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αφιερωμένο στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμ.
Τουρισμού Ι.Π. 2019-2022,
με την παραίνεση να ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
τη Γνώση που οδηγεί στη Σοφία,
την Εμπειρία που δίνει αξία στο Ταξίδι, μα πάνω και
πέρα από όλα,
το Νόημα που ομορφαίνει τη Ζωή…
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Αντί Προλόγου
Σκόρπιες ψηφίδες στοιβαγμένες στη μνήμη από τα
χρόνια της εφηβείας, όταν το ταξίδι, η περιήγηση και
η φιλοξενία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο νησί και
συνθέτουν την αναδυόμενη τότε, τουριστική
δραστηριότητα.
Ανασύρονται και συντίθενται σήμερα, με αφορμή τις
διαλέξεις στο νεοσύστατο Τμήμα Τουρισμού του
Ιονίου Πανεπιστημίου και μορφοποιούν στο νου ένα
ψηφιδωτό
του
σύγχρονου
«τουριστικού
φαινομένου».
Έτσι, η διαδρομή ξεκινάει κάπως ανορθόδοξα από την
εμπειρική, για να καταλήξει στη θεωρητική
προσέγγιση,
κάτι
που
αποτυπώνεται
στο
αφηγηματικού χαρακτήρα κείμενο που ακολουθεί, το
οποίο συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση
στοιχείων σχετικών διαλέξεων του α’ εξαμήνου
σπουδών, από φοιτήτριες και φοιτητές…
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1.Παλαιοκαστρίτσα
Τα καλοκαίρια μεγάλωνα στη γραμμή όπου σβήνει
δίπλα της το κύμα…στον όρμο του Αγίου Σπυρίδωνα
στην Παλαιοκαστρίτσα. Εκεί όπου
«η θάλασσα, πολύ ψυχρή,
θρεμμένη μʼ ήλιο
σε βαθύ σάπφειρον
εχάραζε την ώρα»1
Γέμισαν από νωρίς οι αισθήσεις μου με εικόνες,
ακούσματα και γεύσεις…
Στη μνήμη μου επανέρχεται το πολύβουο πλήθος,
διαφορετικό μα ταυτόχρονα ίδιο κάθε φορά, ενώ
ξεχωρίζουν ακόμη και σήμερα φιγούρες και
πρόσωπα, που ενώ κάθε χρονιά αναχωρούσαν,
θαρρείς πως επέστρεφαν…

1

Αλ. Μάτσας (1946) - «Παλαιοκαστρίτσα», ποίημα του «πιο λυρικού και
αιρετικού ποιητή της γενιάς του 1930»
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Παλαιοκαστρίτσα 1862, Edward Lear

Νεαροί μοναχικοί ταξιδιώτες, περιπλανώμενοι σε ένα
είδος «αργής εξερεύνησης», φυσιογνωμίες που
παρέπεμπαν στα «παιδιά των λουλουδιών» της
δεκαετίας του ’60, με μοναδικό εφόδιο ένα σακίδιο
στην
πλάτη.
Ένας
τύπος
«flaneurs»2
,
περιπλανώμενων περιηγητών της ακτογραμμής, στην
περίπτωσή μας…
Αναρίθμητοι επισκέπτες του ολοένα και πιο «μαζικού
τουρισμού» από την καρδιά της Ευρώπης, που
αναζητούν την αναψυχή στην οργανωμένη θερινή
απόδραση διάρκειας δύο εβδομάδων. Αυτοί θα
οδηγήσουν τον F. Braudel στη διαπίστωση ότι «η νίκη
του καλοκαιριού ήταν η νίκη της «μάζας»3,
συνδυάζοντας τις θερινές διακοπές με το μαζικό
τουρισμό στις ακτές της Μεσογείου.
Αλλά και «εσωτερικός» τουρισμός, που μαζί με τους
ξένους επισκέπτες, τροφοδοτεί ακατάπαυστα την
τοπική φιλοξενία.

2

Πρόκειται για τον περιπλανώμενο, στοχαστικό παρατηρητή της
πόλης…που αναζητάει την εμπειρία και όχι τη γνώση. Ο σημαντικός Γάλλος
ποιητής Σ. Μπωντλέρ αναφέρει ότι: «Για τον τέλειο flaneur, είναι μεγάλη
χαρά να κτίζει το σπίτι του στην καρδιά του πλήθους, μέσα στην άμπωτη
και τη ροή της κίνησης, στη μέση του φευγαλέου και του άπειρου»,
Ch.Baudelair (1863)-«The painter of modern life»
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Παλαιοκαστρίτσα 1936

3

F. Braudel-F.Duby etc (1990) – «Η Μεσόγειος»

Ακόμη, οι οικογένειες των ντόπιων αστών, που
συνέδεαν τη θερινή κυριακάτικη ραστώνη με την
απόλαυση γευστικών πιάτων, τακτικοί επισκέπτες
της μιας μέρας, για χρόνια ολόκληρα.
Κοινή συνισταμένη όλων αυτών είναι το Ταξίδι…
«Μια ιδέα, μια εικόνα, ένα όνειρο…μια πνευματική
διεργασία πριν γίνει πραγματικότητα… κίνηση, χώρος
και χρόνος» κατά τον (και) ταξιδευτή Ν.Καζαντζάκη.4
Με τον Ταξιδιώτη στο ρόλο «του εξερευνητή των πιο
απόμερων σημείων του πλανήτη, ενός διαφωτιστή»
και τον Τουρίστα «σε ρόλο θεατή του κόσμου»5
Ταξιδιώτες, επισκέπτες, τουρίστες…
Παλαιοκαστρίτσα, αρχές δεκαετίας 1950

4

Ν. Καζαντζάκης (1969)-«Ταξιδεύοντας στην Ισπανία»
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5

Στ. Βαρβαρέσος (2017) – «Η χαμένη Τέχνη του Ταξιδιού»

Α.ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ

Το ταξίδι ακολουθεί την πορεία & εξέλιξη του
πολιτισμού μας και αναφέρεται στη δραστηριότητα
του ταξιδιώτη.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ (traveler) είναι αυτός που κινείται
μεταξύ διαφόρων τόπων χωρίς περιορισμούς (με
οποιονδήποτε σκοπό και για οποιαδήποτε διάρκεια)
Ο τουρισμός (tourism) αποτελεί υποσύνολο του
ταξιδιού και αναφέρεται στη δραστηριότητα των
επισκεπτών.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ (visitor) είναι o ταξιδιώτης που:
ταξιδεύει προς έναν κύριο προορισμό έξω από το
συνηθισμένο περιβάλλον του,
για λιγότερο από ένα χρόνο, και
για οποιονδήποτε κύριο σκοπό εκτός από την
απασχόληση

Πηγή: International Recommendations for Tourism Statistics
(UNWTO,2008)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) θα
υιοθετήσει από το 1963 τις έννοιες:
του ΤΟΥΡΙΣΤΑ (tourist), δηλαδή του επισκέπτη που
πραγματοποιεί τουλάχιστον μία διανυκτέρευση σε
κάποιας μορφής κατάλυμα του προορισμού
και
του ΕΚΔΡΟΜΕΑ (excursionist), δηλαδή του επισκέπτη
που ΔΕΝ πραγματοποιεί διανυκτέρευση στον
προορισμό.
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2.«Τα πλήθη από το Βορρά»
Όλοι αυτοί (οι επισκέπτες) και πόσοι άλλοι, χρόνια
τώρα συναντώνται και αναμιγνύονται με τους
ντόπιους, αλλάζοντας την κλίμακα του χώρου και την
πύκνωση του χρόνου.
Παλαιότερα, προπολεμικά, κάποιος ξεχασμένος
ευρωπαίος περιηγητής και αργότερα, αρχές της
δεκαετίας του ’50, οι λιγοστοί επισκέπτες και ο
κερκυραίος της κυριακάτικης αργίας, συντηρούσαν
σε χαμηλούς είναι αλήθεια ρυθμούς, υπηρεσίες
φιλοξενίας και εστίασης.
Με το πέρασμα των χρόνων, οι αριθμοί των
επισκεπτών αυξάνονται, ιδιαίτερα από τη δεκαετία
του ’70, οπότε λαμβάνουν μαζικό χαρακτήρα. Η δε
ζωή της περιοχής σταδιακά διχάζεται ανάμεσα στο
τουριστικό επτάμηνο με την κορύφωση των εποχικού
χαρακτήρα, δραστηριοτήτων και στην περίοδο της
αγροτικής ενασχόλησης ή και σχόλης για τους
ντόπιους.
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Παλαιοκαστρίτσα 1890, Albert N. Benois

