότητας, αλλά
αποτελούσε και ταυτόχρονα οικογενειακή στρατηγική προς την κατεύθυνση της
μικροαστικοποίησης τμημάτων του ελληνικού πληθυσμού.
Έτσι, την περίοδο πριν τη εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας, οι
περιοχές που δέχονταν τουριστική κίνηση παρουσίαζαν μικρότερη τόσο εσωτερική
όσο και εξωτερική μετανάστευση από την υπόλοιπη χώρα. Την περίοδο όμως της
Χούντας, η ακραία άνοδος στις τιμές των ακινήτων στις εν λόγω περιοχές λειτουργεί
ως μηχανισμός μικροαστικοποίησης μέσα από την πώληση της αγροτικής γης και
έτσι, παρά την έλευση μισθωτών εργαζομένων στα τουριστικά θέρετρα, η άνοδος του
πληθυσμού σε σχέση με μη τουριστικές περιοχές δεν μεταβαλλόταν αισθητά. Ο
τουρισμός, δηλαδή, από την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας και έπειτα
συνιστούσε μορφή ανάσχεσης της εξωτερικής μετανάστευσης, όχι όμως και της
εσωτερικής.
Στους τόπους που λάμβανε χώρα η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών, στους
νέους τουριστικούς τόπους, οι μετασχηματισμοί στις μορφές εργασίας υπερέβαιναν
τις κρατικές μέριμνες γύρω από το ζήτημα και ουσιαστικά αυτορυθμίζονταν με
ποικίλους τρόπους. Η στροφή του εργατικού δυναμικού προς τις τουριστικές
επιχειρήσεις δημιουργούσε ελλείψεις σε άλλους οικονομικούς κλάδους όπως η
ναυτιλία. Σε περιοχές με γεωργική δραστηριότητα, η έλλειψη κρατικού σχεδιασμού
που να προωθεί την εγχώρια παραγωγή προς την τουριστική ζήτηση προκαλούσε την
εγκατάλειψη πλήθους αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα,
ο τρόπος βίωσης του χρόνου στις περιοχές υποδοχής τουριστών άλλαζε καθώς η
τουριστική «αγρανάπαυση» έπαιρνε τη θέση της χρονικότητας που οριζόταν από τον
κύκλο εργασιών της ενασχόλησης με τη γη.
Την περίοδο που ο τουρισμός εξαπλωνόταν σε όλη την επικράτεια, από τα
μέσα της δεκαετίας του ’60 και ύστερα, στο δημόσιο λόγο συναντούσε κανείς όλο και
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συχνότερα τη μομφή απέναντι στη νέα πραγματικότητα ότι οδηγεί στην οκνηρία του
πληθυσμού. Σε αντίθεση όμως με αυτές τις αναφορές, η μικρομεσαία τουριστική
επιχείρηση στηριζόταν, κατά το πρότυπο όλου του μικρού ιδιωτικού τομέα, στους
εξαντλητικούς ρυθμούς της οικογενειακής εργασίας. Εργασία η οποία μπορούσε να
ελαστικοποιηθεί απεριόριστα και που εκ των πραγμάτων οδηγούσε σε διάρρηξη των
μορφών κοινωνικής δικτύωσης τις περιόδους της τουριστικής κίνησης. Εις το εξής, οι
κάτοικοι των τουριστικών περιοχών όφειλαν να χρησιμοποιούν τον κενό χρόνο εκτός
της τουριστικής σεζόν και τον κενό χώρο ενός υλικού και κατασκευασμένου
περιβάλλοντος αλλότριου για να ανασυστήσουν τα κοινωνικά τους δίκτυα που η
καλοκαιρινή σεζόν είχε τραυματίσει.
Η έρευνα μας ανέδειξε επίσης την υπερβολική αναφορά στο δημόσιο λόγο της
εποχής για την αύξηση της κατανάλωσης που προκαλούσε η διάδοση του τουρισμού
στη χώρα. Οι σχετικές συζητήσεις αποτελούσαν τμήμα στρατηγικών που
αποσκοπούσαν τα οφέλη της τουριστικής δραστηριότητας να περιοριστούν σε
συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες που δεν ευνοούσαν την διάδοση της μικρής
οικογενειακής επιχείρησης. Ταυτόχρονα, ήταν μέρος ρητορικών που παράγονταν από
το ελληνικό τουριστικό κύκλωμα που έβλεπε στον μη εκδυτικισμό των
καταναλωτικών ηθών της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του. Ο τουρισμός,
όμως, δεν συνέβαλε προνομιακά στην αύξηση νέων μορφών κατανάλωσης στην
ελληνικής κοινωνίας την εν λόγω περίοδο, καθώς η επιρροή του ήταν εγγεγραμμένη
σε ευρύτερες πολιτικές που αποσκοπούσαν στην τόνωση της εσωτερικής αγοράς, στη
δημιουργία διευρυμένων μικροαστικών στρωμάτων και στις πολιτικές εξωτερικού
εμπορίου. Αντίθετα σχετίζοταν με την αύξηση της κατανάλωσης, μόνο στο βαθμό
που σε αντίθεση με τις περισσότερες μεσογειακές χώρες, το μικρό μέγεθος των
οικογενειακών επιχειρήσεων έτεινε προς τη λειτουργία του ως μορφή διάχυσης του
κοινωνικά παραγόμενου πλούτου προς τα μεσαία και κατώτερα στρώματα. Πάνω από
όλα, ο τουρισμός συνέβαλε στη δημιουργία εκείνων των μορφών κατανάλωσης στις
οποίες η αύξηση τους αποτυπώθηκε μέσα από συγκεκριμένες μορφές καταναλωτικής
μίμησης προς τους τουρίστες.
Η διάδοση των νέων μορφών κατανάλωσης μέσω της μίμησης προς τον ξένο
περιηγητή συνοδευόταν και από μία αντίθετη τάση. Η ίδια η μορφή που έπαιρνε το
τουριστικό προϊόν της χώρας με τη είσοδο σε αυτή τη σφαίρα ευρύτατων λαϊκών
στρωμάτων της υπαίθρου, ως υπό δημιουργία επιχειρηματίες, ενέτασσε στοιχεία του
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υλικού πολιτισμού τους στην εμπορευματική σφαίρα με την ιδιότητα άλλοτε του
παραγωγικού συντελεστή και άλλοτε του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μία
διεθνή αγορά. Οι μορφές αυτοκατανάλωσης πολλών αγροτικών νοικοκυριών, επίσης,
εντάσσονταν στο εμπορευματικό κύκλωμα για την παροχή των πρώτων υλών σε
μικρής κλίμακας τοπικές αγορές, ή ακόμα και στην ίδια την οικία. Η οικία
λειτουργούσε μέσα σε μία ιδιόμορφη κατάσταση πολυσθένειας, καθώς άλλοτε
αποτελούσε χώρο κατοικίας, άλλοτε χώρο παροχής υπηρεσιών, άλλοτε μορφή
ξενοδοχείου και στα περιθώρια της εξελισσόταν και η όποια γεωργική ή
κτηνοτροφική δραστηριότητα. Έτσι, ερήμην των κρατικών σχεδιασμών μέχρι και την
έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας, ο υλικός πολιτισμός των λαϊκών στρωμάτων
αναδεικνυόταν σε βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής τουριστικής
αγοράς.
Ο υλικός αυτός πολιτισμός από κομμάτι του βιωμένου χώρου αναδεικνυόταν
σε πόρο, σε παράδοση, σε υλικό προς χρήση, εκμετάλλευση και εκ νέου
νοηματοδότηση. Η ανάδειξη του αυτή δεν σχετιζόταν μονάχα με μία σκηνοθεσία εκ
μέρους των κατοίκων των τουριστικών περιοχών. Τα υλικά αντικείμενα του
καθημερινού λαϊκού πολιτισμού αφαιρούνταν από τους ιδιωτικούς χώρους ως
αποτέλεσμα των αναβαθμιζόμενων καταναλωτικών επιλογών και εκτίθονταν στο
δημόσιο εμπορευματικό χώρο, γιατί μόνο εκεί ήταν χρήσιμα και επιθυμητά. Η
διαδικασία αυτή δεν σχετιζόταν ούτε με τις συνυποδηλώσεις τις οποίες απέδιδε στον
λαϊκό πολιτισμό μία εγκαθιδρυμένη από το 19ο αιώνα επίσημη εθνικιστική
λαογραφία, αλλά ούτε και με διαδικασίες που μέσα από κεντρικό κρατικό σχεδιασμό
προσπαθούσαν να αναδείξουν εξειδικευμένες μορφές τουριστικού προϊόντος για να
εμπλουτίσουν την γκάμα προσφερόμενων υπηρεσιών εντός της ελληνικής
χωροχρονικής σταθεράς. Ήταν μία μορφή μεταφορντικής διαφοροποίησης «από τα
κάτω», ως αποτέλεσμα της διάδοσης των εκχρηματισμένων τουριστικών σχέσεων και
λειτουργούσε ερήμην της επίσημης κρατικής πολιτικής μέχρι και την έλευση της
στρατιωτικής δικτατορίας. Η ίδια η Δικτατορία εγκόλπωσε αυτή την αντιφατική
εξέλιξη και ανέδειξε το φορέα της σε βασικό κοινωνικό συνομιλητή της, την ίδια
στιγμή που η έξοδος του υλικού πολιτισμού των κατώτερων στρωμάτων στη δημόσια
σφαίρα συνοδευόταν και από την αλλοίωση του υλικού πολιτισμού εντός του οίκου,
γεγονός που οδηγούσε και στη σταδιακή της απονομιμοποίηση.
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Αυτή η παράλληλη διαδικασία μετασχηματισμού του υλικού πολιτισμού
οδήγησε αναπόφευκτα σε μία τελευταία εξέλιξη. Καθώς στοιχεία του λαϊκού
πολιτισμού γίνονταν ακούσια τμήματα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, έπαυαν
να

αποτελούν

δείγμα

πολιτισμικής

οπισθοδρόμησης,

παρουσιάζονταν

απενοχοποιημένα στη δημόσια σφαίρα και μεταμορφώνονταν οι νοηματικές αλυσίδες
στις οποίες εγγράφονταν. Έτσι, αποκολλούνταν από το κοινωνικό και ταξικό τους
πρόσημο και γίνονταν αντικείμενο επανοικειοποίησης ως στοιχεία της εθνικής
ταυτότητας.
6.1.7 Σώμα, σωματικό καθεστώς και κοινωνική αναπαραγωγή
Η μελέτη της σχέσης του τουρισμού με τους μετασχηματισμούς της ελληνικής
κοινωνίας την περίοδο 1945-1974 ανέδειξε τη σημαίνουσα θέση που κατείχε σε αυτές
τις αλλαγές το σώμα, οι αναπαραστάσεις του, αλλά και ο νέοι του ρόλοι όπως
προέκυπταν από τις θέσεις που προέτασσε για αυτό ο νέος καταμερισμός της
εργασίας.
Το σώμα στην ανάλυση μας συνιστά ένα σχεσιακό αντικείμενο. Η υλικότητα
του μεταβάλλεται από τις διαφορετικές σχέσεις που επενδύονται πάνω του. Οι
μορφές που λαμβάνει, το ιδιαίτερο σωματικό καθεστώς, όπως το ορίσαμε, που
κρυσταλλώνονται σε μία δεδομένη χωροχρονική σταθερά, εξαρτώνται από πολλές
αντιφατικές μεταξύ τους διαδικασίες: α) τη θέση του στην παραγωγική διαδικασία, β)
τη θέση του στους θεσμούς αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, όπως η οικογένεια
ή η εκπαίδευση, γ) τη θέση του ως παραγωγού της εργατικής δύναμης μέσα από την
κατανάλωση, δ) τη θέση του ως καταναλωτή του οποίου οι ανάγκες χειραγωγούνται
προς όφελος συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, ε) τη θέση του ως
υποκειμένου κεντρικής πολιτικής εξουσίας και το ρόλο του ως ενεργού πολιτικού
υποκειμένου. Οι σχέσεις αυτές ωθούν το σώμα προς διαφορετικές και
αλληλοσυγκρουόμενες κατευθύνσεις και το τελικό τους άθροισμα οδηγεί στη
διαμόρφωση της ιδιαίτερης σωματικής υλικότητας εντός ενός χωροχρονικού
πλαισίου.
Οι παραπάνω σχέσεις όμως δεν συσσωρεύονται παθητικά στο σώμα-δέκτη.
Αντίθετα, συσσωρεύονται μέσα από πρακτικές επιτέλεσης του που προσδίδουν στο
σώμα τα χαρακτηριστικά του, τα εσωτερικεύουν και τα μορφοποιούν. Έτσι, στο
βαθμό που η στιγμή της υλικότητας του τουρισμού είναι η στιγμή της ενσώματης
συμμετοχής του υποκειμένου στις τουριστικές κοινωνικές πρακτικές, προστίθεται
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άλλη μία σχέση σε όλες τις παραπάνω, αυτή της δυνητικής πραγμάτωσης των
ουτοπικών του ενορμήσεων μέσα από τη υλική συμμετοχή του υποκειμένου στις
πρακτικές που εμπεριέχονται στο τουριστικό κύκλωμα. Η δυνητική εκπλήρωση των
ουτοπικών αυτών τάσεων μέσα από τη συμμετοχή στο τουριστικό εμπορευματικό
κύκλωμα συμβάλλει στο μετασχηματισμό του σώματος με δυνητικά αντιφατικά
αποτελέσματα από τις απαιτήσεις του τουριστικού εμπορευματικού κυκλώματος.
Αντιστοίχως, στο βαθμό που βασικός άξονας κατανόησης των διαδικασιών
κοινωνικού μετασχηματισμού στις κοινωνίες δέκτες στην ανάλυση μας είναι η
διασπορά των τουριστικών πρακτικών στο εσωτερικό τους, οι πρακτικές αυτές
διατηρούν και για τις τοπικές κοινωνίες το ουτοπικό τους δυναμικό καθώς και την
ικανότητα τους να παραπέμπουν σε μορφές υπέρβασης της υπάρχουσας
πραγματικότητας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας την περίοδο που μελετάμε, η πρακτική που
συμβόλιζε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη την αλλαγή του σωματικού
καθεστώτος δεν ήταν άλλη από το μπάνιο στη θάλασσα. Η νέα παραθεριστική
πρακτική συνοδευόταν από μία συγκεκριμένη μορφή ενσώματης υλικότητας, το
γυμνό ή ημίγυμνο σώμα που συμβόλιζε τη ρήξη του με τον εργασιακό χωροχρόνο.
Συνεπώς η γύμνια λειτουργούσε αντιθετικά με τις υφιστάμενες χρήσεις και
ενσώματες πρακτικές την περίοδο εκείνη.
Αρχικά, η έλευση και η παρουσία του γυμνού ξένου σώματος στις περιοχές
υποδοχής τουριστών τις έκανε να νοούνται από την ελληνική κοινωνία ως περιοχές
ερωτικής ελευθεριότητας. Ως τέτοιες, συμβόλιζαν όχι μόνο μία ρήξη με τα ερωτικά
ήθη της εποχής αλλά και μία προσδοκία εκδυτικισμού. Οι συμβολισμοί όμως αυτοί
είχαν τόσο έμφυλο όσο και ταξικό πρόσημο. Αφορούσαν νέους, άνδρες από τα
μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Για αυτούς η κοινωνική συναναστροφή και
οι σεξουαλικές επαφές με ξένες τουρίστριες συνιστούσαν μία κοινωνικά αποδεκτή
μορφή εξωγαμιαίας σεξουαλικότητας. Η ιδέα της ερωτικής συνεύρεσης λειτουργούσε
περισσότερο ως μία κανονιστική συνθήκη στην προσπάθεια του υποκειμένου να
ενταχθεί σε διαδικασίες κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Έτσι, ο εκδυτικισμός του νέου
άνδρα από τα ανώτερα στρώματα περνούσε μέσα από παιδαγωγικές και συνειδητές
στρατηγικές διαχείρισης του σώματος του. Για αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες η
περιβόητη ερωτική ελευθεριότητα λειτουργούσε ως διαδικασία εξατομίκευσης,
ατομικής μέριμνας του εαυτού και του σώματος, και κυρίως του ανδρικού σώματος.
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Η διάδοση του τουρισμού έφερνε όμως σταδιακά την ελληνική κοινωνία
αντιμέτωπη με νέες μορφές σεξουαλικότητας. Πρακτικές κατά παράδοση ανεκτές για
τα ανώτερα στρώματα, παρουσιάζονταν στο δημόσιο λόγο ως επικίνδυνες όταν
εμφανίζονταν στα κατώτερα στρώματα των πόλεων ή της επαρχίας. Συνεπώς, όσο ο
τουρισμός μαζικοποιείται, τόσο συχνότερα συναντούσε κανείς στο δημόσιο λόγο της
εποχής μία μορφή ηθικού πανικού απέναντι στη σεξουαλική ελευθεριότητα που
έφεραν οι νέοι τουρίστες. Αυτό που παρουσιαζόταν ως επισφαλές, ήταν η επαφή με
τους τουρίστες στρωμάτων που δεν είχαν το πολιτισμικό κεφάλαιο για να
προσαρμοστούν στις νέες μορφές συμπεριφοράς. Πίσω από αυτή τη ποινικοποίηση
κρυβόταν η απειλή που παρουσίαζε η διάδοση τέτοιων πρακτικών, όχι μόνο για τις
ιδεολογικές προϋποθέσεις αναπαραγωγής της μετεμφυλιακής Ελλάδας, αλλά και του
ίδιου του μοντέλου αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης.
Όσο όμως και αν ο δημόσιος λόγος προσπαθούσε να ποινικοποιήσει τις νέες
μορφές σεξουαλικότητας, και μέσα από αυτές κάθε μορφή κοινωνικότητας μεταξύ
των δύο ομάδων, η ίδια η πραγματικότητα αντιστεκόταν στις ηθικολογικές κρίσεις. Η
οικογένεια ως θεσμός παρουσιαζόταν να βάλλεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Η πραγματικότητα όμως, όπως αυτή αποκαλύπτεται μέσα από τις στατιστικές της
εποχής των περιοχών που γίνονταν δέκτες τουριστικής δραστηριότητες, δεν είναι
δηλωτική καμίας τέτοιας τάσης διάλυσης του συγκεκριμένου θεσμού.
Αντίθετα, στο βαθμό που το ελληνικό μοντέλο τουρισμού ενέπλεκε κυρίως
την οικογένεια ως βασική παραγωγική μονάδα, η διάδοση του έτεινε να
διαφοροποιήσει τις εσωτερικές λειτουργίες του θεσμού. Οι άνδρες, παρ’ ότι είναι στις
σχετικές κοινωνίες τα υποκείμενα μίας αυξανόμενης ερωτικής κινητικότητας, δεν
αμφισβητούσαν τη βασική βιογραφική επιλογή για αναζήτηση γάμου. Παρέτειναν
αυτήν την επιλογή και τη συνέδεαν με τις ευκαιρίες και τις οικονομικές δυνατότητες
που ανοίγει για αυτούς η ίδια η τουριστική οικονομία. Έτσι, στις περιοχές υποδοχής
τουριστών η οικογένεια διαφοροποιούταν λειτουργικά. Υποβαθμιζόταν ως ο
κοινωνικά αποδεκτός θεσμός που φέρει την σεξουαλικότητα εντός της ενώ
ταυτόχρονα αναβαθμιζόταν ως οικονομική μονάδα.
Σε αυτή τη συνθήκη, η θέση των γυναικών της εποχής μεταβαλλόταν προς
διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τη μία ήταν δυνητικά αποκλεισμένες από τις νέες
μορφές σεξουαλικής κινητικότητας. Ως υποκείμενα σεξουαλικότητας αντιμετώπιζαν
ένα στρατηγικό δίλημμα. Υιοθετώντας τις καταναλωτικές έξεις και τις πρακτικές που
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διαχέονταν μέσω του τουρισμού υποβάθμιζαν τη θέση τους στη γαμική αγορά.
Αρνούμενες να τις υιοθετήσουν, υποβάθμιζαν τον εαυτό τους ως υποκείμενα
σεξουαλικότητας.
Την ίδια στιγμή οι αλλαγές στη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία
ελκόταν και προς μία διαφορετική κατεύθυνση. Με δεδομένη τη μορφή που έπαιρνε
το ελληνικό τουριστικό προϊόν, την ενίσχυση της οικογενειακής επιχείρησης και την
αδυναμίας της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής στον κλάδο, οι γνώσεις από τη
διαχείριση του νοικοκυριού ανάγονται σε βασική εργασιακή δεξιότητα για τις νέες
επιχειρηματικές μονάδες είτε από τη θέση του εργαζομένου είτε από τη θέση του
μέλους οικογένειας ιδιοκτήτριας επιχείρησης. Έτσι, οι γυναίκες εισερχόταν μαζικά σε
αυτό το εργασιακό περιβάλλον, χωρίς να κάνουν διάκριση μεταξύ αυτού και του
χωροχρόνου της οικογένειας και υφίστανται τους εξαντλητικούς όρους εργασίας
εντός του.
Η εργασιακή υπερεκμετάλλευση συνιστούσε συνάμα έναν από τους
βασικότερους τρόπους με τον οποίο οι γυναίκες εντάσσονταν στις κοινωνίες
υποδοχείς τουριστών. Οι γυναίκες αναβάθμιζαν, έτσι, την πρόσβαση στο δημόσιο
χώρο στις τουριστικές περιοχές στο βαθμό ακριβώς που οι οικονομικές του
λειτουργίες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δική της παρουσία και εργασία. Μέσα
από αυτό το σχεδόν μονοπωλιακό προνόμιο, σταδιακά αναβαθμιζόταν ο ρόλος τους
στις οικογενειακές οικονομικές αποφάσεις και αποκτούσαν συχνά διευθυντικούς
ρόλους στις μικρές επιχειρήσεις.
Συμπερασματικά, στις περιοχές υποδοχής τουριστών το σωματικό καθεστώς
των γυναικών από τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα που εμπλέκονταν
στην τουριστική δραστηριότητα μεταβαλλόταν μέσα από την εργασιακή τους
υπερεκμετάλευση, την αναβάθμιση της θέσης τους στο δημόσιο χώρο και την
υποβάθμιση τους ως υποκείμενα σεξουαλικότητας.
Οι κοινωνικές πρακτικές που περιλαμβάνονταν στο ελληνικό τουριστικό
προϊόν, την περίοδο που μελετάμε, λειτουργούσαν και ως μορφές κοινωνικού
κεφαλαίου, που συσσωρεύονταν μέσα από την κατανάλωση των τουριστικών
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η διάχυση τους στην ελληνική κοινωνία συνοδευόταν και
από την διάχυση ανάλογων λειτουργιών στην ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, η
διάδοση των μορφών νυκτερινής διασκέδασης έκαναν τους δυτικούς χορούς να
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λειτουργούν ως μορφή κοινωνικού κεφαλαίου καθώς καταδεικνυόταν η ικανότητα
κάποιου να αφιερώσει χρόνο για να τους μάθει.
Αυτό όμως που συνιστά τη μεγαλύτερη τομή ήταν η ίδια η λειτουργία του
σώματος ως κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από τη διάδοση του τουρισμού για την
ελληνική κοινωνία. Το σώμα, βέβαια, πάντα είχε τέτοιες λειτουργίες, η τομή όμως
έγκειται ακριβώς στο ότι το σώμα εν προκειμένω αναδεικνύεται γυμνό. Το γυμνό
σώμα, ως πεδίο συσσώρευσης κοινωνικού κεφαλαίου, τη στιγμή της οικειοποίησης
του από την ελληνική κοινωνία, δεν θα συγκροτούσε μία εξατομικευμένη σχέση με
τον εαυτό που αναζητά την ατομική ευρωστία, αλλά η συσσώρευση αυτή συνιστούσε
μία πράξη που πρωτίστως απευθυνόταν στον κοινωνικό άλλο.
Στο πλαίσιο αυτό, το απογυμνωμένο σύμπαν της παραλίας όπως είχε
προκύψει από τη μίμηση προς τον τουρίστα, τα σώματα επιτελούσαν το
συσσωρευμένο κεφάλαιο. Το σώμα γινόταν αντικείμενο ατομικής διαχείρισης
διαμέσου και εντός τελετών επίδειξης και απόκρυψης του. Μέσα από αυτές ο φορέας
του θα αποκόμιζε κοινωνικό στάτους και μία αναβαθμισμένη θέση στη γαμική αγορά.
Τα αισθητικά πρότυπα της εποχής θα εγγραφούν σε αυτό το νέο κώδικα και στην
πορεία θα αρχίσουν να μεταλλάσσονται.
Στο πεδίο των κοινωνικών αναπαραστάσεων μπορούμε να συμπυκνώσουμε
την παραπάνω μετάβαση ως εξής: Στην αρχή της περιόδου που μελετάμε η σωματική
γύμνια ήταν δηλωτική της ευρωστίας, της υγείας και ενός προστάγματος
εκδημοκρατισμού και εξισωτισμού. Οι ευγονικοί απόηχοι απέκρυπταν την ένταση
των σεξουαλικών ηθών που η νέα πρακτική προκαλούσε. Η μαζικοποίηση της
πρακτικής μεταμόρφωνε αυτά τα νοητικά σχήματα. Τα σώματα την στιγμή της
επίδειξης τους, την στιγμή της πραγμάτωσης του ουτοπικού δυναμικού της νέας
πρακτικής αποκαλύπτονταν όχι ως ομοιόμορφα, υγιή και βουβά, αλλά αντίθετα ήταν
δηλωτικά της προϋπάρχουσας διαφοράς, του στάτους, της οικονομικής επιφάνειας
και του βιοτικού ύφους.
Η ανάπτυξη του σώματος ως ανοικτού πεδίου συμβολισμών συνοδευόταν και
από τη διάδοση μορφών συσσώρευσης γνώσης για την καλύτερη επιτέλεση αυτών
των συμβολισμών και για τους βέλτιστους τρόπους συσσώρευσης κοινωνικού
κεφαλαίου. Η γνώση αυτή μεταδιδόταν τόσο από τους ίδιους τους φορείς της όσο και
από τα έντυπα της εποχής, καθώς έβλεπαν στη διάχυση αυτής της λειτουργίας τη
διάδοση νέων μορφών κατανάλωσης.
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Η όλη διαδικασία μετέθετε το ρόλο του σώματος εντός του πεδίου της
σεξουαλικότητας. Το σώμα μεταμορφωνόταν από «τελικό έπαθλο» της ερωτικής
αναζήτησης, σε μέσο δια του οποίου η έλξη και η απώθηση εκφραζόταν. Ιεραρχούταν
με κριτήρια την σύγκριση τμημάτων τους με ένα δέον. Το σώμα ως φορέας
σεξουαλικότητας