Το ξεκίνημα του τουρισμού, συμπίπτει με την πρώιμη
εμφάνιση της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, που θα έχει
μορφή κυριολεκτικά «βασιλική» και θα φέρει τον
Αύγουστο
του
1956
εκατό
και
πλέον
«γαλαζοαίματους» στην Παλαιοκαστρίτσα, όπου
«αφού έλαβον το λουτρόν των, παρεκάθησαν εις
πρόγευμα παρατεθέν υπό των (Ελλήνων) Βασιλέων»6.
Οι βορειο-ευρωπαίοι, κυρίως οι Άγγλοι, θα
εκτιμήσουν από ενωρίς τα θέλγητρα του προορισμού,
βοηθούσης βέβαια σε αυτό και της μακρόχρονης
παρουσίας τους στο νησί, που μετράει από την
περίοδο της Αγγλοκρατίας. Από τη δεκαετία του ’70
ξεχωρίζουν τα οργανωμένα γκρουπ νέων, όπως το
περίφημο «18-30», που εξελίχθηκαν σε ένα είδος
«ατίθασου τουρισμού» για το νησί ή ο
φθινοπωριάτικος, ποιοτικός, «αργός τουρισμός» της
τρίτης ηλικίας, που τα απογεύματα απολάμβανε με
ευλαβική συνέπεια
ρόφημα με τη συνοδεία
σοκολάτας. Σε αυτούς θα προστεθούν Σκανδιναβοί,
Γάλλοι, Γερμανοί, οι φασαριόζοι Ιταλοί του
Αυγούστου, ένα μωσαϊκό φυλών, με το οποίο οι
6

Εφημερίδα «Ελευθερία», 1956
«Και εκεί, ακίνητοι, καρφωμένοι στις παραλίες και στα τραπεζάκια των
καφενείων… γοητευμένοι ή κουρασμένοι, για λίγες βδομάδες, από έναν
άλλο ρυθμό ζωής. Αργοκίνητοι ή βιαστικοί νομάδες, πηδώντας από νησί σε
7

σελ. 10

ντόπιοι πάσχιζαν να έρθουν σε λογαριασμό και
συνεννόηση.
«Αυτά τα πλήθη από τον Βορρά, με ολόκληρα τσάρτερ
ή
πλημμυρίζοντας
τους
αυτοκινητόδρομους
βιάζονται, σαν έρθει το καλοκαίρι να φτάσουν στις
ακτές (της Μεσογείου)…7

Παλαιοκαστρίτσα, 1936

νησί και από ελληνικό ναό σε μεσαιωνική πόλη…» - F.Braudel - «Η
Μεσόγειος».

Ξεχωριστές πινελιές στο γενικό αυτό μοτίβο, οι
εγχώριοι προσκυνητές του Πάσχα και του
Δεκαπενταύγουστου,
ένα
πρώιμο
είδος
«θρησκευτικού τουρισμού», που κατέκλυζαν για
λίγες ώρες την περιοχή με λεωφορεία και εκτός από
τα κέρματα στο πηγάδι των ευχών της Μονής της
Παναγίας, άφηναν συνήθως και την αξία ενός
«τούρκικου»: δεκάδες οι παραγγελίες για ένα
«καφεδάκι σκέτο, βαρύ ή με ολίγη, στα γρήγορα»,
ήταν η απόλυτη τυραννία για τον βοηθό σερβιτόρου
που τα ετοίμαζε.
Η δε γερμανική σχολή των καταδύσεων με το
Barracuda club, που εξερευνούσε τις βαθυγάλανες
υπο-θαλάσσιες διαδρομές του Ιονίου από την πλευρά
των πιο απόκρημνων κατακρημνισμάτων, είχε
εγκαινιάσει άτυπα από το 1963 ένα είδος «ειδικού
τουρισμού», στην κυριολεξία εισαγόμενο.
Μέσα σε όλους αυτούς ξεχωρίζουν πάντα οι τακτικές
επισκέψεις προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό
κόσμο, γνωστοί καλλιτέχνες, καταξιωμένοι γιατροί
και δικηγόροι, αλλά και πολιτικοί, Έλληνες και ξένοι.
Παλαιοκαστρίτσα 1937, Hermann Kohlmann
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Το σύννεφο σκόνης που σηκώνονταν κάθε φορά στον
κάμπο από το ελικοφόρο της οικογένειας Ωνάση σε
απόσταση αναπνοής από το εστιατόριο, παραμένει
εντυπωμένο στη μνήμη, όπως και το μακρύ τραπέζι
των συνδαιτημόνων της οικογένειας.
Σε αυτό το πολύχρωμο σκηνικό που στήνεται κάθε
καλοκαίρι δεν απουσίαζε το παιχνίδι των αισθήσεων,
το ερωτικό στοιχείο, που δεν κοιτούσε ηλικία και
προέλευση8…Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του ’80
θα ακουστεί στο νησί από τα πλέον επίσημα χείλη της
ηγεσίας του Ελληνικού Τουρισμού, ότι ο ερωτισμός
αυτός αποτελούσε το τέταρτο από τα βασικά
συστατικά, τα τέσσερα «S» του πρώιμου μαζικού
τουρισμού: sea, sun, sand και… sex.
Τουρισμός,
ζήτηση…

Εποχικότητα,

μορφές

Παλαιοκαστρίτσα, 1937

τουρισμού,

8

«Η άμμος ήταν άβατη και δίχως μνήμην,
από των τόσων εραστών πού ʼχαν διαβεί,
τʼ αργά τα βήματα και τα κορμιά…»
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«Παλαιοκαστρίτσα» από τη συλλογή «Ποιήματα», Αλέξανδρος Μάτσας
(1946)

Β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, που πλέον αποτελεί κοινωνικό,
πολιτισμικό και οικονομικό φαινόμενο, σχετίζεται με
την μετακίνηση ανθρώπων σε μέρη έξω από το
συνηθισμένο περιβάλλον κατοικίας τους, με την
αναψυχή να είναι η συνήθης κινητήρια δύναμη»
(UNWTO, 2008).

 Εθνικός τουρισμός (national tourism): εγχώριος
+ εξερχόμενος τουρισμός.

Ο τουρισμός διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες
(Fletcer κ.ά., 2018):
 Εγχώριος,
που
περιλαμβάνει
τις
δραστηριότητες ενός μόνιμου κατοίκου ΕΝΤΟΣ
της χώρας του
 Εξερχόμενος,
που
περιλαμβάνει
τις
δραστηριότητες ενός μόνιμου κατοίκου ΕΚΤΟΣ
της χώρας του
 Εισερχόμενος,
που
περιλαμβάνει
τις
δραστηριότητες ενός ΜΗ μόνιμου κατοίκου
ΕΝΤΟΣ της χώρας αναφοράς –προορισμού
 Διεθνής τουρισμός (international tourism):
εισερχόμενος + εξερχόμενος τουρισμός.
 Εσωτερικός τουρισμός (internal tourism):
εγχώριος + εισερχόμενος τουρισμός.
σελ. 13

Πηγή: Στατιστικό Δελτίο ΙΝΣΕΤΕ, 2022

Επίσης, με κριτήριο το σκοπό του ταξιδιού αλλά και
τις τουριστικές ανάγκες και επιθυμίες προκύπτουν οι
παρακάτω βασικές μορφές - κατηγοριοποιήσεις του
τουρισμού:
 μαζικός τουρισμός (mass tourism), που αποτελεί
την πιο διαδεδομένη, παραδοσιακή και
επικρατέστερη μορφή τουρισμού και αφορά στην
«οργανωμένη μετακίνηση ομάδας ανθρώπων για
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε
καλοκαιρινούς προορισμούς κοντά στη θάλασσα,
για αναψυχή» (Κοκκώσης κ.ά. 2011)
 θεματικός τουρισμός (special interest tourism),
που αφορά σε επιμέρους μορφές τουρισμού που
προσελκύουν επισκέπτες-τουρίστες με ειδικά
ενδιαφέροντα /κίνητρα, οι οποίοι θέλουν να
βιώσουν αυθεντικές εμπειρίες με σεβασμό στο
περιβάλλον και τον προορισμό (πολιτιστικός,
αθλητικός, οικολογικός, θαλάσσιος, υγείας &
ευεξίας, επαγγελματικός κλπ τουρισμός)
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Πηγή: https://greekreporter.com

Προς διευκόλυνση της μελέτης του τουριστικού
φαινομένου, ο Leiper πρότεινε πριν από μερικές
δεκαετίες (1990) ένα πλαίσιο βασικών εννοιών που
περιλαμβάνει 3 βασικά στοιχεία:

 τους επισκέπτες, που δημιουργούν τη ζήτηση
για τουριστικά ταξίδια

 τα γεωγραφικά στοιχεία, δηλαδή τις «περιοχές
από τις οποίες ξεκινούν οι τουρίστες», τις
«περιοχές των τουριστικών προορισμών» &
τις «ενδιάμεσες περιοχές με τις διαδρομές
διέλευσης των τουριστών»