κωδικοποιούταν,

εντασσόταν

σε

μορφές

κοινωνικής

του

αξιολόγησης και κατατασσόταν με βάση την αποδοτικότητα του στην γαμική αγορά.
Ταυτόχρονα, η ίδια η παραλία μεταμορφωνόταν σε πεδίο ιεραρχήσεων. Τα
σώματα κατατάσσονταν με βάση την ελκυστικότητα τους και, έτσι, το γυμνό σώμα
κατέληγε να παραπέμπει από μία υπόσχεση εκδημοκρατισμού σε ένα νέο πεδίο
παραγωγής ανισοτήτων. Άλλα σώματα συγκαλύπτονταν εξαιτίας των νέων ιεραρχιών
εντός της παραλίας και άλλα εξοβελίζονταν.
Η διάδοση όμως των νέων πρακτικών στην ελληνική κοινωνία συνοδευόταν
από τη διάδοση των νέων κωδίκων που διέπουν την λειτουργία των υποκειμένων
εντός τους. Η παραλία απέκλειε το σώμα που δεν υποτασσόταν στους κώδικες της.
Δημιουργούσε έτσι παράλληλα και την παρέκκλιση της, το υποκείμενο που
αδυνατούσε να υιοθετήσει το νέο αυτό κώδικα και μέσα από τη συμπεριφορά του
τους παραβίαζε.
Η αλλαγή των αισθητικών προτύπων και η αναδιάταξη τους μέσα από την
εγγραφή τους στους κώδικες της παραλίας, προνομιακά επηρέαζε την περίοδο που
μελετάμε το γυναικείο σώμα. Το νέο γυναικείο σώμα υφίσταται τη μεγαλύτερη βία
από αυτούς τους μετασχηματισμούς, και το γυναικείο σώμα είναι αυτό που όταν
παρεκτρεπόταν από τα προβλεπόμενα όρια αποκλειόταν με μεγαλύτερη ένταση.
Η μελέτη της δημόσιας σφαίρας γύρω από τα αισθητικά πρότυπα και τον
τρόπο που αυτά αναδομούνταν, αποκαλύπτει τους μηχανισμούς μέσα από τους
οποίους αυτά μετασχηματίζονταν. Η μόδα γύρω από τα γυναικεία μαγιό γινόταν θέμα
δημόσιας συζήτησης μαζί με την εξάπλωση του τουρισμού και των παραθαλάσσιων
πρακτικών αναψυχής. Η μόδα επικαλούταν την αναγκαιότητα και την επείγουσα
σημασία για τη γυναίκα να υιοθετήσει τους νέους σημειωτικούς κώδικές της
παραλίας. Ταυτόχρονα η μόδα προέβαλε και τον εαυτό της ως το βέλτιστο τρόπο για
να κατορθώσει το σώμα να τους υιοθετήσει, ώστε να πετύχει τα αναμενόμενα
κοινωνικά αποτελέσματα. Καθώς όμως η μόδα επείγει διαχρονικά, κατέληγε η ίδια να
έλκει τους μετασχηματισμούς των αισθητικών προτύπων.
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Το γυναικείο σώμα υποβαλλόταν με αυτόν τον τρόπο σε μία διαδικασία
βίαιου μετασχηματισμού καθώς καλούταν να επιτελέσει, προς όφελος ενός
αμφίβολου κοινωνικού γοήτρου, τους συμβολισμούς που έχουν έρθει από ένα
αλλότριο σύστημα. Η γυναίκα για να μπει στο κόσμο της μόδας έπρεπε να
προσαρμόσει το σώμα της στις απαιτήσεις του καταναλωτικού προϊόντος, και μέσα
από αυτή τη διαδικασία καθυποτασσόταν, ενοχοποιώντας πτυχές του σώματος της για
να νομιμοποιηθεί η ανάγκη εγγραφής της γυναίκας στο γνωστικό σύστημα της ίδιας
της μόδας.
Ο δημόσιος λόγος γύρω από τα σχετικά αισθητικά πρότυπα, τέλος,
αποκαλύπτει και τις στρατηγικές που υιοθετούνται από το εμπορευματικό κύκλωμα
για να προσπελαστούν οι αντιφάσεις που δημιουργούσαν τα νέα αισθητικά πρότυπα
με τα καθιερωμένα ήθη της ελληνικής κοινωνίας. Ο λόγος γύρω από τη μόδα, την
ίδια στιγμή που παρουσιαζόταν ως απόλυτη προϋπόθεση για τη διατήρηση του
κοινωνικού γοήτρου του υποκειμένου, διαρκώς παρουσίαζε το αισθητικό πρότυπο
του γυμνού σώματος ως παροδικό γεγονός. Με αυτόν τον τρόπο, η αέναη αναζήτηση
του αισθητικά νέου από το εμπορευματικό κύκλωμα παρουσιαζόταν, σε βάθος
χρόνου, ότι θα υπερέβαινε τις αισθητικές υπερβολές τις γύμνιας, αποκαθιστώντας εν
τέλει τα παραδεδομένα ήθη.
Τέλος, οι ιεραρχίες και οι μορφές αποκλεισμού που περιγράψαμε αναφερόταν
και απευθυνόταν προνομιακά σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες μέσα από τις
διαφορετικές ικανότητες τους να υιοθετούν τους αισθητικούς κώδικες που επιβάλλει
το εμπορευματικό κύκλωμα. Έτσι, για τους τουρίστες απαγορευμένο γυμνό σώμα στο
δημόσιο χώρο είναι το σώμα που δεν καταναλώνει και έτσι δεν ανταποδίδει την ηθική
έκπτωση που έχει επιφέρει στην κοινωνία με το χρηματικό της ισοδύναμο. Από την
άλλη για τους Έλληνες της εποχής, οι αποκλεισμοί είναι περισσότερο κοινωνικά
προσδιορισμένοι. Το σώμα των νέων από τα μεσαία και ανώτερα στρώματα
αντιμετωπιζόταν ως μιαρό, στο βαθμό, ακριβώς, που δια της αποχής τους από την
κατανάλωση δεν υιοθετούσαν επαρκώς τα δυτικά πρότυπα. Από την άλλη, ο
δημόσιος λόγος της εποχής, ερήμην της πραγματικότητας βεβαίως, προσπαθούσε
συλλήβδην να αποκλείσει το σώμα των υποκειμένων που προέρχονται από τα
κατώτερα στρώματα. Προς αυτή την κατεύθυνση στιγματιζόταν με περίσσια ένταση
η σωματική διαφορά ή η δυσμορφία που ήταν ένδειξη ανικανότητας να υιοθετηθούν
οι αισθητικοί κώδικες και οι στρατηγικές της απογυμνωμένης παραλίας.
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6.1.8 Κοινωνικές αναπαραστάσεις
Κλείνοντας, αναφερθήκαμε σε μετασχηματισμούς κοινωνικών αναπαραστάσεων της
ίδιας της ελληνικής κοινωνίας τόσο σε σχέση με τον εαυτό της όσο και για τον
τουρίστα που εμφανίζονταν στο δημόσιο λόγο ως αποτέλεσμα της ίδιας της διάδοσης
της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα. Ο μετασχηματισμός και η παραγωγή της
τουριστικής χωροχρονικής σταθεράς σχετικοποιούσε το περιεχόμενο των κοινωνικών
αναπαραστάσεων των στοιχείων της κοινωνικής ζωής που εμπλέκονταν σε αυτή και
ως εκ τούτου τις άνοιγε ως πεδία ανοικτά στον κοινωνικό ανταγωνισμό. Οι αλλαγές
αυτές ανάγονταν, στην αντίληψη μας, στην ένταση που προκαλούταν ανάμεσα στους
κανονιστικούς λόγους που παράγονταν μέσα από την εξάπλωση του τουρισμού και
τις διαδικασίες εμπορευματοποίησης που αυτή ενεργοποιούσε καθώς και τη βιωμένη
εμπειρία από την εξάπλωση της τουριστικής δραστηριότητας και την εξάπλωση του
εκχρηματισμού στην κοινωνία υποδοχής.
Η μελέτη των μετασχηματισμών των αναπαραστάσεων του τουρίστα
αποκαλύπτει τις μεταβολές του τρόπου με τον οποίο ο «ξένος» γινόταν αντιληπτός
από την ελληνική κοινωνία. Την δεκαετία του ’50 ο τουρίστας παρουσιαζόταν στο
δημόσιο λόγο ως φορέας εκπολιτισμού και οικονομικής ευρωστίας. Η παρουσία του
αποτελούσε μία υπόσχεση οικονομικού και πολιτισμικού εκσυγχρονισμού, αλλά όχι
και βάση πάνω στην οποία μπορούσαν να αναπροσανατολιστούν οι βιογραφίες των
υποκειμένων. Η αναφορά σε αυτούς δεν συνοδευόταν με τίποτα το αρνητικό, ενώ
όλοι οι επισκέπτες της χώρας παρουσιάζονταν ως φιλέλληνες και αρχαιολάτρες.
Τη δεκαετία του ‘60 παρατηρούμε ένα σχίσμα στις αναπαραστάσεις του
«ξένου» που μορφοποιείται μέσα από δύο διακριτούς τύπους του τουρίστα. Ο πρώτος
είναι πλούσιος και χαρακτηρίζεται από τις διακριτές του καταναλωτικές συνήθειες.
Είναι κοινωνικά επιθυμητός αν και συχνά διακωμωδείται ακριβώς εξαιτίας της
ευκολίας δια της οποίας τυγχάνει θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Η μορφή του και
οι ρητορικές που αναπτύσσονταν γύρω από τη φιγούρα του συνιστούσαν αντιστροφή
της θέσης οικονομικής υποτέλειας που η εξάπλωση της τουριστικής οικονομίας
υπονοούσε για τη χώρα.
Ο δεύτερος τύπος τουρίστα είναι νέος ή νέα, με χαμηλό εισόδημα, αλλά
συνάμα μορφωμένος και σκεπτόμενος. Παρουσιαζόταν ως απειλητικός, λόγω της
υποτιθέμενης χαλαρής του σχέσης με την καθαριότητα του και τα παραδεδομένα
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σεξουαλικά ήθη, ήταν όμως ανεκτός. Η απειλή που παρουσίαζε γινόταν αντικείμενο
αντιπαράθεσης εξαιτίας της αμφιλεγόμενης οικονομικής του επίδρασης.
Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, τέλος, οι δύο παραπάνω
τύποι παρέμεναν στο δημόσιο διάλογο, αλλά ταυτόχρονα περιθωριοποιούνταν. Ο
πλούσιος τουρίστας παρουσιαζόταν να βρίσκεται υπό εξαφάνιση, ως μία ουτοπία που
χανόταν διαψεύδοντας την υπόσχεση ευημερίας που έφερνε μαζί της η διάδοση του
τουρισμού στη χώρα. Ο μιαρός τουρίστας της προηγούμενης περιόδου στιγματιζόταν,
έπαυε να είναι ανεκτός και φορτωνόταν την ευθύνη της αρνητικής επίδρασης που ο
τουρισμός παρουσιαζόταν να προκαλεί στην ελληνική κοινωνία. Συνιστούσε μία
δυστοπία στο βαθμό που η παρουσία του, όχι μόνο διατάρασσε το εμπορευματικό
κύκλωμα, αλλά πλέον παρουσιαζόταν να απειλεί με την φυσική του παρουσία το
γηγενή πληθυσμό.
Οι δύο παραπάνω τύποι ήταν πλέον υπερβατικές μορφές, κοινωνικοί
ιδεότυποι που μέσα από την υπερβολή τους αποτύπωναν τη σχέση της ελληνικής
κοινωνίας με το νέο φαινόμενο. Την ίδια περίοδο αναδυόταν ένας τρίτος τύπος που
πλέον ήταν και ευρύτερα αναγνωρίσιμος, εκείνος του μαζικού τουρίστα. Ο μαζικός
τουρίστας στο λόγο της εποχής παρουσιαζόταν ως μία ετεροτοπία στο βαθμό που
ήταν ευρύτατα αναγνωρίσιμος και διατηρούσε την ικανότητα να αλλοτριώνει
νοηματικά ολόκληρες περιοχές και να τις οικειοποιείται. Ο τοπικός πληθυσμός είχε
πρόσβαση στο νέο αυτό κοινωνικό ιδεότυπο και στους ιδιαίτερους τουριστικούς
χώρους καθημερινά, παρ’ όλα αυτά αυτές ήταν πλέον ριζικά ξένες. Ο τύπος του
μαζικού τουρίστα ήταν απόδειξη της εξοικείωσης της ελληνικής κοινωνίας με τον
τουρισμό ως κομμάτι πλέον της κοινωνικής πραγματικότητας της χώρας και της
δημιουργίας μίας διακριτής τουριστικής κουλτούρας. Ταυτόχρονα συνιστούσε μορφή
συναισθηματικής αποστασιοποίησης και κρυστάλλωνε συμβολικά τον αναγκαίο
διαχωρισμό της ίδιας της κοινωνίας από τους τουρίστες.
Ως εκ τούτου, η ιστορία των αναπαραστάσεων του τουρίστα την περίοδο που
μελετήσαμε είναι η ιστορία της απώλειας της ιδιότητας του ξένου από αυτόν, της
εξοικείωσης δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας με αυτόν και της ένταξης του εντός
συγκεκριμένων νοηματικών αλυσίδων. Στις αναπαραστάσεις αυτές εγγράφονται
ανησυχίες και αναζητήσεις της ελληνικής κοινωνίας που υπερβαίνουν τις
συγκεκριμένες λειτουργίες της τουριστικής οικονομίας και σχετίζονταν με τις
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εξελίξεις εντός της ίδιας της χώρας και του τρόπου με τον οποίο αυτή
αντιλαμβανόταν τον εαυτό της και το μέλλον της.
Αναφορικά με τις αναπαραστάσεις της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, η
μελέτη μας κατέδειξε τα ακόλουθα: Η χρήση εκ μέρους του εμπορευματικού
τουριστικού κυκλώματος αναπαραστάσεων που σχετίζονταν με την Ελλάδα, οι
σημασίες τους όπως αυτές εκφέρονταν από άλλους κεντρικούς κρατικούς και
θεσμικούς φορείς, και η διάδοση της τουριστικής οικονομίας σε συγκεκριμένες
χωροχρονικές ενότητες οδηγούσε στη σχετικοποίηση των σημασιών που σχετίζονταν
με τα σχήματα αυτοκατανόησης της ελληνικής κοινωνίας. Για να κατανοήσουμε αυτή
τη διαδικασία εστιάσαμε σε τρεις διαφορετικές αντιφάσεις που παρουσιάζονταν στο
δημόσιο λόγο περί τουρισμού: α) στην ένταση μεταξύ του πολιτισμού των κατώτερων
στρωμάτων και του πολιτισμού των ανώτερων στρωμάτων και του τρόπου που
αναδιατάσσονταν οι μεταξύ τους σχέσεις από τη διάδοση του τουρισμού. β) Στην
αντίφαση που προέκυπτε μέσα από τη χρήση της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς από
το τουριστικό κύκλωμα σε σχέση με την χρήση της ως τμήμα της ελληνικής
εθνικιστικής ιδεολογίας. γ) Τέλος, στην αντίφαση μεταξύ των πολιτικών
ιδεολογημάτων σχετικά με την οικονομική πρόοδο και την μερική μόνο διάδοση
μορφών εκχρηματισμού ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τουριστικής οικονομίας
της χώρας.
Η διάδοση της τουριστικής εμπορευματικής σφαίρας έτεινε να σχετικοποιεί τα
δίπολα μεταξύ υψηλού πολιτισμού και λαϊκού πολιτισμού, ή αλλιώς την αξιολογική
κρίση μεταξύ του πολιτισμού των ανώτερων και των κατώτερων στρωμάτων της
ελληνικής κοινωνίας. Η φιλοξενία ως τεκμήριο ελλιπούς εκχρηματισμού του τρόπου
ζωής των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων παρουσιαζόταν ως βασικός πόρος της
τουριστικής βιομηχανίας της χώρας. Οι ίδιοι θεσμοί που εγκαλούσαν για την
αξιοποίηση της, εγκαλούσαν ταυτόχρονα τους κατοίκους των τουριστικών περιοχών
να διατηρήσουν τις μορφές κοινωνικής ζωής που η διάδοση του τουρισμού σταδιακά
μετάλλασσε. Την ίδια στιγμή, και ενώ οι επίσημες τουριστικές πολιτικές προέβαλαν
τον υψηλό πολιτισμό ως βασικό πολιτισμικό πόρο της χώρας, οι μορφές
«ανεπίσημου» τουρισμού εδράζονταν στην εκμετάλλευση στοιχείων του λαϊκού
πολιτισμού ως ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, επιταχύνοντας την διαδικασία
επανανοηματοδότησης τους.
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Η αρχαιοελληνική κληρονομιά κατείχε από συστάσεως του ελληνικού έθνουςκράτους οργανική θέση στην επίσημη κρατική ιδεολογία. Οι αμιγώς πολιτικές της
λειτουργίες όμως σχετικοποιούνταν από τη χρήση ανάλογων συμβόλων από την
τουριστική βιομηχανία. Η αρχαιοελληνική κληρονομιά παρουσιαζόταν από τους
επίσημους κρατικούς θεσμούς ως βασικός πόρος του ελληνικού τουρισμού και ως
νομιμοποιητική του αρχή. Η χρήση όμως των σχετικών συμβόλων από τον τουρισμό
μετασχηματιζε τις σημασίες της και συνεπώς η θέση της στην επίσημη εθνική
ιδεολογία ετίθετο υπό αμφισβήτηση και η σημασιοδότηση της γινόταν αντικείμενο
κοινωνικού ανταγωνισμού.
Η έννοια της οικονομικής προόδου και της μελλοντικής οικονομικής
ευημερίας, όπως και στα περισσότερα νεωτερικά κράτη μεταπολεμικά, αποτελούσαν
βασική νομιμοποιητική αρχή των ασκούμενων οικονομικών πολιτικών. Η τουριστική
οικονομία έτεινε όμως να αναδεικνύει πόρους που σχετίζονταν με την ελλειπή
πρόοδο ή με το παρελθόν ως συγκροτησιακά στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης
που ο τουρισμός παρουσίαζε να επιτυγχάνει για την ελληνική κοινωνία. Την πρώτη
περίοδο