 τους
τουριστικούς
κλάδους,
που
περιλαμβάνουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες
των τουριστών
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Πηγή: Leiper (2008) στο Fletcer κ.ά., 2018

Τουριστική ΖΗΤΗΣΗ είναι η σχεδιαζόμενη ποσότητα
αγαθών ή υπηρεσιών, που τα άτομα είναι πρόθυμα
και ικανά να αγοράσουν σε κάποια δεδομένη τιμή σε
μια συγκεκριμένη περίοδο (Λαγός,2016)

τιμή ενός προϊόντος τόσο μειώνεται η ζήτησή του). Η
τουριστική ζήτηση είναι πολύ ελαστική στην
περίπτωση ενός νέου τουριστικού προορισμού και
τείνει να μειωθεί με την καθιέρωσή του και κατά τη
διάρκεια των διακοπών ( Λαλούμης,2015)
Η ευαισθησία έναντι των κοινωνικών και πολιτικών
συνθηκών
Για παράδειγμα, η ύπαρξη θετικού πολιτικού
κλίματος ανάμεσα στις χώρες προέλευσης τουριστών
και της χώρας - προορισμού ευνοεί την επιλογή του
προορισμού για διακοπές. Επίσης, η ζήτηση είναι
ευαίσθητη στις αλλαγές της “ταξιδιωτικής μόδας”,
που δημιουργούν οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί
οργανισμοί.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2021

Η ζήτηση εξαρτάται από ένα σύνολο ανομοιογενών
παραγόντων.
Χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης είναι:
Η ελαστικότητα
Πρόκειται για το βαθμό αντίδρασης της ζήτησης στις
αλλαγές του επιπέδου των τιμών (όσο αυξάνεται η
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Η εποχικότητα: η τουριστική ζήτηση δεν κατανέμεται
ομαλά σ’ ολόκληρο το χρόνο. Σχετίζεται δε, με :
 την προτίμηση των τουριστών να κάνουν
συνήθως τις διακοπές τους κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού και με
 τον τρόπο οργάνωσης του χρόνου στις χώρες
προέλευσης τουριστών (άδειες, σχολικές
διακοπές κ.ά.)

3. Lobster Alive
Κατά μίαν έννοια, η τουριστική Παλαιοκαστρίτσα
είναι εξαρχής συνδεδεμένη με τον αστακό…
Ψητός ή βραστός με τη συνοδεία μαγιονέζας, συνιστά
ένα πανάκριβο πιάτο για
«εκλεκτούς» και
προσφέρεται σε προσεγμένα εστιατόρια και
ταβέρνες, που ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο από
το 1954 και μετά, στην περιοχή: «Ζέφυρος», «Ξενία»,
«Βράχος», «Αλύπα», «Ναυσικά»,….ήταν μερικά από
τα πρώτα που γνώρισα.

δραπέτευσε από το αγκάλιασμα του ταλαίπωρου
βοηθού σερβιτόρου, έμεινε αποθανατισμένο στις
λιγοστές τότε «polaroid» των λιαζόμενων τουριστών,
μετατρέποντας την ανάσυρση αυτή στη δεύτερη
μεγάλη τυραννία για τον νεαρό βοηθό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και τοπικές μαρτυρίες9
100 αστακοί καταναλώθηκαν από τις πριγκίπισσες και
τους πρίγκηπες της βασιλικής κρουαζιέρας του 1956,
που προσέγγισε στην περιοχή…
Lobster Alive, λοιπόν… αφού, προς τέρψη των
πελατών, ο αστακός ανασύρονταν ολοζώντανος
καταμεσήμερο τη στιγμή της παραγγελίας, από τις
μεγάλες ξύλινες δικτυωτές κλούβες που ήταν
βυθισμένες στη θάλασσα… Το αναγκαστικό
μακροβούτι με τα ρούχα της εργασίας για την
ανάκτηση ενός τεράστιου «langouste» που
9

Στο Τουριστικό Περίπτερο ΞΕΝΙΑ «…μια μέρα σερβίραμε καμία 25αρια
Βασιλιάδες, Βασίλισσες, Πρίγκιπες, Πριγκίπισσες, έτριβα τα χέρια μου για
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Παλαιοκαστρίτσα, 1959

τα μπουρμπουάρ που θα μάζευα, δεν ήξερα ότι αυτοί δεν πληρώνουν…» Μακρής Γιώργος

Τα εστιατόρια και οι ταβέρνες συνυπάρχουν με μικρά
και μεγάλα συγκροτήματα φιλοξενίας. Από τις
λιγοστές πανσιόν που προσέφεραν εξαρχής παροχή
φιλοξενίας, έως τα μικρά και μεγαλύτερα ξενοδοχεία
των δεκαετιών του ’60 και του ’70 και τα καταλύματα
κάθε μορφής και ποιότητας που πλήθυναν από τη
δεκαετία του ‘80.

που προσφέρει απλή φιλοξενία με πλήρη διατροφή
για 2 με 3 λίρες την ημέρα. Οι ταβέρνες εδώ
φημίζονται για τους αστακούς τους, όμως ο αστακός
είναι σχετικά ακριβός», αναφέρει ο Colin Simpson το
1968.

Προπολεμικά, το 1934-35, η οικογενειακής
εκμετάλλευσης πανσιόν «Ζέφυρος, θα αποτελέσει το
πρώτο οργανωμένο κατάλυμα, στις διαστάσεις και
στο χρώμα που διατηρεί μέχρι σήμερα. «Εκεί σου
απλώνουν ένα τραπεζομάντιλο, για να πιεις κρασί και
να φας αστακούς…που τους διαλέγεις μόνος σου.
Επίσης, σου φέρνουν πορτοκάλια και σύκα, καθώς και
άσπρο σαν χιόνι τυρί…», αποτυπώνει με τη γραφή του
ο Louis Golding το 1953.
Την ίδια περίπου προπολεμική περίοδο, αντικριστά
του «Ζέφυρου» δημιουργείται (παρότι θα
λειτουργήσει αρκετά αργότερα) το «Τουριστικό
Περίπτερο», ένα στολίδι για την περιοχή με
εστιατόριο, λουτρικές εγκαταστάσεις και 6 δωμάτια
με υπέροχη θέα και την αίσθηση της αλμύρας από τη
γειτνίαση με τη θάλασσα. «Σε αυτό το πανέμορφο
μέρος μπορείς να μείνεις στο «Τουριστικό Περίπτερο»
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Παλαιoκαστρίτσα δεκαετία 1960, Περίπτερο ΞΕΝΙΑ

Πλάι στα καταλύματα και τα εστιατόρια αυτά, οι
λιγοστές ταβέρνες με «ελληνική βραδιά», μια ή δύο
φορές τη βδομάδα. Ακόμη, το μοναδικό τότε discoclub «La Grotta», «βυθισμένο» κατά εκατό σαράντα
δύο σκαλοπάτια από το επίπεδο του δρόμου, που
έκαναν μαρτυρική την ανάβαση κατά την
αποχώρηση, μετά την ευδαιμονία ένεκα του χορού
και των αλκοολούχων.

εκεί που οι πολλοί έβλεπαν μόνο άχρηστα κομμάτια
γης. Οι δε υπόλοιποι ντόπιοι θα βρουν νέα διέξοδο
για εργασία, συνδυάζοντας την τουριστική
απασχόληση το καλοκαίρι με την αγροτική και
αλιευτική, τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.
Μάγειροι, σερβιτόροι και βοηθοί, ρεσεψιονίστ,
μπάρμεν, καμαριέρες κ.ά. είναι μερικές από τις νέες
ειδικότητες με ζήτηση.

Αλλά και οι βαρκάρηδες, με διαχρονική παρουσία έως
τις μέρες μας, που προσφέρουν οργανωμένες μικρές
θαλάσσιες περιηγήσεις στις γρόττες και τα σπήλαια.
Οι χρωματιστές βάρκες με το πάνινο λευκό σκίαστρο,
«οργώνουν» αδιάκοπα το μικρό όρμο, κάτι σαν τα
αιγαιοπελαγίτικα βαρκάκια με πανί.10

Τουριστικές επιχειρήσεις, επαγγέλματα και νέες
ειδικεύσεις…

Οι επιχειρηματίες της πρώιμης τουριστικής περιόδου
της περιοχής11, στηρίζονται περισσότερο στο ένστικτο
και αρκετά αργότερα στην αποκτηθείσα εμπειρία,
ενώ στις μέρες μας θα προστεθεί η γνώση, της τρίτης
γενιάς. Από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες θα
αδράξουν ευκαιρίες στα παραθαλάσσια ριζοβούνια,
10

Στον κεντρικό δρόμο μικρά περίπτερα με ελαφριές κατασκευές,
προσφέρουν κάθε είδους ενθυμήματα στους επισκέπτες. Σχολή για
καταδύσεις, θαλάσσια σπορ, άλογα για περιήγηση, πλανόδιοι πωλητές
φρούτων μα και εικαστικών αντιτύπων, ενυδρείο, ταξί και λεωφορεία,
λογής προμηθευτές, τεχνίτες και μάστοροι συντήρησης, αποτελούν
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Παλαιοκαστρίτσα 1977,εστιατόριο ΒΡΑΧΟΣ
επαγγέλματα που πλαισίωναν και συνυπάρχουν ακόμη, με τις βασικές
δραστηριότητες φιλοξενίας και εστίασης.
11
Οι οικογένειες Θ.Ζηνιάτη και Κ.Κοντοστάνου μεταξύ άλλων, είναι από
τις πρώτες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή, με
διαχρονική παρουσία έως τις μέρες μας.

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τουριστικές ονομάζονται οι επιχειρήσεις που κατά
κύριο λόγο εξυπηρετούν τουρίστες. Αποτελούν
οικονομικές
μονάδες
που
παράγουν
και
εκμεταλλεύονται
τουριστικά
προϊόντα»
(Λαλούμης,2015)
Για την ίδρυση μιας τουριστικής επιχείρησης
εξετάζονται οι εξής παράμετροι:
1.ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, που στις περισσότερες
περιπτώσεις, αποτελεί σημαντικό τμήμα του
προσφερόμενου προϊόντος (π.χ. το ξενοδοχείο
πουλά το κλίμα, τη θέα κλπ της περιοχής όπου
βρίσκεται)
2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: αποτελούν επίσης σημαντικό
τμήμα του τουριστικού προϊόντος και για το λόγο
αυτό επιλέγονται περιοχές με πλούσιους πόρους
(τοπίο, αξιοθέατα, υποδομές κλπ) για την
εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων
3.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ,
όπως ανταγωνισμός με παρόμοιες γειτονικές
επιχειρήσεις, νομικοί περιορισμοί, τουριστική αγορά
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εργασίας, τουριστική ζήτηση για την περιοχή, κρατική
πολιτική για την περιοχή κλπ
4. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, όπως το
επιχειρηματικό ένστικτο, η ιδιοκτησία οικοπέδου και
κυρίως το είδος της τουριστικής επιχείρησης (π.χ. ένα
τουριστικό πρακτορείο πώλησης μακρινών ταξιδιών
εγκαθίσταται σε πολυσύχναστη περιοχή).
5. ΜΟΡΦΗ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: συνήθως
επιλέγονται ανάλογα με τις πεποιθήσεις των
επιχειρηματιών για το αναμενόμενο επίπεδο της
τουριστικής ζήτησης.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις ανάλογα με το
αντικείμενο δράσης τους, διακρίνονται στις
παρακάτω κατηγορίες:

Ο δε (τουριστικός) επιχειρηματίας χαρακτηρίζεται
από την τόλμη, με βάση την οποία:
-είτε δεν ερευνά τις ευκαιρίες της αγοράς, αλλά όταν
παρουσιαστεί
η
επιχειρηματική
πιθανότητα
αυθόρμητα αναπτύσσει επιχειρηματική δράση
στηριζόμενος στην αισιοδοξία και το ένστικτο
(επιχειρηματική τόλμη της άγνοιας).
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-είτε ανιχνεύει την αγορά, εντοπίζει την ευκαιρία, την
εκτιμά και τελικά, εφόσον πείθεται για τις
προοπτικές που προσφέρει, αναπτύσσει δράση
(επιχειρηματική τόλμη της γνώσης)

4.Καρτ ποστάλ
«Ένα τοπίο δὲν εἶναι ἁπλῶς, σύνολο γῆς, φυτῶν καὶ
ὑδάτων. Εἶναι ἡ προβολὴ τῆς ψυχῆς ἑνὸς λαοῦ ἐπάνω
στὴν ὕλη», αποφαίνεται ο Ελύτης στα «Δημόσια και
Ιδιωτικά»12…Έτσι και το απαράμιλλο τοπίο της
Παλαιοκαστρίτσας, που μόνο από υψόμετρο μπορείς
να εξασφαλίσεις τη συνολική του θέαση, αντανακλά
στην ψυχή των κατοίκων της περιοχής, στην
«τουριστική τους ψυχή» στις μέρες μας.
Φιδίσιος είναι από ένα σημείο και μετά ο δρόμος13
που ανηφορίζει για τους Λάκωνες, «ένα πρωτόγονο,
σκονισμένο μέρος, λεηλατημένο από τους αέρηδες»
(Louis Golding, 1953). Οικισμός-«ορμητήριο» των
ντόπιων, με καταβολές που χάνονται στην ιστορία,
από τη λακωνική Μάνη. Το φωνητικό ιδίωμα και τα
ξεχωριστά ήθη, η χαρακτηριστική γυναικεία
ενδυμασία14, η κρήνη που εξασφάλιζε νερό και οι
12

Ο Οδυσσέας Ελύτης εξομολογείται την αδημονία του, κατά τις λιγοστές
εξόδους στο πλαίσιο της θητείας του στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών το
1937, να βρεθεί στην Παλαιοκαστρίτσα: «Και περίμενα πώς και πώς τις
λιγοστές εξόδους για να πάω στην Παλιοκαστρίτσα, όπου βρισκόταν
εγκατεστημένος με την πρώτη του γυναίκα, τη Νάνσυ, ο φίλος
μας Lawrence Durrell, άγνωστος τότε και ταπεινός…»-Οδ. Ελύτης, «Ανοιχτά
Χαρτιά» (1996)
13
H αγγλική αρμοστεία (διοίκηση), την περίοδο της αγγλοκρατίας στα
Επτάνησα του 19ο αιώνα, θα συνδέσει την περιοχή και για την ακρίβεια τη
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γυναίκες (με την «ποδολόγα»15 στο κεφάλι) που
αγόγγυστα το κουβαλούσαν, το θερινό σινεμά στη
μικρή πλατεία, η θαυμαστή μα ταυτόχρονα
«προστατευμένη» θέα, είναι όσα συγκράτησε η
παιδική μνήμη, το καλοκαίρι της εκείθεν παραμονής.

Παλαιοκαστρίτσα 1951, Κ.Πλακωτάρης

Προς-περνώντας τον οικισμό, σε μικρή απόσταση, ένα
μικρό πλάτωμα δίκαια θα λάβει την ονομασία «Bella
Μονή, με την πόλη της Κέρκυρας, με μια καλο- συντηρημένη αμαξιτή οδό.
«Ο σχεδιασμός των θαλάσσιων και χερσαίων δικτύων μεταφορών στο
ελληνικό κράτος 1830-1930», Θ.Σπίγγος (2014)
14
«Οι χωρικές στους Λάκωνες ξεκινούσαν για τα χωράφια τους με μαύρη
φούστα, κεντημένο ζιπούνι από βελούδο και λευκή φούστα…» (Michel
Deon, 1960)
15
πανί ή πετσέτα που τη στύβουν και τη μαζεύουν κουλουριαστά και τη
βάνουν στο κεφάλι τους οι γυναίκες, προκειμένου να σηκώσουν στο
κεφάλι τους σημαντικό βάρος

Vista» («Ωραία θέα»). Από εκεί, η Παλαιοκαστρίτσα
φαντάζει με καρτ-ποστάλ…

φυσικές ακροπόλεις υπάρχει ένα τέλειο (φυσικό)
λιμάνι με αμμώδη παραλία»17…

Ο Βρετανός συγγραφέας Lawrence Durrell θα
αναγνωρίσει στην Bella Vista «την πιο όμορφη θέα
στη Μεσόγειο»16. Τοπίο βγαλμένο, από την
αδυσώπητη πάλη τεκτονικών δυνάμεων της φύσης
πριν από αιώνες, προσφέρει τη μαγεία της ποικιλίας
και των χρωμάτων. Μάταια ο άνθρωπος πασχίζει να
το τιθασεύσει, βάναυσα μερικές φορές.

Κάπου εδώ μοιάζει να τοποθετεί ο Όμηρος τη
μυθολογική συνάντηση του περιπλανώμενου
Οδυσσέα με την κόρη του βασιλιά των Φαιάκων,
Ναυσικά…όπως «διεκδικούν» οι ντόπιοι.