που

μελετάμε

η

ελλιπής

πρόοδος

και

ο

ελλιπής

εκδυτικισμός

παρουσιάζονταν στο δημόσιο λόγο ως αναχώματα στη διάδοση της τουριστικής
οικονομίας, διαδικασία μέσα από την οποία τα μεσαία και κατώτερα στρώματα
αποκλείονταν από τα οφέλη της. Σταδιακά, όμως, οι ίδιες οι αντιφάσεις του
τουρισμού έτειναν να ενδυναμώσουν τη θέση αυτών των στρωμάτων στην ελληνική
κοινωνία και να ανέδειξαν τα στοιχεία του «ελλιπούς» κοινωνικού τους
εκμοντερνισμού ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Κλείνοντας, ο τουρισμός ενέτεινε εντός της ελληνικής κοινωνίας το λόγο
γύρω από την υπό απειλή εθνική ταυτότητα, αναδεικνύοντας, όμως, ως βασικά της
στοιχεία διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που μέχρι τότε προβάλλονταν.
Υποβάθμιζε την σημασία της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς στο εθνικιστικό
αφήγημα και αναδείκνυε στοιχεία του πολιτισμού των κατώτερων στρωμάτων ως
συγκροτησιακά της στοιχεία, αποδεσμεύοντας τα όμως από το ταξικό τους
περιεχόμενο.

6.2

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε ορισμένα ερωτήματα προς
μελλοντική διερεύνηση που η έρευνα μας έθεσε σε ένα πρώτο στάδιο χωρίς όμως να
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μπορέσουμε να απαντήσουμε ικανοποιητικά, είτε επειδή υπερέβαιναν τα όρια και την
οικονομία αυτής της εργασίας, είτε επειδή ήταν αδύνατον να διερευνηθούν μέσα από
τις μεθοδολογικές επιλογές στις οποίες προβήκαμε προκειμένου να απαντήσουμε στα
κύρια ερωτήματα μας.
Η διάδοση του τουρισμού συνοδευόταν από τη διάδοση νέων καταναλωτικών
πρακτικών στην ελληνική κοινωνία την μεταπολεμική περίοδο. Οι ερευνητικές μας
επιλογές επέτρεψαν να διακρίνουμε τις αναπαραστάσεις στο δημόσιο λόγο της
εποχής των νέων μορφών κατανάλωσης. Το ερώτημα όμως παραμένει ανοικτό. Τι
θέση έχει ο τουρισμός στο μετασχηματισμό του υλικού πολιτισμού στην Ελλάδα
κατά την μεταπολεμική περίοδο; Μια τέτοια διερεύνηση θα μπορούσε να ενταχθεί
στην παράδοση της ανθρωπολογίας των αντικειμένων, καθώς θα μελετούσε τις
χρήσεις και τις σημασίες των υλικών τεκμηρίων που σχετίζονται με τις τουριστικές
κοινωνικές πρακτικές.1171
Η ανάπτυξη του τουρισμού την περίοδο που μελετάμε αποτελεί κομμάτι ενός
διεθνούς φαινομένου που με διαφορετικές χρονικότητες, όπως διαπιστώσαμε,
επηρεάζει τις περισσότερες χώρες της μεσογειακής λεκάνης. Η μελέτη θέτει το
ερώτημα ποια είναι σε πολιτικό, θεσμικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο τα
διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής οικονομίας στην Ελλάδα σε
σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου την πρώτη μεταπολεμική περίοδο;
Η διερεύνηση αυτών των διαφορών θα εμπεριείχε την σύγκριση των ασκούμενων
πολιτικών και δημόσιων λόγων σε χώρες με ομόλογα πολιτικά χαρακτηριστικά, όχι
μόνο ως προς την ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου αλλά και ως προς την
πολιτική τους δομή, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία που δεν είχαν
δημοκρατικά καθεστώτα την ίδια περίοδο.
Η μελέτη μας ενέταξε τη δημιουργία της αλυσίδας των Ξενία στο πλαίσιο
ενός μοντέλου κρατικής τουριστικής ανάπτυξης που είχε όχι μόνο οικονομικές αλλά
εν τέλει και κυρίως ιδεολογικές διαστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν εστιάσαμε στην
ιδιαίτερη ιστορία της συγκεκριμένης αλυσίδας. Ως εκ τούτου, προκύπτει το ερώτημα
του ποια είναι η ιστορία των ξενοδοχείων Ξενία και από ποιες ιδέες εμφορούνταν οι
αρμόδιοι που εμπλέκονταν στα σχετικά προγράμματα;

Ενδεικτικά βλέπε: A. Appadurai, The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective,
Cambridge University Press, Κέιμπριτζ, 1986.
1171
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Η έρευνα σχετικά με συγκεκριμένες σημαίνουσες επιχειρήσεις του κλάδου
των ξενοδοχείων έχει μέχρι σήμερα περιοριστεί στα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετανία
και Μοντ Παρνές.1172 Εκτός από αυτά, υπάρχει πλούσιο πεδίο διερεύνησης της
ιστορίας σημαντικών σχετικών επιχειρήσεων και κυρίως των επιχειρηματικών τους
στρατηγικών και του τρόπου με τον οποίο οι σχετικές επιχειρήσεις προσπάθησαν να
επηρεάσουν τις ασκούμενες πολιτικές από τους κεντρικούς πολιτικούς θεσμούς
Στην έρευνα μας καταδείξαμε τη σημασία των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών όπως η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη στη θεσμική συγκρότηση του
τουριστικού κλάδου, κυρίως μέσα από τη συμβολή τους στη δημιουργία της
υπάρχουσας κοινωνικής γνώσης γύρω από τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως πολλά
ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία και την οργάνωση τους, που μόνο η επισταμένη
έρευνα σε σχετικά εξειδικευμένα αρχεία θα μπορούσαν να μας απαντήσουν.
Η μελέτη μας εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο προσδιορίσαμε το πεδίο
εστίασε στις ασκούμενες κρατικές πολιτικές. Η ελληνική τουριστική οικονομία,
όμως, αποτελούσε τμήμα του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος, οι στρατηγικές και
οι κατευθύνσεις του οποίου διαμορφώνονταν σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές
υπερεθνικών θεσμών και επιχειρήσεων, όπως τα τουριστικά πρακτορεία. Η
πληρέστερη κατανόηση της τουριστικής οικονομίας στον ελληνικό κοινωνικό
σχηματισμό περιλαμβάνει την συγκεκριμένη διερεύνηση αυτών των υπερεθνικών
θεσμών, τις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων και τις οργανωτικές μορφές που επέλεγαν
για την διασύνδεση τους με την ελληνική αγορά.
Στο κεφάλαιο 4 προσπαθήσαμε να καταδείξουμε τη σχέση του τουρισμού με
διαδικασίες μετασχηματισμού του δομημένου περιβάλλοντος των ελληνικών πόλεων
και οικισμών. Σήμερα διαθέτουμε εξειδικευμένες έρευνες για τη σχέση μεταξύ των
ασκούμενων κρατικών τουριστικών πολιτικών, τους σχετικούς μετασχηματισμούς και
τις μορφές κοινωνικού ανταγωνισμού που προέκυπταν από αυτές.1173 Παρ’ όλα αυτά,
η συγκεκριμένη έρευνα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου εκδηλωνόταν ιδιαίτερη κρατική
μέριμνα για την ανάπτυξη του τουρισμού όπως η Ρόδος ή η Κέρκυρα, μπορεί να μας
αποκαλύψει ακόμα πολλές «κρυφές» πτυχές του φαινομένου.
Επίσης, προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε τη θέση της αρχιτεκτονικής
παραγωγής και τις λειτουργίες της στην ανάπτυξη της ελληνικής τουριστικής
1172

A. Vlachos, Ό.π. · Ε. Β. Μαρμαράς, Ό.π.
W. Williams & E. M. Papamichael, Ό.π., σ. 127-142 · M. Herzfeld, Social and Monumental Time in a
Cretan Town, ό.π..
1173
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βιομηχανίας. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε πολλά να μάθουμε από την έρευνα στο έργο
συγκεκριμένων αρχιτεκτόνων όπως ο Κωνσταντινίδης, ο Σφαέλος ή ο Κιτσίκης, που
ενεπλάκησαν στα πρώτα κατασκευαστικά εγχειρήματα. Ποιές ήταν οι τεχνικές
προκλήσεις που αντιμετώπιζαν, πως επηρεάζονταν από τις διεθνείς τάσεις της
αρχιτεκτονικής, ποιο ήταν το ιδεολογικό πλαίσιο εντός του οποίου κινούνταν και με
ποιους τρόπους οι κατασκευές τους εγγράφονταν στην πολιτική συγκυρία της εποχής;
Στη μελέτη μας προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στους θεσμούς οργάνωσης και
εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού του τουριστικού κλάδου την περίοδο 19451974. Παρ’ όλα αυτά δεν προχωρήσαμε σε επιστάμενη έρευνα στα αρχεία σχετικών
θεσμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της οργάνωσης των
προγραμμάτων σπουδών των σχετικών θεσμών και οι μεταστροφές τους μέσα στο
χρόνο.
Παραπάνω, αναλύσαμε τις πολιτικές στον τομέα του πολιτισμού ως κομμάτι
της διαδικασίας συγκρότησης της τουριστικής οικονομίας της χώρας. Οι πολιτικές
του πολιτισμού, όμως, διατηρούν την δική τους σχετική αυτονομία στο βαθμό που σε
αυτές συμπυκνώνονται ιδεολογικού τύπου στοχεύσεις και προτεραιότητες της
εκάστοτε πολιτικής ελίτ. Ως εκ τούτου, εκκρεμεί σε επόμενη ερευνητική φάση η
επιστάμενη μελέτη των κρατικών πολιτικών πολιτισμού όλη την μεταπολεμική
περίοδο.
Βασικό μέλημα της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η προσπάθεια να
ανιχνεύσουμε τους τρόπους με τους οποίους το τουριστικό προϊόν βρίσκει την
υλικότητα του μέσα στις τουριστικές κοινωνικές πρακτικές. Στο τομέα αυτό η έρευνα
όμως απέχει πολύ από το να είναι ολοκληρωμένη. Χρειαζόμαστε τις ξεχωριστές
ιστορίες αυτών των πρακτικών, καθώς και άλλων στις οποίες για λόγους οικονομίας
δεν αναφερθήκαμε. Για παράδειγμα, πώς μεταφέρονται οι πρακτικές της περιήγησης
στη φύση από τους περιηγητικούς συλλόγους του Μεσοπόλεμου στο μεταπολεμικό
τουριστικό προϊόν; Πώς μετασχηματίζεται ο υλικός πολιτισμός της ελληνικής
κουζίνας μέσα από την διευρυμένη ένταξή της στα εμπορευματικά δίκτυα της
τουριστικής βιομηχανίας;
Κεντρικό μας πόρισμα αποτελεί η δημιουργία μίας μορφής επιχειρηματικής
και πολιτισμικής οργάνωσης έξω από τις ασκούμενες πολιτικές τουρισμού, οι οποίες
έφερναν σε επαφή επισκέπτες της χώρας με περιοχές που δεν ήταν προετοιμασμένες
για αυτήν την οικονομική και πολιτισμική συνάντηση. Τι μορφές οικονομικής
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οργάνωσης και ποιες πολιτισμικές πρακτικές υιοθετήθηκαν σε αυτές τις πρώτες
συναντήσεις; Η έρευνα σήμερα έχει εστιάσει σε μορφές τουριστικής παρέκκλισης
όπου «περιθωριακές» μερίδες του κύματος προς τη χώρα οικειοποιούνταν
διαφορετικούς τόπους.1174 Γνωρίζουμε όμως ελάχιστα σχετικά με μορφές τουριστικής
επιχειρηματικότητας, οργανωμένες από τοπικές κοινωνίες και τοπικούς πολιτικούς
και επιχειρηματικούς φορείς έξω από τον κρατικό σχεδιασμό, που να στρέφονταν στη
κατεύθυνση

της

οργάνωσης

της

τουριστικής

δραστηριότητας

μέσα

από

«εναλλακτικές» κοινωνικές πρακτικές, όπως στη Μήθυμνα της Μυτιλήνης.
Αν και ως προϊστορία της διάδοσης της παραθαλάσσιας πρακτικής του
μπάνιου παρουσιάσαμε τη σχετική αστική κουλτούρα του Μεσοπολέμου, τα
παραθαλάσσια ήθη της περιόδου δεν έχουν επαρκώς ακόμη διερευνηθεί. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανασυγκρότηση της κοινωνικής ιστορίας του μικρόκοσμου
του Αττικού Φαλήρου ως ενός κατεξοχήν χώρου αστικής κοινωνικότητας.
Τέλος, στη μελέτη μας προσεγγίσαμε τον τουρίστα, τον «άλλο» αυτής της
αμφίδρομης σχέσης που συνιστά η τουριστική οικονομία, μόνο μέσα από τις
αναπαραστάσεις του στο δημόσιο λόγο της εποχής, τους ρόλους που προέκυπταν για
αυτόν μέσα από το πωλούμενο τουριστικό προϊόν και τις επίσημες κρατικές
στατιστικές. Γνωρίζουμε ακόμη πολύ λίγα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτού
του υποκειμένου και ακόμα λιγότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές
κοινωνικές, εθνικές ή πολιτισμικές καταβολές των τουριστών άλλαζαν τον τρόπο με
τον οποίο αντιλαμβάνονταν και αναπαριστούσαν οι ίδιοι την ελληνική κοινωνία και
τον ελληνικό τουρισμό.1175
6.3

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πέρα από τα παραπάνω ερωτήματα που διατυπώσαμε, η έρευνα μας ανοίγει και μίας
άλλης τάξεως ζητήματα, που η ίδια προκαλεί να απαντηθούν. Αυτά δεν είναι άλλα
παρά οι εξελίξεις της τουριστικής οικονομίας, των τουριστικών πολιτικών και των
επιπτώσεων του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία από το 1974 μέχρι σήμερα.
Κλείνοντας, θα θέλαμε, παραβιάζοντας τις πειθαρχίες της ακαδημαϊκής
έρευνας, να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις, εν είδει προβληματισμού, σχετικά με
την εξέλιξη μίας ιστορίας, που αναζητά τη συνέχεια της αφήγησης της.
1174

V. Kantsa, Ό.π., σ. 35-55 · Θ. Χ. Θεοδώρου, Βιογραφικές ρήξεις και ηθικός πανικός. Η κοινότητα των
χίπις στα Μάταλα (1965-1975), ό.π..
1175
Ενδεικτικά βλέπε: D. Wills, Ό.π.
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Την περίοδο που μελετήσαμε ο ελληνικός τουρισμός αποκρυστάλλωσε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά συναντώνται σήμερα. Το μικρό σχετικό
μέγεθος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τη χαμηλή αναλογία κλινών ανά μονάδα,
την διευρυμένη μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση στους κόλπους της οποίας
απασχολούνται εργαζόμενοι και μέλη της οικογένειας, οι σχέσεις των οποίων
ρυθμίζονται περισσότερο από την δύναμη των διαπροσωπικών επαφών παρά από ένα
ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο. Με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, και σε αντίθεση
με τον τουρισμό σε άλλες χώρες της μεσογειακής λεκάνης, ο τουρισμός στην Ελλάδα
συνέβαλε με έναν τρόπο στη διάχυση του κοινωνικού πλούτου και στην άμβλυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων. Η σχέση αυτή δεν έχει υπάρξει αθώα, αν
αναλογιστούμε την στήριξη που παρείχε στην μικρή μονάδα το στρατιωτικό
καθεστώς. Η σχέση αυτή δεν ήταν ούτε και απροβλημάτιστη, καθώς στις
διαπροσωπικές αυτές σχέσεις δυνητικά συναντώνται οι χειρότερες μορφές
εργασιακής εκμετάλλευσης. Ήταν όμως υπαρκτή. Ο τουρισμός συνέβαλε με τον
τρόπο του στη δημιουργία της συγκεκριμένης κοινωνικής διαστρωμάτωσης της
μεταπολιτευτικής Ελλάδας και αναπόφευκτα υπήρξε τμήμα του μεταπολιτευτικού
κοινωνικού συμβολαίου.
Η συνθήκη αυτή υπό την οποία λειτουργούσε ο ελληνικός τουρισμός άρχισε
να διαταράσσεται από τη δεκαετία του ’90 και μετά, εποχή που συνδέεται με
σημαντικές τομές στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, όπως η ένταξη στην
ευρωπαϊκή νομισματική ένωση, η υποχώρηση του κέυνσιανισμού ως του κυρίαρχου
οικονομικού δόγματος άσκησης οικονομικής πολιτικής και η αυξανόμενη
διεθνοποίηση της οικονομίας.1176 Οι εξελίξεις αυτές, καθώς μεταφέρονταν στο πεδίο
άσκησης τουριστικής πολιτικής, στιγμάτιζαν την συγκεκριμένη δομή της ελληνικής
τουριστικής αγοράς και παρουσίαζαν τη δομή αυτή ως πηγή όλων των προβλημάτων
της. Η διεύρυνση της διεθνοποίησης της τουριστικής οικονομίας και η
νεοφιλελεύθερη αντίληψη σχετικά με τις βέλτιστες στρατηγικές επίτευξης
οικονομικών ρυθμών ανάπτυξης, οδήγησαν σε μία επαναφορά του μύθου των
διεθνών επενδύσεων στον τουριστικό τομέα ως πανάκεια, όχι μόνο της ασκούμενης
τουριστικής πολιτικής, αλλά και συνολικά ως κορωνίδα ενός οικονομικού μοντέλου
που θα μπορούσε φαντασιακά με αλματώδους ρυθμούς να απαντήσει κάθε
οικονομικό ερώτημα. Οι εμμονές στην προσέλκυση ξένων μεγάλων επενδύσεων,
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κατά το πρότυπο των αντίστοιχων και αποτυχημένων, όπως είδαμε, ιδεολογημάτων
της δεκαετίας του ’60, όχι μόνο έχουν αμφισβητήσιμη οικονομική ορθότητα, αλλά
και πάνω από όλα είναι κοινωνικά ζημιογόνες. Η ακραία συγκεντροποίηση της
τουριστικής δραστηριότητας σε λίγες μονάδες εντός των οποίων ασκούνται αυστηρές
πρακτικές χωρισμού και επιτήρησης του ξένου καταναλωτή από την τοπική κοινωνία,
πρακτικές που εμφανίζονται σήμερα μέσα από τις συζητήσεις λόγου χάρη γύρω από
τα all inclusive, δεν αναφέρονται μόνο σε μορφές οικονομικής οργάνωσης ξένες προς
την διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας που στηρίζεται στη μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα, αλλά παραπέμπουν κα σε διαφορετικά κοινωνικά μοντέλα και
κοινωνίες όπου η σχέση αρχόμενων και κυβερνόντων διέπεται και από ένα
διαφορετικό κοινωνικό συμβόλαιο. Κοντολογίς, η προστασία του καταναλωτικού
υποκειμένου τουρίστα από την επικίνδυνη τοπική κοινωνία αναφέρεται σε κοινωνίες
με προκλητικές κοινωνικές ανισότητες, στις οποίες η παρουσία του όποιου ξένου, και
ανεξάρτητα από την κοινωνική του καταγωγή, αποτελεί ευθύς εξαρχής πρόκληση για
τον τοπικό πληθυσμό.
Σε αυτό το νεοφιλελεύθερο περιβάλλον εντεινόμενης πίεσης για επίτευξη
ρυθμών ανάπτυξης μέσα από τη δυναμική της «ατμομηχανής» της ελληνικής
οικονομίας, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 όλο και συχνότερα ο τουρισμός
παρουσιαζόταν να πλήττεται, όχι πλέον μόνο από την φυσική μολυσματικότητα του
τοπικού πληθυσμού, αλλά από την ίδια τη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος. Οι εκλογές διαταράσσουν την τουριστική σεζόν, οι απεργίες
προκαλούν αναστάτωση στους περιζήτητους καταναλωτές των τουριστικών
προϊόντων και οι μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας, από συνταγματικά κατοχυρωμένα
δικαιώματα, μεταμορφώνονται σε κηλίδες της εικόνας της χώρας ως ενός
τουριστικού παραδείσου υπό αέναη ανακατασκευή. Σε μία αντιστροφή των
ιδεολογημάτων της δεκαετίας του ’50 που ταύτιζαν τον τουρισμό με τη δημιουργία
μίας εύρωστης μεσαίας τάξης, επιχείρημα που στο φιλελεύθερο ιδεολογικό πλαίσιο
παρουσιάζονταν ως προϋπόθεση της εμπέδωσης των δημοκρατικών θεσμών, σήμερα
με τον πιο εφιαλτικό τρόπο η δημοκρατία και ο τουρισμός παρουσιάζονται όλο και
συχνότερα ως συλλογικές κοινωνικές επιλογές ευθέως ανταγωνιστικές μεταξύ τους.
Η προστασία της δομής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος δεν
υποσκάπτεται αποκλειστικά από εξωτερικές πιέσεις. Υπονομεύεται από τις ίδιες τις
πρακτικές που επιχειρηματικές μερίδες εφαρμόζουν τόσο σε εργασιακό όσο και σε
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περιβαλλοντικό επίπεδο. Ο δημόσιος χώρος σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο
βαλλόταν από την μικρή τουριστική επιχείρηση και καθ΄ όσον βαλλόταν,
υπονομευόταν και η ανταγωνιστικότητα της μακροπρόθεσμα, υποβαθμίζοντας
αισθητικά τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Ως εκ τούτου, η προστασία,
αναβάθμιση και έμπρακτη πολιτική μέριμνα για το δημόσιο χώρο αποτελεί σήμερα
πράξη, που πέρα από το εμφανές δημοκρατικό της περιεχόμενο, προστατεύει και το
ελληνικό τουριστικό προϊόν. Παραδόξως, οι μορφές κινητοποιήσεων που
προσπαθούν να ρυθμίσουν το δημόσιο χώρο συναντούν σήμερα τις περισσότερες
κοινωνικές αντιδράσεις από αυτές ακριβώς τις επιχειρηματικές μερίδες που θα
ευνοούταν ως σύνολο περισσότερο από τέτοιες ρυθμίσεις.
Στην μελέτη μας προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις πρώιμες οικολογικές
συζητήσεις και συγκρούσεις γύρω από την παραγωγή και χρήση του διακριτού
τουριστικού χώρου, μέσα από ένα διπλό πρίσμα. Από τη μία, αυτές οι διεργασίες
είχαν πάντοτε ως πραγματικό υπόβαθρο την καταστροφή του περιβάλλοντος που η
διαδικασία εμπορευματοποίησης ενεργοποιούσε. Το κράτος καλούνταν εκ των
πραγμάτων να μαζέψει τα «απόνερα» μίας κίνησης την οποία το ίδιο είχε
ενεργοποιήσει μέσα από τη θεσμική ρύθμιση της τουριστικής αγοράς. Από την άλλη,
οι σχετικές αντιπαραθέσεις, ενώ είχαν περιβαλλοντικό υπόβαθρο, στην πορεία
πάντοτε αποκτούσαν ταξικό περιεχόμενο. Κάθε μορφή ρύθμισης μεταλλασσόταν σε
μορφή απαγόρευσης ή αποκλεισμού που ωφελούσε συγκεκριμένες επιχειρηματικές
μερίδες. Η επικαιροποίηση του ζητήματος της οικολογίας στην ελληνική πολιτική
σφαίρα, ειδικότερα μετά από τις πυρκαγιές του 2007 και τη σύσταση του πρώτου,
έστω και βραχύβιου, υπουργείου Περιβάλλοντος, επανέφερε κατά παρόμοιο τρόπο τις
πολιτικές του περιβάλλοντος ως ένα πεδίο επί του οποίου ο ανταγωνισμός δεν αφορά
μόνο μία ορθολογική κανονιστική εκτίμηση των οικολογικών ζητημάτων, αλλά και
ως ένα από τα κατεξοχήν νέα πεδία επί των οποίων μορφές ταξικού ανταγωνισμού
και εκμετάλλευσης εκδηλώνονται. Το περιβάλλον, καθώς η προστασία του,
καθίσταται κομμάτι της κυρίαρχης ιδεολογίας και συνιστά όλο και συχνότερα
νομιμοποιητική αρχή μορφών οικονομικής εκμετάλλευσης. Ακόμα πιο ανησυχητικό
είναι το γεγονός ότι μορφές «περιβαλλοντικού» κανονιστικού πράττειν λειτουργούν
ως διαδικασίες πρωταρχικής συσσώρευσης και αρπαγής πόρων προς την
εξυπηρέτηση μεμονωμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Όχι τυχαία, οι σχετικές
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πρακτικές παραπέμπουν στις μορφές παρεμβάσεων επί του δημόσιου χώρου της ίδιας
της στρατιωτικής δικτατορίας με ανάλογους σκοπούς.
Η τάση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τις αναγκαιότητες άσκησης
περιβαλλοντικής πολιτικής με γνώμονα την διεύρυνση του πεδίου των κοινών
αγαθών ως προϋπόθεση της όποιας μορφής οικονομικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση
όμως του τουρισμού οι προβληματικές που ανοίγουν είναι μίας επιπλέον τάξης πέρα
από τις απολύτως απαραίτητες μορφές ρυθμίσεων και περιορισμών στη χρήση της
γης και του περιβάλλοντος. Δεδομένων των τρόπων με τον οποίο η ανάπτυξη της
τουριστικής αγοράς στη χώρα παρήγαγε τον «τουριστικό χώρο» και περιόριζε τον
δημόσιο χώρο, η σκέψη μας πρέπει να στραφεί σε μορφές ανακατασκευής του
δημόσιου χώρου, της αναμόρφωσης του, της δημιουργίας νέων χρήσεων στις ήδη
υπάρχουσες περιοχές υποδοχής τουριστών. Η τουριστική πολιτική οφείλει, κοινώς, να
στραφεί προς την προστασία του δημόσιου κατασκευασμένου χώρου, στην
επαναδημοσιοποίηση του και στην «αποτουριστικοποίηση» περιοχών η οικονομική
δομή των οποίων έχει διαταραχθεί από την υπερβάλλουσα προσφορά τουριστικών
υπηρεσιών. Οι διαφορετικές προσπάθειες «απόσυρσης» ξενοδοχειακών μονάδων σε
χώρες όπως η Ισπανία ίσως να δείχνουν το δρόμο, αν και η διαδικασία αυτή θα
αποκτούσε τελείως διαφορετικά πρόσημα στην περίπτωση της Ελλάδας δεδομένης
της ως επί το πλείστον μικρής τουριστικής επιχείρησης της χώρας.
Η δεκαετία του ’90 είχε και ένα άλλο ορόσημο που μετασχημάτισε άρδην την
τουριστική οικονομία στην χώρα. Δεδομένης της διεύρυνσης της διεθνοποίησης της
οικονομίας, το ελληνικό τουριστικό προϊόν με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε
παραπάνω βρέθηκε σε περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έτσι, η βιωσιμότητα
πολλών σχετικών επιχειρήσεων βασίστηκε όλο και πιο συχνά στην εργασία
μεταναστών,

φαινόμενο

σχετικά

καινούργιο

τη

δεκαετία

του

’90.

Η

ανταγωνιστικότητα τους δεν στηρίχθηκε μόνο στην υλικότητα αυτής της εργασίας
αλλά και στην ίδια την επισφαλή τους υπόσταση. Η θολή θεσμική θέση των
μεταναστών τους καθιστούσε τόσο πιο εκμεταλλεύσιμους όσο περισσότερο νομικά
ανασφαλείς και διωκόμενους από τυπικούς και άτυπους μηχανισμούς καταστολής,
δίωξης και περιθωριοποίησης τους. Η τάση αυτή, όμως, ενέτεινε την ενεργή
αντίφαση κάθε μορφής τουριστικής εργασίας. Όσο πιο εξαθλιωμένος είναι ο
εργαζόμενος εντός τους, τόσο περισσότερο υποβαθμίζεται το πωλούμενο τουριστικό
προϊόν, στο βαθμό που και ο ίδιος είναι κομμάτι του πωλούμενου τελικού
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εμπορεύματος. Όσο περισσότερο η εργασιακή εκμετάλλευση εντείνεται, τόσο
αντιφατικότερες και ανεδαφικότερες ακούγονται οι πάντα εντεινόμενες εκκλήσεις της
ίδιας της τουριστικής αγοράς για προσφορά αυθεντικών εμπειριών, εγκάρδιας
φιλοξενίας και πηγαίου ενθουσιασμού για τη δημιουργία μίας κοσμοπολίτικης
ατμόσφαιρας πολιτισμικής ανταλλαγής στους χώρους υποδοχής τουριστών.
Σταδιακά οι τόποι υποδοχής τουριστών μετασχηματίζονται σε αυτό που ο
Μπάουμαν έβλεπε ως σημεία συνάντησης δύο διαφορετικών μορφών «ξένων»,1177 οι
μεν που χρησιμοποιούν την κίνησή τους ως σημάδι της κοινωνικής ανωτερότητας, οι
δε παρίες της βιομηχανίας παροχής υπηρεσιών. Η ίδια η κινητικότητα των παριών
που ακολουθεί τα χνάρια του τουρίστα είναι τεκμήριο της ταξικής τους
κατωτερότητας, της απαγόρευσης τους να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στο βιωμένο
χώρο και της ανικανότητας τους να συγκροτήσουν συνεκτικές μορφές κοινωνικού
βίου.
Η διευρυνόμενη εξειδίκευση των προϊόντων της τουριστικής βιομηχανίας την
περίοδο μετά το 1974 και κυρίως από τη δεκαετία του ’90 και μετά οδήγησε
σταδιακά στην άρθρωση πολιτικών, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που τείνουν να
προωθούν την ανάδειξη του «παραδοσιακού» ή του «εναλλακτικού», ως μία νομικά
προσδιορισμένη διακριτή κατηγορία τουριστικών εμπορευμάτων. Οι σχετικές
πολιτικές που προωθούνται, τόσο σε εθνικό όσο κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
προσβλέπουν, έστω και διακηρυκτικά, στη δημιουργία ενός μεταφορντικά
διαφοροποιημένου

εμπορεύματος.

Στην

πορεία

ενσωματώνουν

όλη

την

αντινεωτερική κριτική στη ρίζα της οποίας βρίσκεται η ίδια η δημιουργία του
τουριστικού φαινομένου και μεριμνούν ταυτόχρονα για την ενεργητική παραγωγή
των μορφών κοινωνικού βίου που φαντάζουν να διατηρούν τα προνεωτερικά τους
χαρακτηριστικά. Αν έχουμε μία τομή σε σχέση με την περίοδο που μελετήσαμε, αυτή
βρίσκεται στο πέρασμα από κανονιστικούς λόγους που προσπαθούν να διαφυλάξουν
τα προνεωτερικά χαρακτηριστικά μίας περιοχής σε ενεργητικές πολιτικές παραγωγής
τους.
Η περίοδος 1945-1974 όμως καταδεικνύει πως, ό,τι θετικό προέκυψε από την
δημιουργία της τουριστικής βιομηχανίας -και από τα περιθώρια πολιτισμικής
παραγωγής που αυτή επέτρεπε- δεν προέκυπτε μόνο από μορφές αναβίωσης,
διατήρησης ή φολκλοροποίησης τμημάτων του λαϊκού πολιτισμού. Περισσότερο
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αυτές αναδυόταν μέσα από τις «χαραμάδες» της πολιτισμικής ανταλλαγής που ο ίδιος
ο εμπορευματοποιημένος τουριστικός χώρος απωθούσε ως ασθένεια. Η άσκηση
πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι
προσανατολισμένη