«Η Παλαιοκαστρίτσα είναι μία από τις ομορφότερες
γωνιές της Ελλάδας», αναφέρει γοητευμένος και ο
Άγγλος περιηγητής Guy Pentreath το 1964. «Η μεγάλη
βουνοπλαγιά κατηφορίζει προς τη θάλασσα με ένα
ποικιλόχρωμο ανάγλυφο από πράσινους οπωρώνες
και ασημοπράσινες ελιές, με αραιά εδώ και κι εκεί
σκούρα κυπαρίσσια να προβάλλουν ψηλόλιγνα
ανάμεσα στις συστάδες. Στα ριζά της πλαγιάς
υπάρχουν ψηλοί γκρεμοί από ποικιλόχρωμη πέτρα,
εκτός από εκεί που προεξέχουν οι δίδυμες χερσόνησοι
ένα επίπεδο ψηλότερα από την υπόλοιπη έκταση.
Ανάμεσα σε αυτές τις απόκρημνες και βραχώδεις

16

https://awesomecorfu.com/ (05/2022)
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Παλαιοκαστρίτσα, 1966

17

Κ.Τσουμάνης (2010) – «Η Κέρκυρα μέσα από τα μάτια των περιηγητών»

Περί τους 12 μικρούς κόλπους να απλώνονται στην
ευρύτερη περιοχή, θα μετρήσει ο Άγγλος περιηγητής
Anstead το 1863, «με την κατάλευκη άμμο που
έμπαινε διάφανη στα γαλαζο-πράσινα νερά, ενώ
κατά διαστήματα οι βράχοι σχηματίζουν σπηλιές,
προσιτές μόνο με βάρκα».
Ένας μοναστηριακός αμπελώνας δέσποζε στη
διασταύρωση τριών κολπίσκων (πριν μετατραπεί στις
μέρες μας σε χώρο στάθμευσης), στην πλευρά του
δρόμου που ανηφορίζει στη χερσόνησο της Παναγίας
της Παλαιοκαστρίτισσας.

Παλαιοκαστρίτσα, Μεσοπόλεμος

«Σήμα κατατεθέν» για την περιοχή η Μονή, με ηλικία
αρκετών αιώνων, κτισμένη στο υψηλότερο και
συνάμα ομορφότερο σημείο του όρμου, κυριολεκτικά
πάνω από τη θάλασσα. Περιτείχιστη, με τη
«μονόκλιτη βασιλική» στο κέντρο, τα κελιά και τους
ξενώνες, τη στοά με τις καμάρες και τον ανθόκηπο με
το «πιπεράτο άρωμα των ρόδων» (Raymond Matton,
1960). Με δυνατότητα περιμετρικής περιήγησης και
αγναντέματος στο ανοικτό πέλαγος.
Παλαιοκαστρίτσα, Μονή της Παναγίας
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Πόλος έλξης περιηγητών και επισκεπτών τουριστών,
αλλά
και
σημαντικών
προσωπικοτήτων,
εκκλησιαστικών και πολιτικών, όπως η Ελισσάβετ της
Αυστρίας, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, Έλληνες και
ξένοι βασιλείς και αρχηγοί κρατών κ.ά. Η μορφή του
Ηγούμενου Βασιλείου δεσπόζει στις πρώτες
μεταπολεμικές δεκαετίες, καθώς και οι παρουσίες
μοναχών με ξεχωριστή φυσιογνωμία.
Αν και σύντομη, εντυπωμένη έχει μείνει στη μνήμη η
φιλοξενία στη Μονή, το τραπέζι κάτω από την
κληματαριά και το άφθονο κρασί για τους
μεγαλύτερους, το μουσείο με το απολίθωμα του
κήτους, ο ξενώνας που έμοιαζε «σαν ένα κουτί
κρεμασμένο πάνω από τη θάλασσα» (Antony Dell,
1924) και ο ύπνος με τον παφλασμό των κυμάτων στο
προσκεφάλι.
Παλαιοκαστρίτσα,
προορισμός…
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(τουριστικός

και

όχι

μόνο)

Παλαιοκαστρίτσα, Μονή Παναγίας 1889, Carl Wuttke

Δ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Η τουριστική προσφορά σχετίζεται με όλα όσα έχει
να προσφέρει ο προορισμός τον οποίο επιλέγει ένας
τουρίστας, δηλαδή: αξιοθέατα, υπηρεσίες και αγαθά
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τουριστών.
Όμως, η διαφορετικότητα των παραπάνω στοιχείων
καθιστά αναγκαίο τον προσδιορισμό του τουριστικού
προϊόντος:
Το γενικό τουριστικό προϊόν αναφέρεται στις
«διακοπές», δηλαδή στην κατανάλωση αγαθών &
υπηρεσιών από τους τουρίστες σε μια δεδομένη
χρονική περίοδο.

 Υπάρχει
ανταγωνισμός
με
παρόμοιες
προσφορές αγαθών και υπηρεσιών στον
τουριστικό κλάδο.
 Είναι ανελαστική, γιατί δύσκολα βρίσκονται
περισσότερες ή άλλες υπηρεσίες από αυτές
που προσφέρονται
 Με βάση το εισόδημα κ.ά. επιλέγονται
υποκατάστατα ή συμπληρωματικά τουριστικά
προϊόντα (π.χ. ξενοδοχείο υψηλής κατηγορίας
έναντι καταλύματος χαμηλής κατηγορίας).
 Το μέγεθος των αρχικών επενδύσεων που
απαιτούνται είναι μεγάλο, σε συνδυασμό με το
ρίσκο της εποχικής λειτουργίας τους.

Το γενικό τουριστικό προϊόν περιέχει υποπροϊόντα
όπως καταλύματα, μεταφορές, αναψυχή κλπ.
Η τουριστική προσφορά έχει ορισμένες ιδιότητες που
την χαρακτηρίζουν (Βαρβαρέσος, 2005), όπως:
 Δεν αποθηκεύεται, δηλαδή θα πρέπει να
καταναλωθεί άμεσα, εκεί που δημιουργείται.
 Είναι άκαμπτη, επομένως δεν αλλάζει, είναι
μόνο για τουριστικούς σκοπούς.
Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ- «Ελληνικός Τουρισμός 2030»
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Τουριστικός Προορισμός είναι μια συνεχόμενη
γεωγραφική περιοχή, με ενιαία ταυτότητα, η οποία
προσφέρει διάφορα τουριστικά προϊόντα (π.χ.
αξιοθέατα, παραδόσεις, τουριστικές υποδομές) ...
Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο και ανταγωνιστικό
προϊόν (Kotller κ.ά.1993)
Βασικοί τύποι τουριστικών προορισμών (Buhalis –
2000) είναι:
 οι αστικοί (εντός των πόλεων)
 οι παραθαλάσσιοι
 οι ορεινοί
 οι αγροτικοί (στην ύπαιθρο) και
 οι προορισμοί σε αναλλοίωτες και εξωτικές
περιοχές
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Ο «κύκλος ζωής» ενός τουριστικού προορισμού
χρησιμοποιείται για την κατανόηση της ανάπτυξής
του και είναι σημαντικός για τον στρατηγικό
σχεδιασμό… (Λαγός,2016)
Ο Butler πρότεινε το 1980 ένα κοινά αποδεκτό
μοντέλο
«κύκλου ζωής» των τουριστικών
προορισμών με -6- διακριτά στάδια:
 της Εξερεύνησης: ελάχιστοι τουρίστες
επισκέπτονται τον προορισμό, ο οποίος έχει
ανύπαρκτη προσφορά
υπηρεσιών και
υποδομών, αλλά και καθόλου επιπτώσεις.
 Της Εμπλοκής: ο αριθμός των τουριστών
αυξάνεται
ελάχιστα
και
παράλληλα
εμφανίζεται μια πρώτη μορφή επιχειρήσεων
και υποδομών από ντόπιους επιχειρηματίες και
το κράτος.
 Της Ανάπτυξης: οι τουρίστες αυξάνονται και
αρχίζει η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού
από τους μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς
(tour-operators). Εμφανίζονται οι πρώτες
αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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 Της Παγίωσης: η επισκεψιμότητα ακολουθεί
πλέον φθίνουσα τάση. Όμως, ο αριθμός των
τουριστών είναι αρκετά υψηλός και η πίεση για
επιπλέον επενδύσεις αρκετά αυξημένη. Στο
στάδιο αυτό, υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά
του οργανωμένου μαζικού τουρισμού.
 Στασιμότητα: η χωρητικότητα του προορισμού
έχει
φτάσει
στο
μέγιστο
επίπεδο,
δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις στην
κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου, τον
πολιτισμό και το περιβάλλον. Η εικόνα του
προορισμού φθείρεται.
 Οι επιλογές από εδώ και πέρα είναι μεταξύ:
Αναζωογόνησης:
λαμβάνονται
μέτρα
τουριστικής πολιτικής που οδηγούν σε νέα
ανοδική πορεία του προορισμού
Περιορισμένης ανάπτυξης: μέσα από τη
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος
Σταθεροποίησης: με τη λήψη αυστηρών
μέτρων για την οριοθέτηση της ανάπτυξης και
τη βιωσιμότητα του τουριστικού προτύπου
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Παρακμής: στόχος είναι η δημιουργία νέων
ειδικών τουριστικών υποδομών με μειωμένες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προσέλκυση
νέων τμημάτων της τουριστικής αγοράς.
Άμεσης παρακμής: ο τουριστικός προορισμός
απαξιώνεται πλήρως

5.«Μέσα
από
περιηγητών»…18

τα

μάτια

των

Ξεφυλλίζοντας την έκδοση «Η Κέρκυρα μέσα από τα
μάτια των περιηγητών», θαρρείς πως ταξιδεύεις στη
«μακρά διάρκεια». Σε κάθε της σελίδα ανακαλύπτεις
από μία εικόνα του νησιού με την οπτική των τρίτων,
των περιηγητών που την επισκέφτηκαν, συνήθως ως
ενδιάμεσο σταθμό ενός μεγαλύτερου ταξιδιού. Και
μαζί
με
την
Κέρκυρα,
συναντάς
την
Παλαιοκαστρίτσα…

την Ελλάδα και η Κέρκυρα προσφέρει έναν ενδιάμεσο
σταθμό.
Η πρώτη αναφορά (ενδεχομένως όχι η παλαιότερη)
στην Παλαιοκαστρίτσα είναι του Άγγλου περιηγητή
John B.S. Morrit το 1794, ύστερα από ένα πολύ
σύντομο πέρασμά του από την Κέρκυρα.

Την Παλαιοκαστρίτσα λοιπόν, που ως πρώιμο
τουριστικό προορισμό, θα την ανακαλύψουν πριν
από κάθε άλλον, οι ξένοι περιηγητές…
Στις αρχές του 19ου αιώνα ο περιηγητισμός βρίσκεται
στην κορύφωσή του και οι ταξιδιώτες που
αποτυπώνουν τις εντυπώσεις τους αυξάνονται,
δημιουργώντας την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Ο
«Μεγάλος γύρος» (Grand Tour) της βορειοευρωπαϊκής αριστοκρατίας περιλαμβάνει πλέον και

18

Οι περισσότερες παραπομπές σε εντυπώσεις περιηγητών είναι από το
βιβλίο του Κ.Τσουμάνη (2010)- «Η Κέρκυρα μέσα από τα μάτια των
περιηγητών».
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Παλαιοκαστρίτσα, 1880

Μερικές δεκαετίες αργότερα, η περιοχή θα
αποτελέσει για τον γνωστό Άγγλο συγγραφέα και
ζωγράφο Edward Lear πηγή έμπνευσης. Την Άνοιξη
του 1856, «ένα ελαφρύ αεράκι» θα τον φέρει δια
θαλάσσης στον κεντρικό όρμο. Στο ημερολόγιό του
αποτυπώνει την πρώτη του εντύπωση, πως «η
ομορφιά και ησυχία του τόπου αυτού σε
γοητεύουν»19 και αυτήν ακριβώς τη γαλήνη του
τοπίου και την αντανάκλαση των χρωμάτων στους
βράχους και τη θάλασσα θα αποτυπώσει σε πίνακες,
κατά την εκεί παραμονή του20. Θα επανέλθει έξι
χρόνια αργότερα, συνεχίζοντας το έργο του.

αργότερα, το 1903, θα βρεθεί στην περιοχή ο γαλλοελβετός φωτογράφος Fred Boissonas στο πέρασμά
του από την Κέρκυρα για την Ελλάδα. Το 1923 ο
Antony Dell γράφει ότι «όσοι φθάνουν στην Κέρκυρα,
δεν υπάρχει περίπτωση να μην επισκεφτούν την
Παλαιοκαστρίτσα», κάτι που θα επιχειρήσει και ο
ίδιος με μια μισθωμένη παλιά αυτοκρατορική άμαξα
και κατάληξη τη μονή της Παναγίας.

Παραμονές της Ένωσης της Επτανήσου με την
Ελλάδα, η Παλαιοκαστρίτσα είναι ένας προορισμός
«που αποτελούσε το καλοκαιρινό θέρετρο για
αρκετούς Άγγλους κατοίκους της Κέρκυρας»,
σημειώνει ο D. Anstead το 1863, επισκεπτόμενος την
περιοχή και ειδικότερα το μοναστήρι.
O τουριστικός οδηγός του J.Murray του 1900
αναφέρεται σε έναν «ήσυχο κόλπο όπου σε περιμένει
η άμαξα και το μεσημεριανό γεύμα μπορεί να
φαγωθεί στην αμμουδιά»., ενώ λίγα χρόνια
19

Ph.Sherrard (1988) – «Edward Lear, the Corfu Years»
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Παλαιοκαστρίτσα, 1900

20

Την Άνοιξη του 1962 επιστρέφει στην Παλαιοκαστρίτσα… “Edward
Lear,The Corfu Years”, by Denice Harvey & Co (1988)

Μεσούντος του «Μεγάλου Πολέμου», το 1944 ο
Γάλλος περιηγητής J. De Lacretelle θα βρεθεί για λίγο
εκεί και ειδικότερα στο μοναστήρι, που ήταν «σε ένα
ψηλό βράχο με όμορφη θέα» και θα ξεναγηθεί από
τους μοναχούς «στα παρεκκλήσια που κοσμούνταν
από εκείνες τις αγιογραφίες που συναντάς σε όλες τις
ελληνικές εκκλησίες…».

τουριστικής φήμης…γι αυτό την επισκέπτονται όλοι οι
ξένοι που φθάνουν στην Κέρκυρα…22

Η μεταπολεμική δεκαετία του 1950 σηματοδοτεί την
ουσιαστική έναρξη του κερκυραϊκού τουρισμού, που
με βήματα γοργά και σταθερά θα κατακτήσει τη
μαζικότητα
που
γνωρίζουμε
σήμερα.
Η
Παλαιοκαστρίτσα αποκτάει σταδιακά όλα τα
απαραίτητα εφόδια για να αναδειχθεί περεταίρω, ως
τουριστικός πλέον, προορισμός.
Το 1950, ένας Τουριστικός Οδηγός για την Κέρκυρα21
καταγράφει
ότι
«περίφημη
είναι
κι
η
Παλαιοκαστρίτσα
με
τους
ποικιλόμορφους
κολπίσκους και τους πολλούς καταπράσινους λόφους,
που διαδέχονται ο ένας τον άλλον ανάμεσα στους
βαθύσκιους ελαιώνες. Η τοποθεσία αυτή αποτελεί
ένα από τα πιο όμορφα τοπία του νησιού, διεθνούς
21

Π.Μπολοβίνος (1950), «Τουριστικός Οδηγός Κέρκυρας»
Σ’ έναν από τους γραφικούς κολπίσκους με ολοκάθαρη αμμουδιά, είναι
κτισμένο το Περίπτερο Τουρισμού, που μαζί και με το εφάμιλλό του
22
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ΕΟΤ, Τουριστικός Οδηγός 1952

τουριστικό ξενοδοχείο («Ζέφυρος»), δέχονται κάθε χρόνο πολλούς
παραθεριστές…»- Π. Μπολοβίνος (1950),«Τουριστικός Οδηγός Κέρκυρας»

Τρία χρόνια αργότερα, ο τουριστικός οδηγός του
Κ. Δαφνή μιλάει για «φημισμένη, μαγευτική
τοποθεσία, όπου οι ελιές, αδελφωμένες με τα
κυπαρίσσια, φθάνουν ως την ακροθαλασσιά.
Γιγάντιοι
απόκρημνοι
βράχοι
με
άγρια
μεγαλοπρέπεια…Κοντά στην ακτή, ένας βράχος
αναδύεται από την θάλασσα. Η σιλουέτα του μοιάζει
με καράβι με φουσκωμένα πανιά»
Την Άνοιξη του ίδιου χρόνου (1953) ο Άγγλος Louis
Golding εντυπωσιασμένος αποτυπώνει πως «αν
κάποτε στη ζωή σου έχεις την τύχη να πιείς κρασί και
να φας στο καφέ Ζέφυρος, με την Οδύσσεια
ζωγραφισμένη στο τραπεζομάντιλο δίπλα σου, τους
κόλπους και το λιθόστρωτο δρομάκι, τις ευωδιές του
κέδρου και της μυρτιάς να κατεβαίνουν από το
απόκρημνο βουνό πίσω σου, τα κουδούνια των
προβάτων να σε τριγυρίζουν και τη θάλασσα στα
πόδια σου να φυλάει τις ακρογιαλιές – αν έστω και
μια φορά στη ζωή σου έχεις την τύχη να τα γευτείς όλα
αυτά, τότε είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον
κόσμο».
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Οι δεκαετίες διαδέχονται η μία την άλλη. Η Κέρκυρα
δείχνει να έχει πάρει οριστικά το δρόμο της
τουριστικής ανάπτυξης και όπως σημειώνει ο
απεσταλμένος του Γαλλικού Ινστιτούτου Raymond
Matton το 1960, «οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με
μπανγκαλόου
που
βρίσκονται
στην
Παλαιοκαστρίτσα» συμπληρώνονται από δύο νέα
σύγχρονα ξενοδοχεία στην πόλη…ενώ ήδη από το
1952 σε ένα παραθαλάσσιο ελαιώνα μεταξύ Δασιάς
και Ύψου, εγκαθίσταται το Club Mediterranee»23. Την
ίδια χρονιά, έτερος Γάλλος, ο
Michel Deon
περιγράφει στο ταξιδιωτικό του χρονικό «Σελίδες για
την Ελλάδα» την άφιξή του στην Παλαιοκαστρίτσα
«ένα δεκεμβριανό απόγευμα με βροχή…με ένα
ουράνιο τόξο να γλιστράει μέσα στη θάλασσα»,
καθώς και το πέρασμά του από τους Λάκωνες, όπου
«ολόκληρο το χωριό μύριζε λάδι ελιάς…και η μυρωδιά
αυτή διαχεότανε μέσα στα δρομάκια, στα σπίτια,
γλυκιά και συγχρόνως στιφόξινη».
Η τουριστική Κέρκυρα αποκτάει διεθνή εμβέλεια, ο
τουρισμός εντατικοποιείται, αλλά οι περιηγητές δεν
23