προς

τη

δημιουργία

ενός

πρωτογενούς

πολιτισμικού

«πλεονάσματος», προς τη δημιουργία νέων μορφών έκφρασης και προς την αμέριστη
στήριξη προς θεσμούς που προάγουν τέτοιες διαδικασίες. Ο τουρισμός, ανεξάρτητα
από τις μορφές κανονιστικής πολιτισμικής προστασίας που ο ίδιος ενεργοποιεί και
από τις οποίες επωφελείτα, συνιστά εκ των πραγμάτων διαδικασία πολιτισμικού
μετασχηματισμού. Άρα η άσκηση τουριστικής πολιτικής οφείλει να παρεμβαίνει, όχι
προς την κατεύθυνση της φετιχοποίησης του παρελθόντος, αλλά περισσότερο προς
την ανάδειξη του μέλλοντος, προς τη νέα δημιουργία που θα αποτυπώνει υπαρκτές
ανησυχίες και προβληματισμούς. Επιπλέον, η εποχή της απονέκρωσης του λαϊκού
πολιτισμού, ως πόρου προς οικονομική εκμετάλλευση, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί για
ένα παραπάνω λόγο. Σήμερα τα κυρίαρχα λαϊκά πολιτισμικά μορφώματα δεν
πηγάζουν από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αλλά από πομπούς όπως ο τουρισμός
ούτως ή άλλως ριζικά ξένους προς αυτές. Ουσιαστικά έχει επικρατήσει κατά κράτος
η «πολιτιστική βιομηχανία» και τα προϊόντα της.1178 Άρα, η ιδέα της αέναης
επιστροφής και της οικονομικής εκμετάλλευσης ενός υπαρκτού λαϊκού πολιτισμού
δεν στερείται σήμερα μόνο οικονομικής βάσης αλλά βρίσκεται και σε αναντιστοιχία
και με την ίδια την πενία των μορφών λαϊκής έκφρασης. Από τη στιγμή που, η μαζική
εμπορευματική παραγωγή και τα μέσα ενημέρωσης απέκτησαν την ηγεμονία στο
πεδίο της αναπαραγωγής μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης για τα μεσαία και
κατώτερα στρώματα, αυτές έπαψαν να αποτελούν πόρο για την τουριστική
βιομηχανία.
Η αρνητικότερη, ίσως, εξέλιξη που συνδέθηκε με τη διάδοση της τουριστικής
βιομηχανίας στην Ελλάδα αποτελούσε, ήδη από την περίοδο της στρατιωτικής
δικτατορίας, η οπτική που την έβλεπε, αν όχι ως ανταγωνιστική, τουλάχιστον ως
αποσυνδεδεμένη από τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η
σταδιακή αποβιομηχάνιση της χώρας από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και η
διάλυση της αγροτικής της παραγωγής με την συνδρομή των επιδοτήσεων από τη
δεκαετία του ’90 και μετά, είναι ζητήματα που υπερβαίνουν την παρούσα εργασία
καθώς και αυτό το τελευταίο τμήμα της. Εδώ οφείλουμε να υποδείξουμε την απουσία
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οποιουδήποτε θεσμικού εξοπλισμού που θα συνέδεε τους κλάδους αυτούς και θα
καθιστούσε την τουριστική οικονομία της χώρας, την κατεξοχήν αγορά των εγχώριων
προϊόντων της μεταποίησης ή του αγροτικού τομέα.1179 Η αντίθετη διαδικασία που
επικράτησε δεν είχε μόνο οικονομικές συνέπειες, αλλά και κοινωνικές, καθώς
μετέβαλε άρδην την κοινωνική δομή των τουριστικών περιοχών και κατέστρεψε
μορφές κοινωνικού βίου που εξαρχής αποτελούσαν πόρους που το τουριστικό
εμπορευματικό κύκλωμα εκμεταλλευόταν.
Σε βάθος χρόνου, η μεταφορντική εξειδίκευση της τουριστικής αγοράς
καθιστά προβληματική την ίδια τη σύλληψη του μαζικού τουρισμού. Η διάθεση και η
πώληση του τουριστικού προϊόντος, σήμερα, στηρίζεται σε μορφές ακραίου
καταμερισμού της τουριστικής προσφοράς σε σχέση με τις συγκεκριμένες μορφές της
τουριστικής ζήτησης. Ό,τι παρουσιάζεται ως «μαζικός τουρισμός» στο δημόσιο
διάλογο, δεν είναι παρά η συγκεκριμένη γεωγραφία της παγκοσμιοποιημένης
τουριστικής αγοράς που αναδεικνύει συγκεκριμένους τόπους ως κατάλληλους για
συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτισμικές κατηγορίες καταναλωτών. Η τουριστική
πολιτική σήμερα περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, συγκεκριμένες ρητές ή άρρητες
επιλογές σχετικά με την κατανομή των τουριστικών υπηρεσιών στον παγκόσμιο
τουριστικό χάρτη.
Η διάδοση του τουριστικού φαινομένου μεταπολεμικά ελάχιστα συνέβαλε
προς την πραγματοποίηση της ουτοπικής υπόσχεσης για πολιτισμική ανταλλαγή και
επικοινωνία. Αυτό στο οποίο συνέβαλε όμως ήταν στη δημιουργία μίας
καταναλωτικής συνείδησης αναφορικά με τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες.
Έννοιες όπως αυτή του μετα-τουρίστα αν αποτυπώνουν κάτι είναι η προσδοκία του
καταναλωτή όπως αυτή έχει δημιουργηθεί από την εξοικείωση με τις τουριστικές
υπηρεσίες και όχι από την δυναμική μίας προσδοκώμενης ανακάλυψης κάποιας
οικολογικής ή προνεωτερικής αυθεντικότητας. Αυτό, λογικά, έχει επίδραση στον εκ
νέου μετασχηματισμό της αυτοεικόνας της ελληνικής κοινωνίας, στο βαθμό που την
εξισώνει ως μίας μεταξύ άλλων χωρών προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών. Αν στο
τέλος της περιόδου που μελετήσαμε το ερώτημα που παρουσιαζόταν για την
ελληνική κοινωνία δεν ήταν, αν η τουριστική ανάπτυξη ήταν επιθυμητή, αλλά το πώς
θα προστατευτεί αυτή η υποδομή, το ερώτημα που τίθεται σήμερα περισσότερο από
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ποτέ είναι τι τουρισμό θέλουμε, έχοντας επίγνωση ότι οι απαντήσεις αυτές θα
διαμορφώσουν και την επίδραση της τουριστικής δραστηριότητας σε κοινωνικό και
πολιτισμικό επίπεδο. Δηλαδή, καλούμαστε να απαντήσουμε τι θέση θέλουμε να
καταλάβουμε σε ένα διεθνή καταμερισμό εργασίας της τουριστικής αγοράς μέσα από
τις εγχώριες ασκούμενες πολιτικές.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η εξέλιξη των πολιτισμικών
μορφών και κοινωνικών πρακτικών της καθημερινής ζωής την μεταπολιτευτική
περίοδο υπό το πρίσμα της διάδοσης του τουριστικού φαινομένου. Η μεταπολιτευτική
κουλτούρα της νεολαίας, σημαδεμένη από την πολιτικοποίηση της περιόδου και σε
στενότερη επαφή από ποτέ με τα διεθνή πολιτισμικά και πολιτικά ρεύματα της
εποχής, συγκροτούταν ως ένας εν κινήσει πολιτισμός στον οποίο η επαφή με τον
τουρίστα-ξένο, μπορούμε να υποθέσουμε, αποτελούσε στιγμή μίας συνεχούς
πολιτισμικής ανταλλαγής. Την εποχή αυτή είναι που δυνητικά ο αποκλεισμός
ανάμεσα στο τουριστικό και μη τουριστικό χώρο υποχωρεί περισσότερο από ποτέ και
αυξάνεται η αλληλεπίδραση του περιηγητή της χώρας με το ντόπιο στοιχείο.
Οι πολιτισμικές μεταβολές που από τα μέσα τις δεκαετίας του ’80 συνδέονται
με την άνοδο μίας καταναλωτικής ηδονιστικής κουλτούρας, τομή η οποία συχνά
σημαδεύεται στην ελληνική περίπτωση με την έκδοση του περιοδικού Κλικ,1180 είχαν
όπως είδαμε την ρίζα τους στην ίδια την στρατιωτική δικτατορία. Η επίδραση του
τουρισμού επί του νέου αυτού πολιτισμικού φαινομένου ήταν καθοριστική στο βαθμό
που η μαζικοποίηση του τουρισμού τον καθιστά το ηδονιστικό φαινόμενο par
excellance. Η συνέχεια με την περίοδο που μελετάμε έγκειται ακριβώς στις μορφές
διάχυσης του ηδονιστικού πολιτισμού της παραλίας σε ολοένα διευρυνόμενα
στρώματα του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, η τομή βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός
ότι την δεκαετία του ’80 η δημόσια επίδειξη του γυμνού σώματος δεν συνιστά πλέον
τομή. Μπορούμε εύκολα να αναστοχαστούμε αυτό το νέο ηδονιστικό πολιτισμό, που
αναδυόταν τη δεκαετία του ’80 ως συνέχεια της δημόσιας σφαίρας που σταδιακά
διαμόρφωναν τα κοσμοπολίτικα περιοδικά ποικίλης ύλης με τα οποία ασχοληθήκαμε.
Υπό αυτή την οπτική οι περιπτώσεις δημόσιου λόγου που μελετήσαμε καθίστανται ο
πρώτος αυτόνομος πολιτισμικός λόγος των μεσαίων στρωμάτων στην ελληνική
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κοινωνία, κοινωνικές κατηγορίες που από τη δεκαετία του ’80 και μετά έτειναν να
ηγεμονεύσουν στην ελληνική κοινωνία.
Η διάδοση αυτής της ηδονιστικής κουλτούρας δυνητικά συνοδευόταν από μία
εντατικοποίηση, εξειδίκευση και εξευγενισμό των παιδαγωγικών του σώματος και
του ελεύθερου χρόνου. Ο σχετικός λόγος δεν θα ήταν τόσο προσανατολισμένος προς
την εμπέδωση των έξεων, στο βαθμό που αυτές θα αποτελούσαν ήδη τμήμα της
καθημερινότητας του ελληνικού πληθυσμού, όσο στην πειθάρχηση και στην
εντατικοποίηση τους. Από την δεκαετία του ’80 και μετά, δυνητικά μπορούμε να
κάνουμε λόγο για βιοπολιτικές διαχείρισης των καταναλωτικών τάσεων οι οποίες
εγγράφονται σε πρακτικές διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Η εμπέδωση αυτή
συνέβαλε και στην άρση της σχέσης μιμητισμού προς τον τουρίστα παραθεριστή.
Από την δεκαετία του ’80 η Ελληνίδα και ο Έλληνας είναι οι «ειδικοί» επί της
παραθαλάσσιας σχόλης. Η παραλία δεν θα ήταν πλέον μία αχαρτογράφητη ξένη γη
προς αποικισμό, αλλά ο τόπος που, διαμέσου της κατανάλωσης τουριστικών
υπηρεσιών, ο επισκέπτης θα συναντούσε ένα καθιερωμένο παραθαλάσσιο εγχώριο
πολιτισμό.
Η ίδια όμως περίοδος θα πρέπει να σηματοδοτεί και την οριστική ρήξη με το
υγιεινιστικό πρόταγμα της επιστροφής στη φύση που έφερε μαζί του η επαφή με το
υγρό στοιχείο. Σταδιακά, δεν θα τελούσε μόνο η φύση υπό απειλή από το
παραθεριστικό σώμα, αλλά και το ίδιο το σώμα τελούσε υπό απειλή από την έκθεση
του στα στοιχεία της φύσης. Η απόλαυση που ο ηδονιστικός πολιτισμός υποσχόταν,
έβρισκε σταδιακά το ισοδύναμο του στο κόστος που είχε να πληρώσει ο νέος
τουρίστας από την έκθεση του σε συσσωρευμένες δόσεις «ηδονής». Από το φόβο του
καρκίνου από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, μέχρι τη διάδοση του ιού του
Έιτζ,1181 η οικονομία του τουρισμού και οι πολιτισμικές της επιδράσεις στην
ελληνική

κοινωνία

διακινδύνευσης.
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Η εμπέδωση μίας διευρυμένης κουλτούρας της σχόλης, αποτέλεσμα της
εγκαθίδρυσης του τουρισμού ως βασικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας, παρέχει
εν κατακλείδι ένα μέτρο αποτίμησης του τρόπου με τον οποίο η ελληνική κοινωνία
εντασσόταν από τη δεκαετία του ’90 και μετά σε μία διαρκώς διεθνοποιούμενη
δημόσια σφαίρα. Αυτό γιατί, ακριβώς η ίδια η θέση της χώρας σε ένα διαρκώς
διευρυνόμενο διεθνή καταμερισμό εργασίας είναι που τελικά αποτελεί το στίγμα που
της αποδίδεται μέσα από μία διαδικασία σημειολογικής διακίνησης και διάχυσης μίας
ετεροκαθοριζόμενης νέας εθνικής ταυτότητας. Καθώς τις μέρες που γράφονται αυτές
οι γραμμές, ο γερμανικός τύπος κατακλύζεται από αναφορές στην τεμπελιά και την
ανηθικότητα του Έλληνα πολίτη, ως πολιτισμικά προσδιορισμένα συγκροτησιακά
χαρακτηριστικά και ως νομιμοποιητικές αρχές για την επιβολή αυστηρών μέτρων
δημοσιονομικής λιτότητας και υποτίμησης της εργασίας, αξίζει να αναρωτηθεί κανείς
κατά πόσο αυτά τα στερεότυπα δεν αποτελούν στην πραγματικότητα ιδεολογήματα
που διαμεσολαβούνται από την ίδια την εμπειρία των δραστηριοτήτων του ελεύθερου
χρόνου σε μία ελληνική παραλία. Κοντολογίς, είναι αυτή η αναφορά στο σημερινό
ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο ένα «πολιτισμικό χαρακτηριστικό» ή μήπως συνιστά μία
πραγμοποιημένη, στο πεδίο των αναπαραστάσεων, αντανάκλαση της συγκεκριμένης
μορφής εργασίας που ένας διεθνοποιημένος καταμερισμός εργασίας επέβαλε στην
ελληνική κοινωνία;
Τέλος, οι εξελίξεις των δυτικών κοινωνιών από τη δεκαετία του ’70 και μετά
τείνουν προς την κατεύθυνση της τριτογενοποίησης της οικονομίας, και των
κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών που αυτή συνεπάγεται. Στην περίπτωση της
Ελλάδας ο τουρισμός αποτελεί, κατά την αντίληψη μας, την ειδική μορφή μετάβασης
σε μία τριτογενοποιημένη οικονομία και κοινωνία. Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε
εξαρχής στην κατανόηση και τη διερεύνηση της «αρχαιολογίας» αυτού του
νευραλγικού κοινωνικού μετασχηματισμού. Ο αναγνώστης, βεβαίως, θα κρίνει κατά
πόσο κάτι τέτοιο έχει επιτευχθεί και σε τι βαθμό.
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Αθήνα, 1969.
Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1969,
Αθήνα, 1971.
Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1971,
Αθήνα, 1972.
Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1972,
Αθήνα, 1974.
Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1973,
Αθήνα, 1975.
Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1974,
Αθήνα, 1976.

Φ.Ε.Κ.:
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Φ.Ε.Κ. 11, 18 Ιανουαρίου 1919, Ν. 1698, «Περί οργανώσεως της λειτουργίας του
κατά τον Ν. 241 αυτοτελούς Γραφείου ξένου και εκθέσεων».
Φ.Ε.Κ. 132, 17 Ιουνίου 1920, Ν. 2188, «περί Ιαματικών Πηγών».
Φ.Ε.Κ. 165, 24 Μαΐου 1926, Ν.Δ. «Περί συμπληρώσεως του νόμου 3250 ‘περί
κυρώσεως του από 3 Σεπτεμβρίου 1924 Νομοθετικού Διατάγματος περί
απαγορεύσεως διακιοπραξιών επ’ ακινήτων’».
Φ.Ε.Κ. 125, 24 Ιουνίου 1927, Διατάγματα «Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 5 Μαΐου
1926 ‘περί συμπληρώσεως του νόμου 3250 περί κυρώσεως του από 3 Σεπτεμβρίου
1924 Ν.Δ. περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων’.».
Φ.Ε.Κ. 285, 16 Αυγούστου 1929, Ν. 4377, «Περί κυρώσεως του από 28 Μαρτίου
1929 Ν.Δ. ‘περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού’».
Φ.Ε.Κ. 225, 23 Ιουλίου 1931, Ν. 5161, «Περί ξεναγών».
Φ.Ε.Κ. 14, 13 Ιανουαρίου 1935, Ν. 6450, «Περί τροποποιήσεως του Ν. 4377 ‘περί
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού’».
Φ.Ε.Κ. 214, 25 Μαΐου 1935, Π.Δ. «περί Τουριστικής Αστυνομίας αρμοδιότητας και
λειτουργίας αυτής».
Φ.Ε.Κ. 119, 1 Απριλίου 1937, Α.Ν. 567, «Περί μετατροπής της Επαγγελματικής
Ξενοδοχειακής Σχολής εις Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων».
Φ.Ε.Κ. 377, 27 Σεπτεμβρίου 1937, Α.Ν. 864, «Περί συστάσεως και λειτουργίας
τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων και περί τουριστικών εκδρομικών
σωματείων.».
Φ.Ε.Κ. 397, 25 Οκτωβρίου 1938, Α.Ν. 1429, «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Α.Ν. 567/1937 “περί σχολής τουριστικών επαγγελμάτων”».
Φ.Ε.Κ. 244, 4 Οκτωβρίου 1945, Α.Ν. 588, «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών
Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπό τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως».
Φ.Ε.Κ. 324, 30 Οκτωβρίου 1946, Ν.Δ. 180, «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Ν.Δ. της 6ης Μαΐου 1946 “περί τουριστικών τόπων, οργανώσεως
και διοικήσεως αυτών”».
Φ.Ε.Κ. 325, 30 Οκτωβρίου 1946, Ν.Δ. 181, «Περί συστάσεως Οργανισμού
Ξενοδοχειακής Πίστεως και Φορολογίας των Ξενοδοχείων».
Φ.Ε.Κ. 133, 8 Μαΐου 1948, Ν.Δ. 690, «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
κείμενης νομοθεσίας “περί σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος”».
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Φ.Ε.Κ. 258, 29 Σεπτεμβρίου 1948, Α.Ν. 827, «Περί συμπληρώσεως του Ν.Δ.
180/1946 ‘περί Τουριστικών Τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών’».
Φ.Ε.Κ. 80, 31 Μαρτίου 1949, Α.Ν. 920, «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητος της
γενικής γραμματείας Τουρισμού».
Φ.Ε.Κ. 10, 10 Ιανουαρίου 1950, Δ. 1, «Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως
τουριστικών».
Φ.Ε.Κ. 235, 29 Οκτωβρίου 1950, Α.Ν. 1565, «Περί συστάσεως Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού».
Φ.Ε.Κ. 27, 26 Ιουλίου 1950, Διάταγμα «Περί διαθέσεως Εφοδίων του Προγράμματος
Τουρισμού δια τη Ανασυγκρότησιν Ιδιωτικών Ξενοδοχείων».
Φ.Ε.Κ. 7, 8 Ιανουαρίου 1951, Α.Ν. 1624, «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 ‘περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού’».
Φ.Ε.Κ. 114, 28 Απριλίου 1952, Ν. 2160, «περί συστάσεως οργανισμού ακινήτου
περιουσίας του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών τινών
υποθέσεων της αυτή περιφέρειας.».
Φ.Ε.Κ. 179, 15 Ιουλίου 1953, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου υπ. αριθμ. 626 της 3
Ιουλίου του 1953, «Περί εγκρίσεως όρων διαγωνισμού πωλήσεως ή πολυετούς
μισθώσεως τουριστικών εγκαταστάσεων Ρόδου.».
Φ.Ε.Κ. 43, 28 Φεβρουαρίου 1953, Ν. 2295, «Περί αναθέσεως εις τον Ελληνικόν
Οργανισμόν Τουρισμού της προσωρινής διοικήσεως κι διαχειρίσεως ενίων
τουριστικών κτημάτων Ρόδου».
Φ.Ε.Κ. 117, 11 Μαΐου 1955, Ν.3231, «Περί εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφήν
συμβάσεως περί αξιοποιήσεως τουριστικών εγκαταστάσεων Ρόδου και άλλων τινών
διατάξεων».
Φ.Ε.Κ. 257, 22 Σεπτεμβρίου 1955, Ν.Δ. 3365, «Περί Κώδικος του Σώματος της
Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.».
Φ.Ε.Κ. 307, 12 Νοεμβρίου 1955, Ν.Δ. 3430, «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως
και καταργήσεως διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων
τινών διατάξεων».
Φ.Ε.Κ. 68, 17 Μαρτίου 1955, Ν. 3159, «Περί κυρώσεως της από 29 Οκτωβρίου 1954
υπογραφείσας συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εθνικής Τραπέζης
Ελλάδος και Αθηνών Α.Ε. και της Εταιρίας “Αστήρ Ανώνυμος Τουριστική
Ξενοδοχειακή Εταιρεία” “περί παραχωρήσεως παραλιακής περιοχής Γλυφάδας”, ως
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και της από 5 Φεβρουαρίου 1955 συμπληρωματικής τοιαύτης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος
και Αθηνών και της Εταιρείας “Αστήρ Ανώνυμος Τουριστική και Ξενοδοχειακή
Εταιρεία”».
Φ.Ε.Κ. 12, 11 Ιανουαρίου 1956, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2480, «Περί
συστάσεως παρά τω Ε.Ο.Τ. Επιτροπής προς διοργάνωσιν και τέλεσιν εν Αθήναις
ΦΕΣΤΙΒΑΛ».
Φ.Ε.Κ. 219, 2 Οκτωβρίου 1956, Διάταγμα «Περί λειτουργίας της Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων.».
Φ.Ε.Κ. 227, 9 Νοεμβρίου 1957, Διάταγμα «Περί τροποποιήσεως του Β.Δ. της
5.9/10.10.1956 περί οργανώσεως των υπηρεσιών και καθορισμού της εις προσωπικόν
συνθέσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού».
Φ.Ε.Κ. 232, 10 Οκτωβρίου 1956, Διάταγμα «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών και
καθορισμού της εις προσωπικόν συνθέσεως του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού.».
Φ.Ε.Κ. 238, 13 Οκτωβρίου 1956, Ν.Δ. 3594, «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων νομοθεσίας».
Φ.Ε.Κ. 246, 13 Οκτωβρίου 1956, Ν.Δ. 3597, «Περί συστάσεως παρά τω Υπουργείω
Προεδρίας της Κυβερνήσεως θέσεως Ειδικού Συμβούλου Τουρισμού».
Φ.Ε.Κ. 227, 9 Νοεμβρίου 1957, Διάταγμα «περί καταστάσεως του προσωπικού του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.».
Φ.Ε.Κ. 198, 11 Νοεμβρίου 1958, Ν.Δ. 3909, «Περί κυρώσεως Πράξεων του
Υπουργικού Συμβουλίου αφορούσης χορηγηθείσας απαλλαγής δια την ίδρυσιν
ξενοδοχείων και περί χορηγήσεως δασμολογικών διευκολύνσεως εις νεοϊδρυόμενα
ξενοδοχεία.».
Φ.Ε.Κ. 176, 25 Αυγούστου 1959, Ν.Δ. 3969, «Περί απ’ ευθείας πωλήσεως,
εκμισθώσεως και υποθηκεύσεως ακινήτου του Ταμείου Εθνικής Αμύνης προς
ανέγερσιν Τουριστικού Ξενοδοχείου».
Φ.Ε.Κ. 276, 21 Δεκεμβρίου 1959, Απόφαση Νομισματικής Επιτροπής «Περί
χορηγήσεως υπό των Τραπεζών δανείων προς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις.».
Φ.Ε.Κ. 4, 14 Ιανουαρίου 1960, Ν. 4032, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του Ν.Δ. 3594/1956 ‘περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων’.».
Φ.Ε.Κ. 111, 6 Ιουλίου 1961, Δ. 436, «Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως
‘τουριστικών’».
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Φ.Ε.Κ. 161, 14 Σεπτεμβρίου 1961, Δ. 677, «Περί συμμετοχής του Δήμου Αγίου
Νικολάου-Κρήτης εις ετερόρρυθμον εταιρίαν εκμεταλλεύσεως τουριστικών
ξενοδοχείων.».
Φ.Ε.Κ. 177, 19 Σεπτεμβρίου 1961, Ν.Δ. 4212, «Περί κυρώσεως της από 19 Μαΐου
1961 Συμβάσεως μεταξύ το Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ο.Τ. αφ’ ενός και αφ’
ετέρου του DR. HARTMANN FREIHERR VON RICHTHOFEN περί ιδρύσεως
διεθνούς τύπου Λεσχών ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων εν Ρόδω και Κέρκυρα.».
Φ.Ε.Κ. 1961, 3 Ιουνίου 1961, Ν. 4171, «Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την
υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της χώρας.».
Φ.Ε.Κ. 178, 3 Νοεμβρίου 1962, Πρ. Υπ. Συμβ., «Περί θέσεως εις εφαρμογήν ειδικού
προγράμματος δια την στέγασιν τρωγλοδυτών των πόλεων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και
Χανίων Κρήτης.».
Φ.Ε.Κ. 173, 9 Οκτωβρίου 1967, Α.Ν. 147, «Περί συμπληρώσεως της περί κινήτρων
δια βιομηχανικάς επενδύσεις κείμενης νομοθεσίας».
Φ.Ε.Κ. 241, 30 Δεκεμβρίου 1967, Α.Ν. 242, «Περί καταγγελίας η αναμορφώσεως
των υπό του Ε.Ο.Τ. συνομολογηθεισών συμβάσεων παραχωρήσεως προς
εκμετάλλευσιν Τουριστικών ή άλλων εγκαταστάσεων.».
Φ.Ε.Κ. 86, 29 Μαΐου 1967, Απόφαση «Περί χρηματοδοτήσεως ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων υπό των εμπορικών τραπεζών και των τραπεζών επενδύσεων.».
Φ.Ε.Κ. 88, 31 Μαΐου 1967, Α.Ν. 16, «Περί κυρώσεως της από 15 Μαίου 1967
συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εν Βρυξέλαις του Βελγίου
εδρευούσης Εταιρείας ‘Litton Benelux S.A.’ και περί οργανώσεως της περιφερειακής
ανάπτυξης.».
Φ.Ε.Κ. 94, 10 Ιουνίου 1967, Σύμβασης «Περί εγκρίσεως του εν Αθήναις
υπογραφέντος την 3ην Δεκεμβρίου 1965 Πρακτικού της εβδόμης Συνόδου της
Μικτής Ελληνογιουγκοσλαβικής Επιτροπής δια την ανάπτυξιν του Τουρισμού».
Φ.Ε.Κ. 204, 14 Σεπτεμβρίου 1968, Α.Ν. 543, «Περί παροχής απαλλαγών και
εκπτώσεων εις ξενοδοχεικάς επιχειρήσεις.».
Φ.Ε.Κ. 245, 22 Οκτωβρίου 1968, Πράξη υπουργικού Συμβουλίου 156, «Περί
εγκρίσεως της υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αναληφθείσης
προσπάθειας μεταβιβάσεως προς την ιδιωτικήν επιχειρηματικήν πρωτοβουλίαν των
εκμεταλλεύσιμων τουριστικών μονάδων ιδιοκτησίας του.».
Φ.Ε.Κ. 26, 15 Φεβρουαρίου 1968, «Περί κυρώσεως της από 19 Δεκεμβρίου 1967
Συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ”».
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Φ.Ε.Κ. 33, 14 Φεβρουαρίου 1968, Συντακτική πράξη «Περί παραχωρήσεως ακινήτων
του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και προς εκτέλεσιν έργων τουριστικής αναπτύξεως.».
Φ.Ε.Κ. 38, 22 Φεβρουαρίου 1968, Α.Ν. 297, «Περί καταργήσεως παρά τω Ελληνικό
Οργανισμώ Τουρισμού, Διευθύνσεως Τουριστικής Αστυνομίας και συστάσεως
Διευθύνσεως Τουριστικής Αστυνομίας παρά τοις Αρχηγείοις Χωροφυλακής και
Αστυνομίας Πόλεων.».
Φ.Ε.Κ. 165, 22 Αυγούστου 1969, Ν.Δ. 268, Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του
Ν. 5161/31 ‘περί ξεναγών’».
Φ.Ε.Κ. 167, 17 Αυγούστου 1970, Πρ. Υπ. Συμβ. «Περί διορισμού Διευθυντού του
Ξενοδοχειακού επιμελητηρίου της Ελλάδος».
Φ.Ε.Κ. 36, 13 Φεβρουαρίου 1970, Ν.Δ. 439, «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων
περί αιγιαλού».
Φ.Ε.Κ. 91, 17 Απριλίου 1971, Ν.Δ. 501, «Περί υπαγωγής εις την Εποπτείαν του
Υπουργείου Συντονισμού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της
Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.».
Φ.Ε.Κ. 164, 24 Αυγούστου 1971, Διάταγμα 554 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Κανονισμού Οργανώσεων των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του
Προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»..
Φ.Ε.Κ. 226, 8 Νοεμβρίου 1971, Β.Δ. «Περί τροποποιήσεως των υπηρεσιών και
διαρθρώσεων των θέσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού».
Φ.Ε.Κ. 114, 10 Ιουλίου 1972, Ν.Δ. 1199, «Περί εγκρίσεως μελετών τουριστικών
εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση από των ισχυόντων κανόνων δομήσεως».
Φ.Ε.Κ. 122, 20 Ιουλίου 1972, Σύμβαση «Περί πωλήσεως ακινήτων και λύσεως της
από 17-6-1955 μεταξύ Δημοσίου Ε.Ο.Τ. Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και Α.Ξ.Ε.
‘ΑΣΤΗΡ’ συμβάσεως (Ρόδου)».
Φ.Ε.Κ. 122, 20 Ιουλίου 1972, Σύμβαση «Περί πωλήσεως και τουριστικής
αξιοποιήσεως περιοχής εις Μικρόν Καβούρι Βουλιαγμένης».
Φ.Ε.Κ. 143, 11 Αυγούστου 1972, Απόφαση «Περί δανειοδοτήσεως δια την
δημιουργίαν εγκαταστάσεων CAMPINGS».
Φ.Ε.Κ. 232, 24 Δεκεμβρίου 1972, Ν.Δ. 1313, «Περί μέτρων ενισχύσεως της
τουριστικής αναπτύξεως».
Φ.Ε.Κ. 38, 15 Μαρτίου 1972, Απόφαση «Περί δανειοδοτήσεως ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων εξ ιδίων κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων».
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Φ.Ε.Κ. 144, 16 Ιουλίου 1973, Απόφαση «Περί τροποποιήσεως των διατάξεων της υπ’
αριθ. 1574/1/22.8.1970 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής περί ειδικών δι’
επιχειρήσεις εξάγουσας βιομηχανικά, βιοτεχνικά και μεταλλευτικά προϊόντα.».
Φ.Ε.Κ. 279, Διάταγμα 386, Περί κυρώσεως της από της 3 Οκτωβρίου 1973
Συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ»».
Φ.Ε.Κ. 86, 11 Απριλίου 1973, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 46 «Περί καθορισμού
τουριστικών περιοχών και ζωνών δυνάμει του άρθρου 11 (παραγρ. 1) του Ν.Δ./τος
1313/ 1972, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του 1378/ 1973 ομοίου.».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ:
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 14 Δεκεμβρίου 1950.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 20 Δεκεμβρίου 1950.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 17 Δεκεμβρίου 1952.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 41η, 25 Φεβρουαρίου 1954.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 40η, 8 Φεβρουαρίου 1955.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 47η, 17 Φεβρουαρίου 1955.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 5η, 4 Νοεμβρίου 1955.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 70η, 4 Απριλίου 1955.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 73η, 7 Απριλίου 1955.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 48η, 15 Φεβρουαρίου 1957.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 58η, 3 Φεβρουαρίου 1958.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 6η, 25 Νοεμβρίου 1959.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 71η, 3 Ιουλίου 1959.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 75η, 10 Ιουλίου 1959.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 29η, 20 Ιανουαρίου 1960.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 42α, 13 Μαρτίου 1962.
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 50η, 20 Μαρτίου 1962.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 51η, 21 Μαρτίου 1962.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 61η, 6 Απριλίου 1962.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 63η, 10 Απριλίου 1962.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 63η, 7 Δεκεμβρίου 1962.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 29η, 26 Μαΐου 1964.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 48η, 23 Ιουνίου 1964.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 55η, 2 Ιουλίου 1964.
Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 44η, 16 Φεβρουαρίου 1965.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ:
Πρακτικά συνεδρίασης, Συνεδρίασις ΞΗ’, 17 Απριλίου 1962.
Πρακτικά συνεδρίασης, Συνεδρίασις Δ’, 30 Μαρτίου 1964.