Για περιορισμένο διάστημα, ένα «παράρτημα» του Club Med θα
λειτουργήσει στις ακτές της Παλαιοκαστρίτσας
(https://collierbar.fr/category/memoires/)

σελ. 34

λείπουν. Το 1963, ο Ernle Bradford φθάνει με ταξί
από την πόλη στην Παλαιοκαστρίτσα και
επισκέπτεται τη μονή, ενώ το 1964 επισκέπτεται την
περιοχή ο Guy Pentreath, επιστέφοντας στην Αγγλία
ύστερα από μια περιήγηση στην Ελλάδα…Το 1968 ο
Colin
Simpson
«κατηφορίζοντας
για
την
Παλαιοκαστρίτσα» θα θαυμάσει τα γαλαζοπράσινα
νερά και τις σπηλιές που κρύβονταν στους σκιώδεις
βράχους.
Η περίοδος που ακολουθεί φέρνει την
Παλαιοκαστρίτσα και την Κέρκυρα αντιμέτωπες με το
φαινόμενο του μαζικού τουρισμού με όλες τις
οικονομικές,
κοινωνικές,
περιβαλλοντικές
συνέπειες…
Παλαιοκαστρίτσα, από τον περιηγητισμό, στον
παραθερισμό και στο μαζικό τουρισμό…

Ε.Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο τουρισμός στηρίζεται ανέκαθεν στον ελεύθερο
χρόνο και τη μετακίνηση,,,
Στην Αρχαιότητα, η ιερότητα της φιλοξενίας ήταν
διαδεδομένη και παρεχόταν αδιακρίτως και ενίοτε
δωρεάν
Στους Μέσους Χρόνους γίνονται ταξίδια κυρίως για
θρησκευτικούς, μορφωτικούς και επαγγελματικούς
λόγους, ενώ δημιουργούνται τα πρώτα ξενοδοχεία.
Την περίοδο της Αναγέννησης (14ος-16ος αι.),
αναπτύσσεται ο περιηγητισμός, ενώ η ευρωπαϊκή
αριστοκρατία ενθαρρύνει τα ταξίδια των νέων με
σκοπό τη μελέτη του κλασσικού πολιτισμού.

Χάνι στην Ευρώπη 1658, David Teniers

Ο 19ος αι. ξεκινάει με τον «τουρισμό των
αριστοκρατών και εισοδηματιών», αλλά και τις
πρώτες τάσεις μαζικοποίησης με τον τουρισμό
αναψυχής
Τον 20ο αιώνα η εξέλιξη του τουρισμού διακρίνεται σε
3 περιόδους:

Thomas Cook 1941, το πρώτο οργανωμένο ταξίδι
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α. Έως τη δεκαετία του 1930
Με τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ξεκινούν τα
υπερατλαντικά ταξίδια με πολυτελή πλοία, ενώ η
οικονομική ευημερία δίνει ώθηση στα ταξίδια
αναψυχής. Παράλληλα, οι εξελίξεις στις μεταφορές
οδήγησαν στην ανάπτυξη των υποδομών και τρόπων
μετακίνησης.
Τη δεκαετία του 1930, η θεσμοθέτηση της «άδειας με
αποδοχές» προκάλεσε τον «εκδημοκρατισμό του
τουρισμού» που έδωσε μεγάλη ώθηση στον
εσωτερικό τουρισμό για όλους και ήταν η αφορμή για
την εμφάνιση του μαζικού τουρισμού.
β. Δεκαετίες 1950-1970
Εμφανίζεται η πρώτη γενιά του μαζικού τουρισμού,
που βασίζεται αφενός στην τυποποίηση της
τουριστικής παραγωγής και κατανάλωσης και
αφετέρου σε ένα ομοιόμορφο μοντέλο προσφοράς,
που στηρίζεται στα 4 “S” (sea, sun, sand,sex)

Ανάβαση στον Ταΰγετο 1845, Jules M. V. vicomte de Sinety
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γ. Δεκαετίες 1980-1990
Η περίοδος χαρακτηρίζεται από τη δεύτερη γενιά του
μαζικού τουρισμού, ενώ οι «διακοπές» βρίσκονται
πλέον στις προτεραιότητες των διεθνών τουριστών.
Εμφανίζονται οι πρώτες τάσεις διαφοροποίησης
γ. Από το 2000 έως τι μέρες μας…
Εξελίσσεται η τρίτη γενιά του μαζικού τουρισμού που
χαρακτηρίζεται κυρίως από την δημιουργία νέων
τουριστικών αγορών (Αν. Ευρώπη), αλλά και την
αύξηση ροών τουριστών από μακρινές χώρες όπως η
Κίνα (Τζουβελέκας,2013).
Παράλληλα επικρατούν πιο ποιοτικά κριτήρια
κυρίως στους τουρίστες τρίτης ηλικίας, αλλά και τάση
αντικατάστασης των 4 “S” από τα 4 “E” (environment,
education, events, entertainment)
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Ως κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη του διεθνούς
τουρισμού καταγράφονται:
 1800 η χρήση της λέξης «tourist» και 1811, του
«tourism»
 1839: οι πρώτοι τουριστικοί οδηγοί (Baedeker
και Murray)
 1841: Thomas Cook, το πρώτο οργανωμένο
ταξίδι, 1845 ιδρύει Γραφείο Ταξιδίων
 1840-1860:ανάπτυξη σιδηροδρόμων
 Τέλη 19ου αι: ξενοδοχεία πολυτελείας
 Αρχές 20ου αι: πόλεμος, οικονομική κρίση
«καταστροφή» αριστοκρατικού τουρισμού
 1910: πρώτη εκδρομή με αυτοκίνητο, 1925
οργανωμένες εκδρομές με λεωφορεία
 1936:
θεσμοθέτηση
αποδοχών»

«διακοπών

μετ’

 1954: η πρώτη πτήση “charter” από Λονδίνο για
Κορσική
 1956: πρώτο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνικού»
Τουρισμού
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 1950-1960: ο όρος «μαζικός» τουρισμός

6. «Rent a House» vs «Bauhaus»24
Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Παλαιοκαστρίτσα
αποπνέει την ηρεμία της αγροτικής και αλιευτικής
δραστηριότητας. Με τους ελαιώνες δίπλα στο κύμα
και τα απλωμένα δίχτυα των ψαράδων στην
αμμουδιά, αλλά και τις γυναίκες να θερίζουν και να
τρυγούν στα παραθαλάσσια κτήματα της Μονής.

καταλυμάτων που κατασκευάστηκαν ανά την Ελλάδα
από τον ΕΟΤ, το «Περίπτερο Παλαιοκαστρίτσας».

Έχει ήδη εδώ και κάμποσους αιώνες, διανύσει πορεία
ανάλογη με άλλων παραθαλάσσιων οικισμών της
Κέρκυρας, που «αποτραβήχτηκαν» στα ορεινά για να
αποφύγουν εχθρικές επιθέσεις και λεηλασίες.
Όμως, την περίοδο του Μεσοπολέμου οι
αυξανόμενες για τα δεδομένα της εποχής, επισκέψεις
θα οδηγήσουν στη δημιουργία των πρώτων δομών
φιλοξενίας και εστίασης. Στα μέσα της δεκαετίας του
1930 θα λειτουργήσει το οικογενειακό ξενοδοχείο
Ζέφυρος «παίζοντας το ρόλο του οικοδεσπότη των
διάσημων και γαλαζοαίματων ταξιδιωτών εκείνης της
εποχής», ενώ την ίδια περίπου περίοδο
δημιουργείται και ένα από τα πρώτα κρατικά κτίρια

24

Καλλιτεχνικό ρεύμα του Μεσοπολέμου που επιδίωξε να συγκεράσει τις
«Καλές» και «Εφαρμοσμένες Τέχνες» σε ενιαίο ύφος. Σημαντική

σελ. 39

Παλαιοκαστρίτσα, 1912

πρωτοτυπία της «σχολής Bauhaus» αποτέλεσε η σύνδεση
αρχιτεκτονικής με το design, τις τέχνες και την κατασκευή.