ΑΡΧΕΙΟ THOMAS COOK:
Shore Excursions, 1950.
How to see Europe 1951, 1951.
Shore Excursions, 1951.
Shore Excursions, 1952.
Going Ashore, 1954.
Going Ashore, 1954.
Mediterranean Air Cruise, 1961.
Holidays for the Motorist, 1963.
Holidays further Afield: Greece, Czechoslovakia, Rumania, Hungary, Poland,
Bulgaria, 1963.
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Holidays in Greece, 1964.
Cooks Silver Wings Summer, 1969.
Holidays by Air and Rail: Other Countries, 1969.
Cooks Golden Wings Holidays, 1972.
Cooks Golden Wing Holidays, 1973.

HELLENEWS:
Tourism in Greece 1961, Hellenews, Αθήνα, 1961.
Tourism in Greece 1962, Hellenews, Αθήνα, 1962.
Tourism in Greece 1965, Hellenews, Αθήνα, 1965.
Τουρισμός στην Ελλάδα 1970, Hellenews, Αθήνα, 1970.
Ταξίδια στην Ελλάδα: ετήσιος τουριστικός οδηγός 1972, Hellenews, Αθήνα, 1972.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ:
Κ. Σημαντάρα, «Τα πρωτεία του τουρισμού», Τουριστικόν Δελτίον, Κέντρο
Τουριστικών Μελετών, έτος 1, τεύχος 9-10, Αθήνα, 1958.

Α.Σ.Κ.Ι.:
Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ. 369, «1. Πανελλήνιος ομοσπονδία εργατών επισιτισμού
και υπαλλήλων τουριστικών επαγγελμάτων».
Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ. 369, «2. Συνεργαζόμενα Σωματεία Κλάδου Επισιτισμού
και Τουριστικών Επαγγελμάτων»: ψηφίσματα ανακοινώσεις, προκηρύξεις (19641967)».
Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ. 369, «3. Σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων και εργαζομένων
στα τουριστικά επαγγέλματα (1958-1967)».
Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 2. Μουσική, δ. «Σύνδεσμος Διάδοσης Δημοτικών
Χορών και Τραγουδιών» (1964-1966).
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Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 4. Εκδρομικά σωματεία, α. «Ελληνική Περιηγητική
Λέσχη» (1959-1967).
Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 4. Εκδρομικά σωματεία, β. «Αθηναϊκή Λέσχη Φίλων
του Αυτοκινήτου» Ε.Λ.Π.Α. (1966-1967).
Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 4. Εκδρομικά σωματεία, γ. «Ελληνική Μορφωτική
Εκδρομική Λέσχη»: καταστατικό (1962).
Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Δ.Α., κ.474, 4. Εκδρομικά σωματεία, ε. «Ομοσπονδία
Εκδρομικών Σωματείων της Ελλάδος-Οργάνωσις Ξενώνων Νεότητας Ελλάδος»
(1961-1967).

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Α. Καλίνσκη, «Μακροχρόνιος τουριστικός προγραμματισμός», Αρχιτεκτονικά
Θέματα, τεύχος 1, 1967.
Α. Κωνσταντινίδης, «Αρχιτεκτονική και τουρισμός», Αρχιτεκτονικά Θέματα, τεύχος
1, 1967.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ:
Χ.Α. Σφαέλλος, «Αρχιτεκτονική και τουρισμός», Αρχιτεκτονική, έτος 1, τεύχος 1.
Υπουργείο Δημοσίων Έργων, «Η διαμόρφωσις του χώρου περί την Ακρόπολιν»,
Αρχιτεκτονική, έτος 2, τεύχος 4.
Α. Α. Σάλμας, «Παραποίηση και προσβολή του Αρχαιολογικού χώρου»,
Αρχιτεκτονική, έτος 2, τεύχος 9.
Δ. Β. Βασειλειάδης, «Τα νέα Ξενοδοχεία των Κυκλάδων», Αρχιτεκτονική, έτος 2,
τεύχος 10.
Α. Κιτσίκης, «Άποψις για το ξενοδοχείο ‘Mont Parnes’», Αρχιτεκτονική, έτος 4,
τεύχος 28.
Α. Καλίνσκη, «Ο Τουρισμός στα νησιά μας», Αρχιτεκτονική, έτος 9,
τεύχος 53.
Κ. Γελαντάλης «Πόρτο Λάφια», Αρχιτεκτονική, έτος 11, τεύχος 62.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ:
«Η Ύδρα που καταστρέφεται», Αρχιτεκτονική και διακόσμηση, τεύχος 93, έτος ΙΕ’,
Δεκέμβριος 1971.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:
Α. Π. Κανελλόπουλου, «Ο τουρισμός δύναται να καταστή βασικός κλάδος του
συναλλαγματικού μας ισοζυγίου αν μεταβληθή ο τρόπος αξιοποιήσεως του»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 34, 1954.
«Η ταχύρρυθμη εκπαίδευση θα δώση τη λύση στην έλλειψη ξενοδοχειακού
προσωπικού», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 62, 1955.
«Τουρισμός, μία ανεκμετάλλευτος πηγή πλούτου δια την χώρα μας», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 137, 1956.
Α. Γρηγορογιάννη, «Το υψηλόν κόστος και η έλλειψις ανέσεων εις τας μεταφοράς
αποτελούν σοβαρόν εμπόδιον εις την ανάπτυξιν του τουρισμού», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 184, 1957.
«Η καθυστέρησις των συγκοινωνιακών μέσων βασικόν κώλυμα προς ευρυτέραν
ανάπτυξιν της Ελληνικής τουριστικής κινήσεως», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος
185, 1957.
«Είναι δυνατός ο χειμερινός τουρισμός εις την χώραν μας;», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 341, 1960.
«Και πάλιν το τουριστικόν πρόγραμμα», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 305, 1960.
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 450, 1962.
Α. Γρηγορογιάννη, «Η Κρήτη ως ζώνη εντατικής τουριστικής αξιοποιήσεως»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 480, 1963.
Π. Κυριαζής, «Η Ελληνική Γή στο σφυρί», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 519,
1964.
«Ο Τουρισμός θέλει προσοχήν», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 520, 1964.
«Μία επιτυχής πρωτοβουλία του Ε.Ο.Τ.», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538,
1964. Δ. Κακαβέλη.
«Να απευθυνθώμεν εις τον άνθρωπον δια να κερδίσωμεν τον τουρίστα»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964.
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Π. Βαρδινογιάννης, «Το φυσικόν περιβάλλον πρωταρχικόν στοιχείον προσελκύσεως
των ξένων», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964.
Π. Κυριαζή, «Μεγάλαι, αλλ’ ανεπαρκώς αξιοποιούμεναι αι δυνατότητες θαλασσίου
τουρισμού», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964.
Λ. Α. Παπαδόπουλος, «Ποιαί αι επιπτώσεις επί του τουρισμού εκ της συνδέσεως με
την Ε.Ο.Κ.», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964.
Χ. Ν. Ροζόλης, «Ποιαί αι βάσεις δια την οργάνωσιν της τουριστικής εκπαιδεύσεως»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 538, 1964.
Γ. Παπαχριστοδούλου, «Ο ανθρώπινος παράγων», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος
544, 1964.
«Συμφέρει την Ελλάδα η ‘Σύμβασις Λίττον’», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 630,
1966.
Π. Κυριαζή, «Τουρισμός: Ελπίδες και κίνδυνοι», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος
633, 1966.
Π. Κυριαζή, «Δειλόν πρόγραμμα δια τον Τουρισμόν», Οικονομικός Ταχυδρόμος,
τεύχος 638, 1966.
Π. Κυριαζής, «Οι ξεναγοί ζητούν την προστασία του Κράτους», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 647, 1966.
Π. Κυριαζή, «Τι συμβαίνει με την Παλαιοκαστρίτσαν;», Οικονομικός Ταχυδρόμος,
τεύχος 652, 1966.
«Η ΛΙΤΤΟΝ αναλαμβάνει να πραγματοποιήση επενδύσεις ύψους 25 δις. Δραχμών
μέχρι το 1980», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 684, 1967.
«Απολύτως ευνοϊκόν κλίμα δια την υποδοχήν τουριστών», Οικονομικός Ταχυδρόμος,
τεύχος 686, 1967.
Θ. Μαρίνου, «Η μεταφορά δια ναυλωμένων αεροσκαφών (τσάρτερς)», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 700, 1967.
«Η Ακρόπολις απειλείται από οικοδομικά μεγαθήρια», Οικονομικός Ταχυδρόμος,
τεύχος 743, 1968.
Π. Μαρούσης, «Εκτάσεις του δημοσίου να γίνουν εθνικόν πάρκον», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 754, 1968.
Ν. Α. Τζαρτζάνος, «Ο Χειμερινός Τουρισμός πρέπει να αναπτυχθή εις την χώραν
μας», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 767, 1969.
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Ι. Τσαλουχίδη, «Δημιοργία τουριστικών ζωνών και μεγάλων ξενοδοχουπόλεων»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 800, 1969.
Γ. Κάραλη, «Αντιτουριστικές αντιλήψεις αφήνουν αναξιοποίητη την ωραία νήσο
Τήνο», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 845, 1970.
Α. Γ. Τ. Λασκαράτου, «Τουρισμός και ελευθερία», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος
848, 1970.
Γ. Κάραλη, «Διεύρυνση της τουριστικής πολιτικής», Οικονομικός Ταχυδρόμος,
τεύχος 853, 1970.
P. Peadricourt, «Τα ‘τσάρτερς’ μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία των αεροπορικών
μεταφορών», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 869, 1970.
Γ. Κάραλη, «Χρειάζεται βασικά έργα η ελληνική Πομπηία», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 873, 1971.
Γ. Κάραλης, «Απαγορευμένες περιοχές ή για το ευρύ κοινό τα ελληνικά νησιά»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 875, 1971.
Δ. Κατσώνης, «Η σημασία της επιστημονικής έρευνας για το φαινόμενο
“τουρισμός”», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 892, 1971.
«Ποιος θα σώση την ελληνική ύπαιθρο από την καταστροφή των ανεύθυνων έργων»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 907, 1971.
Ι. Ν. Τσαλουχίδη, «Η Ελληνική ξενοδοχία κατά την περίοδο 1945-1971»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 918, 1971.
Θ. Δ. Φραγκόπουλου, «Πλαίσια μίας ορθής πιστοδοτικής πολιτικής», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 918, 1971.
Γ. Κάραλης, «Η χρηματοδότηση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 918, 1971, σ. 51.
Σ. Δρόσου, «Αρχιτέκτονες θα επιβλέπουν την κατασκευή δωματίων σε τουριστικές
περιοχές», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 930, 1972.
Γ. Κάραλη, «1972: έτος εποπτείας ελέγχου και εκπαιδεύσεως στον τουριστικό
τομέα», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 930, 1972.
«Αδυναμίες και επείγοντες στόχοι για την τουριστική ανάπτυξη», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 932, 1972.
Γ. Κ. Τσάπογα, «Ρόδος: Προβλήματα τουριστικού γιγαντισμού», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τεύχος 949, 1972.
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«Η Ελληνική ξενοδοχία και τα προβλήματα της», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος
954, 1972.
Γ. Κ. Τσάπογα, «Χρειάζεται σύμμετρη ανάπτυξη του τουρισμού στα όρια των
γενικών οικονομικών επιδιώξεων, Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 955, 1972.
W.W. Mc Grew, «Η Λίττον στην Ελλάδα», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 962,
1972.
Σ. Δρόσου, «Επιβάλλεται μία σταυροφορία επί εθνικής κλίμακας για την προστασία
του περιβάλλοντος της χώρας μας», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 972, 1972.
«S.O.S. για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος
980, 1973.
«1.880 αποφοίτησαν το 1972 από τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 983, 1973.
Σ. Δρόσος, «Οι ξεναγοί διεκδικούν τα δικαιώματα τους», Οικονομικός Ταχυδρόμος,
Τεύχος 998, 1973.
Π. Αθηναίου, «Ο χωρίς ποιότητα τουρισμός», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 1021,
1973.
«Τουρισμός: Η μόνη λύση για την Ελλάδα;», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 1027,
1973.
Μ. Ρούσσης, «Τι σημαίνει και πως αντιμετωπίζεται η χρεωκοπία της ‘Οράϊζον
Χόλλυνταιης’», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 1037, 1974.
Γ. Κάραλη, «Μετά την ευφορία για ανεγέρσεις ξενοδοχείων αρχίζουν οι
εκπλειστηριασμοί», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 1037, 1974.
Κ. Κόλμερ, «Ισχνές εφέτος οι αγελάδες του τουρισμού», Οικονομικός Ταχυδρόμος,
Τεύχος 1054, 1974.
«Ανοίγουμε το φάκελο ‘τουρισμός’ της περιόδου της επταετίας 1967-74»,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 1068, 1974.
Κ. Γ. Τσάπογα, «Άφρων η τουριστική πολιτική της επταετίας και υπερβολικός ο
αριθμός των ξενοδόχων», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 1077, 1974.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:
Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 194, Δεκέμβριος 1950.
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«Τα εγκαίνια των έργων λιμένος Πατρών», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 267,
Ιανουάριος 1957.
Φ. Κωνσταντινίδης, «Η σχολή τουριστικών
Επιθεώρηση, τεύχος 299, Σεπτέμβρης 1959.

επαγγελμάτων»,

Βιομηχανική

«Βασίλειον Μέλαθρον», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος. 307, Μάιος 1960.
«Σημειώματα: Τα ξενοδοχεία», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 406, Αύγουστος
1968.
«Σημειώματα: Τουριστική παιδεία», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος, 402, Απρίλιος
1968.
«Η εταιρεία ‘Λίτττον’ μελετά σειράν νέων έργων», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος
416, Ιούνιος 1969.
«Τουρισμός και πλάναι», Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 450, Απρίλιος 1972.

ΕΙΚΟΝΕΣ:
«Ταχυδρομείο», Εικόνες, τεύχος 1, 31 Οκτωβρίου 1955.
«Το Ελληνικό χαμόγελο», Εικόνες, τεύχος 11, 9 Ιανουαρίου 1956.
«Κέρκυρα», Εικόνες, τεύχος 28, 7 Μαΐου. 1956.
«Η Βαβέλ της χαράς», Εικόνες, τεύχος 41, 6 Αυγούστου 1956.
«Χαβάη; Σαμόα; Κέρκυρα!», Εικόνες, τεύχος 46, 10 Σεπτεμβρίου 1956.
«Επανάσταση στην ακτή», Εικόνες, τεύχος 78, 22 Απριλίου 1957.
«Γλυφάδα», Εικόνες, τεύχος 94, 12 Αυγούστου 1957.
«Ξένοι», Εικόνες, τεύχος 98, 15 Σεπτεμβρίου 1957.
«Έτσι αγάπησα τη Μύκονο!..», Εικόνες, τεύχος 138, 16 Ιουνίου 1958.
«Ένας τόνος σεμνότητας στις ακτές», Εικόνες, τεύχος 139, 23 Ιουνίου 1958.
«Γυμνισμός και Γυμνισταί», Εικόνες, τεύχος 174, 23 Φεβρουαρίου 1959. Θ.
Παπακωνσταντίνου, 19. «Γυμνισμός και Γυμνισταί», Εικόνες, τεύχος 174, 23
Φεβρουαρίου 1959.
«Το καζίνο, το λιμάνι και οι πρόσφυγες», Εικόνες, τεύχος 190, 21 Ιουνίου 1959.
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«Η Επίδειξις των μαγιό ‘δελφίνι’ στο Κορονέτ», Εικόνες, τεύχος 239, 20 Μαΐου
1960.
«Αντίο μπικίνι», Εικόνες, τεύχος 243, 18 Ιουνίου 1960.
«Πέντε χρόνια προσπάθειας για ένα καλύτερο μέλλον», Εικόνες, τεύχος 246, 8
Ιουλίου 1960.
«Αθήνα την Κυριακή- Πανηγύρι στην θάλασσα», Εικόνες, τεύχος 253, 26 Αυγούστου
1960.
«Τουρισμός χωρίς τουρίστες», Εικόνες, τεύχος 257, 23 Σεπτεμβρίου1960.
Θ. Παπακωνσταντίνου, «Το δικαίωμα της οκνηρίας», Εικόνες, τεύχος 301, 28 Ιουλίου
1961.
«Το θερινό κεφάλαιο της Ύδρας έκλεισε με θόρυβο», Εικόνες, τεύχος 311, 6
Οκτωβρίου 1961.
«Φθηνός τουρισμός: Το νέο κύμα», Εικόνες, τεύχος 312, 13 Οκτωβρίου 1961.
«Προς Κερκυραίους τε και Ροδίους…», Εικόνες, τεύχος 340, 27 Απριλίου 1962.
«Ας μην περιφρονούμε τους φτωχούς ξένους», Εικόνες, τεύχος 384, 12 Οκτωβρίου
1962.
«Τουρισμός: με μαγνήτη την αθλιότητα ή τον πλήρη εκσυγχρονισμόν του τόπου;»,
Εικόνες, τεύχος 386, 15 Μάρτιος 1963.
«Η Θάλαττα των νέων μυρίων», Εικόνες, τεύχος 410, 30 Αυγούστου 1963.
«Η αγάπη της θάλασσας κερδίζει τώρα τους αγρότες», Εικόνες, τεύχος 413, 20
Σεπτεμβρίου 1963.
«Το γυμνό και το καλό», Εικόνες, τεύχος 456, 17 Ιουλίου 1964.
«Ντόλτσε Βίτα και φαντασία μετά τον ήλιο», Εικόνες, τεύχος, 459, 7 Αυγούστου
1964.
«Ύδρα… και οι Εραστές τις», Εικόνες, τεύχος 459, 7 Αυγούστου 1964.
«Πως πάει ο τουρισμός», Εικόνες, τεύχος 505, 25 Ιουνίου 1965.
«Φεστιβάλ», Εικόνες, τεύχος 543, 18 Μαρτίου 1966.
«Ένας διωγμός που άρχισε ανάποδα», Εικόνες, τεύχος 549, 29 Απριλίου 1966.
«Κίνδυνοι στην πηγή της χαράς», Εικόνες, τεύχος 555, 11 Ιουνίου 1966.
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«Η διατήρηση ενός ονείρου…», Εικόνες, τεύχος 568, 29 Σεπτεμβρίου 1966.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ:
«Μάταλα: Ο βράχος του όχι.», Επίκαιρα, 17 Απριλίου 1970.
«Φωτογραφήστε τις διακοπές σας», Επίκαιρα, 24 Ιουλίου 1970.
«Γυμνικαί Λούσεις», Επίκαιρα, 17 Σεπτεμβρίου 1971.
«Διακοπές στην … Αττική», Επίκαιρα, 25 Ιουνίου 1971.
«Τουρίστες στη Αθήνα», Επίκαιρα, 10 Σεπτεμβρίου 1971.
Ή. Στρογγύλη, «Φάκελος Ναρκωτικά: Μόνη άμυνα η διαφώτιση και επαγρύπνηση»,
Επίκαιρα, Επίκαιρα, 14 Απριλίου 1972.
Σ. Ζαχαράτου, «Κορίτσια του καλοκαιριού», Επίκαιρα, 14 Ιουλίου 1972.
Κ. Παπαπέτρου, «Συνάντησα στη Μύκονο ευτυχισμένους γυμνιστάς», Επίκαιρα, 8
Σεπτεμβρίου 1972.
Κ. Παπαπέτρου, «Η τα σπάμε ή δε τα σπάμε…», Επίκαιρα, 22 Σεπτεμβρίου 1972.
Σ. Μαλτέζου, «Σώστε τα παιδιά απ, τα ναρκωτικά», Επίκαιρα, 15 Φεβρουαρίου 1973.
Σ. Μαλτέζου, «Η Ελλάδα χάνεται, ζήτω το ‘Ελλαδέξ’», Επίκαιρα, 15 Ιουνίου 1973.
Γ. Λιάνης, «Πλάκα η άσωτη», Επίκαιρα, 22 Ιουνίου 1973.

ΆΛΦΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
«Τουριστικές γιορτές», Άλφα Ρεπορτάζ, τεύχος 7, 8 Απριλίου 1967.
«Θάλαττα, Θάλαττα», Άλφα Ρεπορτάζ, τεύχος 20, 15 Ιουλίου 1967.
«Σεξ, Βουνό και θάλασσα», Άλφα Ρεπορτάζ, τεύχος 20, 15 Ιουλίου 1967.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:
«Θαλασσινή ομορφιά και υγεία», Ταχυδρόμος, 6 Ιουλίου 1957.
«Μαγιό», Ταχυδρόμος, 31 Μαΐου 1957.
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«Τα ‘Αστέρια’, μία απόλαυση για κάθε πολιτισμένο άνθρωπο», Ταχυδρόμος, 16
Νοεμβρίου 1957.
Ν. Τσιφόρος, «Κυρίω το Θεώ σου», Ταχυδρόμος, 24 Αυγούστου 1957.
«Διεθνής κατασκήνωση γυμνιστών θα λειτουργήση το καλοκαίρι στην περιοχή του
λουτρακίου», Ταχυδρόμος, 2 Μαΐου 1959.
«Δεν πηγαίνουμε εξοχή», Ταχυδρόμος, 5 Νοεμβρίου 1960.
«Επιστροφή στο φύλλο συκής», Ταχυδρόμος, 11 Ιουνίου 1960.
Ν. Καμπάνης, «Η Βαρώνη Στάφφ σας συμβουλεύει: 5. - Η παραμονή εις λουτράθέατρον», Ταχυδρόμος, 10 Μαρτίου 1962.
«Κοινωνικός τουρισμός στην Μήθυμνα», Ταχυδρόμος, 22 Ιουνίου 1963.
Δ. Ψαθά, «Προς ‘τοπλεσοφόρα’», Ταχυδρόμος, 1 Αυγούστου 1964.
Μ. Μαθιουδάκης, «Οι ωραίες και τα κτήνη», Ταχυδρόμος, 25 Απριλίου 1964.
Α. Κακούρη, «Μπάνια σε οργανωμένες πλάζ», Ταχυδρόμος, τεύχος 638, 2 Ιουλίου
1966.
Α. Κοσμά, «Οι νέοι και ο έρωτας», Ταχυδρόμος, τεύχος 627, 23 Απριλίου 1966.
Σ. Κοκκίνης, «Σκύρος», Ταχυδρόμος, τεύχος 640, 16 Ιουλίου 1966.
«Εσείς και η θάλασσα», Ταχυδρόμος, τεύχος 693, 21 Ιουλίου 1967.
Α. Δαμίγου, «Οι Μπουάτ της Αθήνας», Ταχυδρόμος, τεύχος 708, 2 Νοεμβρίου 1967.
Σ. Δρόσος, «Η οικοπεδομανία των Αθηναίων», Ταχυδρόμος, τεύχος 696, 11
Αυγούστου 1967.
«Σε μεγάλη λαϊκή πλαζ θα μεταβληθή το νέο φάληρο», Ταχυδρόμος, τεύχος 740, 14
Ιουνίου 1968.
«Τα μπάνια αρχίζουν», Ταχυδρόμος, τεύχος 739, 7 Ιουνίου 1968.
«Φθηνές διακοπές για τους νέους», Ταχυδρόμος, τεύχος 744, 12 Ιουλίου 1968.
Γ. Λαμψίδη, «Ουίσκι, Μπύρα και Τζιν εκμηδενίζουν τα κρασιά μας», Ταχυδρόμος,
τεύχος 761, 8 Νοεμβρίου 1968.
«200.000 Έλληνες μαθαίνουν ξένες γλώσσες», Ταχυδρόμος, τεύχος 818, 12
Δεκεμβρίου 1969.
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«Θαλασσινά μπάνια στα δύο Φάληρα», Ταχυδρόμος, τεύχος 813, 7 Νοεμβρίου 1969.
«Τουρίστες ή ταξιδιώτες», Ταχυδρόμος, 28 Σεπτεμβρίου 1969.
Β. Τζανετάκος, «Κατακλυσμός από οινόπνευμα στην Ελλάδα», Ταχυδρόμος, τεύχος
797, 18 Ιουλίου 1969.
«Εκδρομές στην Ελλάδα», Ταχυδρόμος, τεύχος 852, 7 Αυγούστου 1970.
K. Κεκής, «Τρελό καλοκαίρι στη Ρόδο, το ‘υποκατάστημα’ της Ευρώπης»,
Ταχυδρόμος, τεύχος 854, 21 Αυγούστου 1970.
Μ. Γεωργίου, «Οι Ντισκοτέκ: Κλείνουν τις μπουάτ και τα κλάμπ», Ταχυδρόμος,
τεύχος 825, 30 Ιανουαρίου 1970.
Σ. Ζαχαράτου, «5 Δισεκατομμύρια, η θερινή ψυχαγωγία των Αθηναίων»,
Ταχυδρόμος, 10 Ιουλίου 1970.
Τ. Δασαλέρμος, «Καλοκαίρι, Θάλασσα, Σπόρ», Ταχυδρόμος, τεύχος 846, 26 Ιουνίου
1970.
«Γιατί τρώμε παλιόφαγα σε ταβέρνες και κέντρα», Ταχυδρόμος, τεύχος 903, 30
Ιουλίου 1971.
Α. Δαμίγου, «Πόσο χάλασε η Πλάκα», Ταχυδρόμος, τεύχος 877, 29 Ιανουαρίου 1971.
Α. Καποδίστρια, «Οι ακτές μας γέμισαν από απρεπείς και βάναυσους», Ταχυδρόμος,
τεύχος 899, 2 Ιουλίου 1971.
Α. Μαρκάκης & Γ. Ζώτος, «Εμείς οι παραθερισταί κι’ αυτοί που μας ‘φιλοξενούν’»,
Ταχυδρόμος, τεύχος 899, 2 Ιουλίου 1971.
Γ. Καράγιωργας, «Οι αλητο-τουρίστες: πόσο επικίνδυνοι είναι;», Ταχυδρόμος, τεύχος
905, 13 Αυγούστου 1971.
Κ. Δ. Λιναρδάτου, «Κυνηγοί γυναικών στους δρόμους της Αθήνας.», Ταχυδρόμος,
τεύχος 888, 16 Απριλίου 1971.
Π. Ν. Λινάρδος, «Η στεριά απειλεί τη ναυτιλία μας», Ταχυδρόμος, τεύχος 882, 5
Μαρτίου 1971.
Ν. Κακαουνάκης, «Οι νέοι μας δεν αναζητούν τους τεχνητούς παραδείσους»,
Ταχυδρόμος, τεύχος 942, 28 Απριλίου 1972.
Χ. Κιοσέ & Γ. Κάραλη, «Τουρίστες ναι, αλλά πόσοι και πώς;» Ταχυδρόμος, τεύχος
979, 12 Ιανουαρίου 1973.
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Γ. Ζαχαριάδης, «Ροδίτες: Οι ακαταμάχητοι Δον Ζουάν», Ταχυδρόμος, τεύχος 985, 23
Φεβρουαρίου 1973.
Α. Τράκα & Δ Τσαλαπάτη, «Είστε τουρίστας; Γδυθήτε, Είστε Έλληνας;
Απαγορεύεται!», Ταχυδρόμος, τεύχος 1011, 24 Αυγούστου 1973.
«Ας αρχίσουμε από την Κρήτη», Ταχυδρόμος, τεύχος 1038, 1 Μαρτίου 1974.
«Εκατοντάδες χιλιάδες εκλεκτοί διαβάζουν τον ταχυδρόμο», Ταχυδρόμος, τεύχος
1061, 9 Αυγούστου 1974.

ΑΛΛΟ:
Το Σχέδιον Μάρσαλλ στην Ελλάδα. Ο πλήρης απολογισμός της βοήθειας του Σχεδίου
Μάρσαλλ προς την Ελλάδα (Ιούλιος 1948 - Ιανουάριος 1952), Ειδική Οικονομική
Αποστολή του Οργανισμού Κοινής Ασφαλείας .
Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως της χώρας,1960-1964, Υπουργείον
Συντονισμού, Εστία, Αθήνα, 1960.
Πληροφορίαι περί των υφιστάμενων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις
διαφόρους πόλεις της Ελλάδος: Ε’ Ηράκλειο, Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξως
Α.Ε., Αθήνα, 1962.
Πρόγραμμα Οικονομική Αναπτύξεως
Συντονισμού, Αθήνα, 1968.

της

Ελλάδος

1968-1972,

Υπουργείο

4 χρόνια μετά την επανάσταση, Εκδόσις Γενικής Γραμματείας Τύπου και
Πληροφοριών, Αθήνα, 1971.
1967-1972, 5 χρόνια οικονομικής προόδου, Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Υπουργείου Κυβερνητικής Πολιτικής, Αθήνα, 1972.
Σχέδιον προτύπου μακροχρόνιου αναπτύξεως της Ελλάδος, μέρος Α΄, Επιτροπή
Εθνικού Προτύπου Αναπτύξεως, Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών, Αθήνα, 1972.
Πρόγραμμα ανασυγκροτήσεως της χώρας, Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, Αθήνα,
1947.
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Πίνακας 1: Α.Ε.Π. σε Σταθερές Τιμές του 1970
Έτος
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Α.Ε.Π. σε τιμές 1970
80,7
91,3
94,1
100,5
109,3
115,9
120,5
125,3
129,2
143,8
144,6
159,2
171,2
187,0
197,0
206,2
217,9
238,2
258,0
278,5
304,0
329,3

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, 1958-75, Υπουργείον Συντονισμού, Αθήναι, 1976.
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Πίνακας 2: Αύξηση κατά Κεφαλήν Ιδιωτικής Κατανάλωσης 1961-1977
(σε Σταθερές Τιμές του 1975)
Χώρα
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Γαλλία
Ολλανδία
Ιταλία
Αυστρία
Βέλγιο
Γερμανία
Φινλανδία
Τουρκία
Ιρλανδία
Νορβηγία
Δανία
Ελβετία
Σουηδία
Μεγάλη Βρετανία
Ιαπωνία
Καναδάς
Η.Π.Α.

Αύξηση κατά κεφαλήν
ιδιωτικής κατανάλωσης
142%
124%
114%
98%
96%
89%
87%
81%
79%
73%
66%
64%
64%
57%
50%
40%
34%
184%
83%
65%

Πηγή: Κ. Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα, 2005, σ.
312.
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Πίνακας 3: Εγχώριος Ιδιωτική Κατανάλωση και Κατανάλωση Αλλοδαπών στην
Ελλάδα (σε Εκατομμύρια Δραχμές)

Εγχώριος
ιδιωτική
κατανάλωση

Κατανάλωση
αλλοδαπών
στην Ελλάδα

1950

51.589

118

1951

53.081

150

1952

54.794

199

1953

58.251

837

1954

61.132

864

1955

65.444

935

1956

68.745

974

1957

72.666

1.256

1958

75.432

1.086

1959

76.402

1.221

1960

79.897

1.421

1961

85.256

1.772

1962

89.757

2.161

1963

96.272

2.635

1964

103.363

2.489

1965

111.219

2.863

1966

117.421

3.638

1967

125.230

3.161

1968

133.137

2.989

1969

141.471

3.625

1970

150.500

5.600

Πηγή: Εθνικοί λογαριασμοί της Ελλάδος 1948-1970, Αθήνα, 1970, σ. 124-125.
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Πίνακας 4: Αφίξεις Τουριστών, Τουριστικό Συνάλλαγμα και Μέση Κατά Κεφαλήν
Τουριστική Δαπάνη στην Ελλάδα (1950-1997)
Έτη

Αφίξεις στη χώρα

Μεταβολή (σε %)

Συνάλλαγμα (εκατ. δολ.)

Μεταβολή (σε %)

1950

33.333

45,3

4,7

-

1951

40.118

20,3

5,9

25,5

1952

68.189

70,0

9,6

62,7

1953

94.408

38,4

22,7

136,4

1954

157.618

70,0

25,3

11,4

1955

195.853

24,2

29,1

15,0

1956

218.301

11,6

31,2

7,2

1957

261.738

19,9

41,5

32,9

1958

276.534

5,7

36,2

-12,7

1959

339.802

22,9

41,7

15,1

1960

399.438

17,6

49,3

18,2

1961

494.191

23,7

62,5

26,8

1962

597.924

21,0

76,0

21,6

1963

741.193

24,0

95,4

25,6

1964

976.125

22

91,3

-4,7

1965

1.131.730

28,9

107,6

18,4

1966

996.473

-15,9

143,5

33,4

1967

621.000

-11,9

126,8

-11,6

1968

871.017

12,1

120,3

-5,1

1969

1.305.951

28,3

149,5

24,3

1970

1.609.210

23,2

193,6

29,5

1971

2.257.994

40,3

305,2

57,7

1972

2.731.587

21,0

392,7

28,6

1973

3.177.682

16,3

514,9

31,1

1974

2.188.304

-31,1

436,0

-15,3

Πηγή: Γ. Ν. Ζαχαράτος, Package Tour, Προπομπός, Αθήνα, 1999, σ. 19.
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Πίνακας 5: Αφίξεις κατά Μέσον Μεταφοράς 1946-1973
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Σύνολο

Αεροπορικώς

Σιδηροδρομικώς

Θαλασσίως

Οδικώς

39.407
44.009
68.334
102.358
131.452
158.338
232.301
273.777
288.052
347.083
364.330
445.959
524.760
644.599
786.979
976.326
1.068.774
1.371.312
1.590.543
1.389.603
1.355.442
1.739.714
2.069.593
2.813.925
3.383.412
3.899.083

18.089
21.094
25.740
33.134
38.360
47.839
58.537
70.317
74.464
101.447
118.055
166.493
194.424
233.297
288.154
367.964
402.989
514.954
619.401
594.917
603.076
835.259
1.020.136
1.467.526
1.869.422
2.134.058

191
538
2.336
9.592
20.166
35.600
57.897
78.761
90.233
94.090
96.748
84.961
85.943
110.647
140.800
177.343
215.469
259.001
269.007
210.622
187.082
205.776
232.767
263.388
279.654
296.023

21.127
22.377
40.124
58.754
69.576
67.941
102.628
105.729
105.023
127.928
122.507
155.024
196.244
238.863
263.522
290.505
294.127
370.539
404.403
362.527
336.936
405.623
463.233
585.716
625.877
688.400

134
878
3.350
6.958
13.239
18.970
18.332
23.618
27.020
39.481
48.149
61.792
94.503
140.514
156.189
226.818
297.732
221.537
228.348
293.056
353.457
497.295
608.459
780.602

Πηγή: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1974, Αθήνα, σ. 336 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1955,
Αθήνα, σ. 76.
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Πίνακας 6: Αφίξεις Επιβατών κατά Αερολιμένα της Χώρας
1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Σύνολο

402.089 479.386 528.178 620.680 688.865 819.775 914.813 1.104.876 1.292.930 1.405.899 1.521.993 1.903.831 2.158.424 2,874.267 3.566.613 4.164.590

Αθήνας

263.610 327.263 375.052 446.704 504.871 599.901 657.891 797.830

920.504

980.400 1.081.505 1.345.371 1.492.248 1.914.280 2.309.526 2.562.965

Αγρινίου

1.823

1.546

1.542

889

1.056

940

849

1.037

948

1.166

1.215

1.732

1.577

2.422

2.021

1.596

Αγχιάλου

-

-

--

-

-

-

60

291

293

252

253

606

991

1.662

1.318

2.222

Αλεξανδρούπολης

5.608

5.683

6.106

5.942

5.014

5.015

5.408

6.571

6.974

8.047

9.484

10.241

12.922

18.414

24,217

25.812

Ανδραβίδας

-

-

-

-

-

1.203

1.239

917

1.074

-

2.770

3.916

3.712

6.901

3.986

6.427

Ζακύνθου

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.258

5.237

4.543

Ηρακλείου

20.824

20.405

23.503

27.834

31.896

38.441

42.058

44.390

51.913

70.575

62.752

78.393

85.652

126.925

170.718

213.527

Θεσσαλονίκης

52.004

54.880

45.397

51.398

49.187

46.527

56.322

63.482

83.372

100.507

124.810

142.478

147.450

194.672

264.530

409.232

Ιωαννίνων

3.555

5.056

4.695

4.528

3.672

3.199

3.010

2.737

3.035

3.649

3.816

5.027

6.973

9.546

6.532

16.266

Καβάλας

7.098

8.059

6.956

6.060

5.485

4.468

5.079

5.652

5.904

6.220

6.184

7.482

11.027

12.263

9.144

18.197

Καλαμάτας

-

3.666

2.685

3.028

2.760

1.776

1.875

2.034

2.127

2.319

2.831

2.788

5.897

9.792

13.469

17.426
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1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Καρπάθου

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.329

1.666

2.214

Κέρκυρας

9.091

9.021

8.795

9.424

9.609

23.908

29.266

35.462

41.043

34.348

37.690

54.081

75.574

113.309

142.660

165.724

Κεφαλληνίας

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.339

13.181

13.374

Κοζάνης

-

2.875

2.376

2.690

2.186

1.556

1.297

1.251

1.354

1.369

1.570

2.154

3.525

1.712

3.414

6.045

Κυθήρων

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191

2.060

Κω

-

-

-

-

-

-

1.983

3.350

3.795

5.550

6.661

10.295

11.584

13.730

17.432

30.801

Λαρίσης

-

-

2.320

2.133

1.681

801

581

470

508

546

475

657

1.197

1.884

2.017

2.539

Λήμνου

-

1.113

3.973

3.464

3.722

4.003

4.960

5.405

5.917

7.954

9.815

13.004

14.301

16.374

20.679

29.164

Μήλου

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.798

Μυκόνου

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.224

12.553

14.511

Μυτιλήνης

5.820

6.400

6.259

6.819

6.609

7.397

8.923

10.173

11.299

12.945

14.079

15.379

18.197

22.392

31.253

40.018

Π. Χέλι

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348

2.085

Πρεβέζης

-

-

-

-

-

-

560

2.063

2.414

2.963

6.217

6.810

5.960

6.701

8.304

8.886
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1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Ρόδου

16.308

19.852

22.211

29.642

40.295

56.691

63.873

96.215

122.993

128.851

98.579

139.607

183.657

293.447

394.370

439.906

Σάμου

-

-

-

-

-

1.511

3.088

2.868

3.150

4.937

5.987

9.591

12.945

15.840

20.480

22.523

Σκιάθου

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.425

4.155

6.504

Χανίων

13.450

13.567

15275

19553

19.996

22.438

26.491

22.678

24.313

33.301

45.300

50.592

51.484

53.593

61.999

74.300

Χίου

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.627

11.551

16.303

21.177

22.925

Αραξός

-

-

-

572

826

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Πηγές: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1958, Αθήνα, σ. 260 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1959, Αθήνα, σ. 263 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1960, Αθήνα, σ. 277 .
Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1962, Αθήνα, σ. 295 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1963, Αθήνα, σ. 279 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1964, Αθήνα, σ. 381

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1965, Αθήνα, σ. 338 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1966, Αθήνα, σ. 286 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1967, Αθήνα, σ. 302

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1968, Αθήνα, σ. 278 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1969, Αθήνα, σ. 276 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1970, Αθήνα, σ. 265

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1971, Αθήνα, σ. 287 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1972, Αθήνα, σ. 289 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1973, Αθήνα, σ. 300 ·
Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1974, Αθήνα, σ. 321.
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Πίνακας 7: Υπηκοότητα Αφίξεων στην Ελλάδα κατά την Περίοδο 1967-1973 στο
Σύνολο και κατά Ενδεικτικά Κράτη
Σύνολο
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

37.487
49.533
83.189
107.507
179.625
208.386
218.401
260.280
276.593
339.970
399.438
494.191
597.924
741.193
757.495
976.125
1.131.730
996.473
1.017.621
1.305.951
1.609.210
2.257.994
2.731.587
3.177.682

Κράτη
Ευρώπης
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
319.396
396.409
419.731
546.636
659.695
539.328
467.340
622.984
761.128
1.128.762
1.422.648
1.713.280

Η.Π.Α.
11.459
12.705
15.741
23.548
25.307
34.181
32.791
37.370
49.380
64.466
75.306
93.875
108.448
147.561
140.935
172.475
195.346
179.246
201.875
311.796
304.681
438.981
548.141
615.606

Ηνωμένο
Βασίλειο
6.686
7.902
7.625
9.710
14.495
17.948
11.985
17.536
21.571
36.452
40.756
51.716
56.841
73.352
70.274
84.881
105.898
103.462
99.016
138.381
166.904
246.534
310.081
335.824

Γερμανία

Σουηδία

479
954
1.624
3.340
10.963
16.910
18.167
23.162
25.361
34.104
40.229
48.879
69.617
86.756
88.591
100.281
111.375
98.183
90.262
131.470
142.702
205.083
247.868
321.306

287
395
592
1.081
1.788
2.710
2.475
2.509
3.664
5.966
5.917
10.751
19.828
24.748
21.316
39.775
52.690
38.066
88.440
117.967
173.967
146.700
89.852
111.723

ΒέλγιοΛουξεμβ.
441
1.069
1.514
1.677
2.347
3.493
3.080
4.343
3.930
6.013
6.025
9.674
10.742
14.646
13.437
15.755
18.055
16.099
15.078
12.434
21.126
27.333
28.983
30.365

Ε.Σ.Σ.Δ.
*
*
*
*
*
*
*
599
261
106
115
259
639
648
645
830
1.005
742
264
642
705
719
1.170
1.118

ΑίγυπτοςΣουδάν
740
948
744
750
1.893
2.069
1.875
2.701
2.490
2.374
3.160
3.137
3.811
3.055
3.784
4.111
5.194
4.577
8.907
8.009
11.104
15.111
20.061
14.926

Πηγές: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1955, Αθήνα, σ. 79 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1962,
Αθήνα, σ. 301

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1964, Αθήνα, σ. 413

Ελλάδος 1967, Αθήνα, σ. 312

.

.

Στατιστική Επετηρίς της

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1968, Αθήνα, σ. 285
.

.

Στατιστική

Επετηρίς της Ελλάδος 1969, Αθήνα, σ. 283 Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1971, Αθήνα, σ. 299

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1974, Αθήνα, σ. 337.
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Πίνακας 8: Αριθμός Ξενοδοχείων Ταξινομημένων κατά Κατηγορία
Κατηγορία

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Σύνολο

1.567 1.590 1.648 1.698 1.770 1.808 1.902 1.938 2.031 2.119 2.152 2.226 2.294 2.355

Πολυτελείας

9

12

14

19

20

17

17

16

16

16

17

17

18

22

Α’ Κατ.

84

87

93

95

98

98

105

99

98

92

94

107

117

125

Β’ Κατ.

155

156

167

173

193

210

222

233

244

259

289

305

329

350

Γ’ Κατ.

287

308

327

345

383

406

446

476

549

616

636

684

718

751

Δ’ Κατ.

356

368

396

431

450

472

520

560

595

627

642

647

654

662

Ε’ Κατ.

676

659

651

635

626

605

592

554

529

509

474

466

458

445

Πηγές: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1962, Αθήνα, σ. 300 ·Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1963,
Αθήνα, σ. 306

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1967, Αθήνα, σ. 314
.

.

Στατιστική Επετηρίς της

Ελλάδος 1969, Αθήνα, σ. 286 Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1970, Αθήνα, σ. 275
.

.

Στατιστική

Επετηρίς της Ελλάδος 1965, Αθήνα, σ. 364 Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1971, Αθήνα, σ. 302

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1972, Αθήνα, σ. 302 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1974, Αθήνα,
σ. 318.
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Πίνακας 9: Αριθμός Ξενοδοχειακών Καταστημάτων (Συμπεριλαμβανομένων Motels,
Επιπλωμένων Δωματίων, Πανδοχείων, Οικοτροφείων) στο Σύνολο και Αριθμός Κλινών
Ποσοστό ετήσιας
αύξησης ξενοδοχείων

Αριθμός κλινών

Ποσοστό ετήσιας
αύξησης κλινών

Έτος

Αριθμός Ξενοδοχείων

1960

1.875

1961

1.876

0%

57.219

5%

1962

1.924

3%

60.945

7%

1963

1.959

2%

65.952

8%

1964

2.046

4%

71.641

9%

1965

2.072

1%

78.487

10%

1966

2.165

4%

85.323

9%

1967

2.204

2%

90.362

6%

1968

2.296

4%

98.631

9%

1969

2.390

4%

108.180

10%

1970

2.422

1%

118.859

10%

1971

2.505

3%

135.377

14%

1972

2.570

3%

151.420

12%

1973

2.635

3%

166.552

10%

54.245

Πηγές: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1962, Αθήνα, σ. 300 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1963,
Αθήνα, σ. 306

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1965, Αθήνα, σ. 364

.

Στατιστική Επετηρίς της

Ελλάδος 1967, Αθήνα, σ. 314 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1968, Αθήνα, σ. 288 · Στατιστική
Επετηρίς της Ελλάδος 1970, Αθήνα, σ. 275 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1971, Αθήνα, σ. 302

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1972, Αθήνα, σ. 302 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1974, Αθήνα,
σ. 340.
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Πίνακας 10: Χρηματοδότηση Τουριστικού Κλάδου 1963-1973
Ποσοστό ετήσια
αύξησης χρηματοδότησης

Έτος

Χορηγήσεις

1956

163,6

1957

177,6

9%

1958

255,1

44%

1959

359,8

41%

1960

542,8

51%

1961

755,7

39%

1962

952,7

26%

1963

1.234,60

30%

1964

1.518,00

23%

1965

1.750,40

15%

1966

1.992,40

14%

1967

2.534,20

27%

1968

3.523,70

39%

1969

4.685,60

33%

1970

6.683,50

43%

1971

8.668,40

30%

1972

12.000,80

38%

1973

15.422,90

29%

Πηγές: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1965, Αθήνα, σ. 411 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1973,
Αθήνα, σ. 369 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1974, Αθήνα, σ. 367.
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Πίνακας 11: Πάγιο Κεφάλαιο κατά Τομείς (σε Εκατομμύρια και σε Τιμές 1967)
Ποσοστιαίες αλλαγές
1962-1966

1968-1972

1968-1972 σε σχέση με
1962-1966

Συν.

Δημ

Ιδιωτ.

Συν.

Δημ

Ιδιωτ.

Συν.

Δημ.

Ιδιωτ.

Τουρισμός

2.571

1.134

1.437

15.000

2.500

12.500

483%

120%

561%

Σύνολο

183.315

52.428

130.887

317.000

105.500

211.500

73%

104%

61%

Πηγή: Γ. Σαμαρά, Κράτος και Κεφάλαιο στην Ελλάδα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1986, σ. 439.
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Πίνακας 12: Μόνιμη Μετανάστευση στο Σύνολο της Χώρας και Κατά Επιλεγμένους
Νομούς την Περίοδο 1955-1973
Γενικό

Νομός

Σύνολο Αττικής

Αχαΐα Ηλεία Κέρκυρα Λευκάδα Χαλκιδική Δωδεκανήσου Κυκλάδων Χίου Ηρακλείου Λασιθίου

1955 29.787

7.151

551

257

111

146

356

1.126

100

400

154

32

1956 35.349

8.404

895

367

187

145

93

1.370

132

503

135

24

1957 22.540

9.741

483

40

229

165

10

1.106

2.164

2.025

32

16

1958 16.287

6.398

222

17

125

28

6

432

1.365

1.354

20

11

1959 19.999

6.893

156

23

147

59

5

574

1.572

1.716

28

16

1960 27.454

9317

241

54

304

120

14

968

1.889

1.897

66

24

1961 58.837

7.474

718

448

406

77

256

1.232

111

255

398

93

1962 84.054

13.088

1.165

274

692

2.586

186

296

701

117

1963 35.437

14.856

327

118

527

214

42

1.203

2.490

2.824

157

107

1964 47.616

22.368

439

246

692

339

60

1.754

3.265

3.709

317

228

1.698 1.149

1965 117.167 16.994

2.168 2.131

2.483

406

764

3.155

179

379

1.377

328

1966 86.896

15.311

1.622 1.483

2.433

257

417

2.372

175

794

888

240

1967 42.730

11.090

833

559

848

150

128

1.195

181

649

268

77

1968 50.866

10.770

743

645

572

164

264

1.442

149

566

441

98

1969 91.552

13.390

1.126 1.193

1.166

210

369

2.005

162

559

1.128

237

1970 92.681

12.785

1.094 1.266

1.144

198

499

1.798

154

555

1.784

203

1971 61.745

7.778

815

825

636

137

368

1.259

159

442

1.427

174

1972 43.397

6.103

570

642

513

73

209

897

122

394

761

78

1973 27.525

3.358*

417

286

244

82

90

650

84

348

295

75

*Διαμέρισμα Αθήνας
Πηγή: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1955, Αθήνα, σ. 53 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1956,
Αθήνα, σ. 53-54 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1961, Αθήνα, σ. 48-49 . Στατιστική Επετηρίς της
Ελλάδος 1958, Αθήνα, σ. 61-62 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1965, Αθήνα, σ. 347-348
Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1961, Αθήνα, σ. 47-48

.

.

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1963,

.

Αθήνα, σ. 287 Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1967, Αθήνα, σ. 43-44 · Στατιστική Επετηρίς της
Ελλάδος 1968, Αθήνα, σ. 38-39 · Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1969, Αθήνα, σ. 42-43 . Στατιστική
Επετηρίς της Ελλάδος 1970, Αθήνα, σ. 42-43 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1971, Αθήνα, σ. 44-45 .
Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1972, Αθήνα, σ. 56 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1973, Αθήνα,
σ. 46 . Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1974, Αθήνα, σ. 51.
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Πίνακας 13: Εξέλιξη Διαζυγίων Πανελλαδικά και Κατά Επιλεγμένους Νομούς 1958-1974
Έτος Σύνολο Αθηνών Αιγαίου Δωδεκανήσου Θεσσαλονίκης Θράκης Ιωαννίνων Κέρκυρας Κρήτης Λαρίσης Ναυπλίου Πατρών
1958

2.629

1.332

138

36

374

125

26

44

123

120

123

188

1959

2.281

1.014

103

28

359

120

39

58

111

144

106

199

1960

2.463

1.168

111

62

355

123

44

39

93

154

130

184

1961

2.804

1.608

80

36

379

103

43

37

115

104

110

189

1962

3.084

1.748

124

53

374

126

42

55

111

154

123

174

1963

3.101

1.757

103

55

414

128

51

48

111

134

124

176

1964

3.279

1.891

97

44

421

168

49

47

125

138

120

179

1965

3.505

1.918

106

49

489

178

59

52

127

179

133

215

1966

3.366

1.858

127

40

443

171

53

48

104

164

132

226

1967

3.290

1.742

128

54

496

159

34

45

113

171

144

204

1968

3.221

1.811

89

60

436

156

56

36

94

157

126

200

1969

3.152

1.489

92

58

707

157

67

48

96

135

105

198

1970

3.492

1.981

96

61

526

168

41

46

126

147

129

171

1971

3.675

2.193

101

44

463

147

40

52

117

168

125

225

1972

3.395

1.795

116

59

543

153

63

39

108

219

141

159

1973

4.075

2.391

91

52

720

132

48

48

104

223

131

135

1974

3.631

2.000

107

49

627

125

59

58

132

197

145

132

Πηγή: Στατιστικά της πολιτικής δικαιοσύνης Έτος 1958, Αθήνα, 1961, σ. 99 . Στατιστικά της πολιτικής δικαιοσύνης Έτος 1959, Αθήνα, 1962, σ. 101 . Στατιστικά της πολιτικής
δικαιοσύνης Έτος 1960, Αθήνα, 1962, σ. 104

.

Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1961, Αθήνα, 1964, σ. 35

.

Στατιστικά της

.

δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1962, Αθήνα, 1965, σ, 35 Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1963, Αθήνα,
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1966, σ. 35 . Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1964, Αθήνα, 1966, σ. 35 . Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και
εγκληματολογικής 1965, Αθήνα, 1967, σ. 32

.

Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1966, Αθήνα, 1968, σ. 33

.

Στατιστικά της

.

δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1967, Αθήνα, 1968, σ. 33 Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1968, Αθήνα,
1969, σ. 32 . Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1969, Αθήνα, 1971, σ. 29 . Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και
εγκληματολογικής 1970, Αθήνα, 1971, σ. 29

.

Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1971, Αθήνα, 1972, σ. 32

.

Στατιστικά της

.

δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1972, Αθήνα, 1974, σ. 28 Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1973, Αθήνα,
1975, σ. 27 . Στατιστικά της δικαιοσύνης: Πολιτικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικής 1974, Αθήνα, 1976, σ. 27.
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