της

Μεταπολεμικά, από τις αρχές της δεκαετίας του 1950,
ο ΕΟΤ θα συμπεριλάβει στο «Σχέδιο Μάρσαλ» (194851) τη χρηματοδότηση μιας σειράς ανακαινίσεων
υφιστάμενων καταλυμάτων, αλλά και νέων
εγκαταστάσεων. Επρόκειτο για ένα σημαντικό
κρατικό πρόγραμμα τουριστικών κατασκευών
βασισμένων στο «Μοντερνισμό», που έθεσε κάποια
πρότυπα για τα ελληνικά τουριστικά καταλύματα25.
Το «Περίπτερο της Παλαιοκαστρίτσας είναι το πρώτο
έργο του προγράμματος που ολοκληρώνεται το 1951
βασισμένο σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ι. Κόλλα26.
Ο διακεκριμένος κερκυραίος αρχιτέκτονας Περικλής
Σακελλάριος, σύμβουλος του ΕΟΤ την περίοδο εκείνη,
με επιρροές από τον αρχιτεκτονικό ριζοσπαστισμό της
σχολής του «Bauhaus» και ενεργό ρόλο στα
αρχιτεκτονικά θέματα της χώρας, καταθέτει το 1963
το ώριμο στίγμα του προβληματισμού του με την
εξοχική του κατοικία στην Παλαιοκαστρίτσα.
Πρόκειται για ένα σπίτι που «εφάπτεται με το

25

«Constructing Tourism in Greece in 50s and 60s: The Xenia Hotels Project»
- Myrianthe Moussa
26
Επίσης, το 1952 ο ΕΟΤ στην πρώτη προβολή της Κέρκυρας στο
εξωτερικό, θα συμπεριλάβει στα ενημερωτικά του έντυπα την
Παλαιοκαστρίτσα (Πηγή: corfuland.gr)

σελ. 40

τοπίο»27, καθώς «η αρχιτεκτονική πρέπει να
συμπληρώνει τη φύση» όπως υποστήριζε ο ίδιος.

Πηγή: https://www.greekarchitects.gr

27

«…δηλαδή όταν περνάει κανείς διά θαλάσσης σχεδόν δεν το βλέπει,
γιατί νομίζεις ότι είναι μέρος των βράχων που το περιτριγυρίζουν»,
Ελισάβετ Σακελλαρίου-Herzog

Παρόλα αυτά, τα κατασκευασθέντα ξενοδοχεία της
περιόδου αυτής (δεκαετία του ’60 και μετέπειτα) σε
όλη την Κέρκυρα, που έθεσαν τις βάσεις για την
τουριστική της ανάπτυξη, «απέτυχαν κατά κανόνα
στην αρμονική τους ένταξη στο περιβάλλον», όπως
επισημαίνει η Χωροταξική Μελέτη του 197628.
Σημειωτέο ότι, στην Παλαιοκαστρίτσα η κρατική
πολιτική της επιχειρηματικής δανειοδότησης στα
τέλη της δεκαετίας του 1960, θα οδηγήσει στην
κατασκευή 4 ξενοδοχειακών μονάδων με περίπου
600 κλίνες29.
Τη δεκαετία του 1980 επιχειρείται ο χωρικός
σχεδιασμός στην παράκτια ζώνη της Κέρκυρας, σε
περιοχές με έντονο τον αντίκτυπο από την τουριστική
δραστηριότητα. Ήδη, ο αριθμός των ενοικιαζόμενων
καταλυμάτων αυξάνεται ταχύτατα από χρόνο σε
χρόνο. Η «Μελέτη για την προστασία της
Παλαιοκαστρίτσας» (1983-85) επιχειρεί κάποια
ρύθμιση των χρήσεων της ευρύτερης περιοχής, αλλά
η όποια εφαρμογή καθίσταται αδύνατη μπροστά
στους έντονους ρυθμούς τουριστικής ανάπτυξης.

28

«Κέρκυρα-Χωροταξική προμελέτη»,BASIL-OPAM (1972-1976)

29

Το 1976 λειτουργούν στην περιοχή 5 ξενοδοχειακές μονάδες με περίπου
645 κλίνες, ενώ το 1973 καταγράφονται 123 ενοικιαζόμενα δωμάτια (243
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Παλαιοκαστρίτσα, Κούρκουλος Σεβαστιανός

Παλαιοκαστρίτσα, 2016
κλίνες) και 11 ενοικιαζόμενες επαύλεις (56 κλίνες), «Κέρκυρα-Χωροταξική
προμελέτη»,BASIL-OPAM (1972-1976)

Ενώ λοιπόν, στην αρχή της μεταπολεμικής περιόδου
η κρατική πρωτοβουλία δίνει ώθηση στην ανάπτυξη
του τουρισμού, τελικά η δυναμική της αγοράς
επικρατεί έναντι της όποιας ρυθμιστικής κρατικής
προσπάθειας...
Όσο για την έγνοια της διατήρησης των
προϋποθέσεων τουριστικής ανάπτυξης του τόπου και
στο μέλλον, ή για τις ποικίλες θετικές και αρνητικές
της επιπτώσεις, καθώς και για τα όρια στις
δυνατότητες της περιοχής για φιλοξενία επισκεπτών,
περιορίζεται για την ώρα σε συναντήσεις συνεδρίων
και στις συζητήσεις των ειδικών…

Πηγή: Η χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού, ΣΕΤΕ
2017
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ΣΤ. ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

νέους τουριστικούς προορισμούς στην ανατολική
Ευρώπη (δεκαετία 1990).

ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στον ευρωπαϊκό χώρο, η χωρική τάση αποτυπώνει
μια μετακίνηση από τον Βορρά στο Νότο,
δημιουργώντας:
 Χώρες που υποδέχονται τουρίστες (κυρίως
Μεσογειακές χώρες όπως Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία)
και αντίστοιχα
 Χώρες προέλευσης των τουριστών, κυρίως από
τον ευρωπαϊκό βορρά (Γερμανία, Αγγλία κ.ά.).
Εάν προστεθεί και το στοιχείο του χρόνου, η χωροχρονική εξέλιξη της υποδοχής τουριστών έχει
αφετηρία τη μεσογειακή Γαλλία και επεκτείνεται
προς την Ισπανία και τις ιταλικές ακτές της Αδριατικής
(δεκαετία 1960).
Ακολουθεί η επέκταση σε ολόκληρη την Αδριατική και
τα ελληνικά αρχιπελάγη (δεκαετία 1970), έως τα
μικρασιατικά παράλια (δεκαετία του 1980) και τους
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Χωρο-χρονική εξέλιξη τουρισμού στην Ευρώπη

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO): βιώσιμη
είναι η τουριστική ανάπτυξη που ικανοποιεί τόσο τις
σημερινές, όσο και τις μελλοντικές ανάγκες των
τουριστών και των τουριστικών περιοχών
...δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ των
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών
πτυχών του τουρισμού.
Δηλαδή ενεργεί για την προστασία του
περιβάλλοντος και του πολιτισμού μιας περιοχής,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η πώληση του
τουριστικού προϊόντος στο παρόν και μελλοντικά…

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων τους οποίους
μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα ένας τουριστικός
προορισμός, χωρίς να προκαλείται καταστροφή στο
περιβάλλον του, στην οικονομία και την κοινωνία του
και χωρίς να υποβαθμίζεται η εμπειρία – ικανοποίηση
των επισκεπτών.
Η φέρουσα ικανότητα θεωρείται ότι αποτελεί ένα
όριο της τουριστικής δραστηριότητας.
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Ο Swarbrooke (1999:29), διακρίνει τις παρακάτω έξι
υποκατηγορίες της φέρουσας ικανότητας:
Φυσική φέρουσα ικανότητα: ο αριθμός των
τουριστών που μπορεί να φιλοξενήσει μια περιοχή.
Περιβαλλοντική/οικολογική φέρουσα ικανότητα:, η
ικανότητα των φυσικών πόρων να υποστηρίζουν την
τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής.
Οικονομική φέρουσα ικανότητα: οι επιδράσεις που
έχει ο τουρισμός στην τοπική οικονομία της περιοχής
(δραστηριότητες, εργατικό δυναμικό κλπ).
Κοινωνικό–πολιτισμική φέρουσα ικανότητα:, η
αντοχή της τοπικής κοινωνίας στον τουρισμό και η
διατήρηση της ταυτότητας της περιοχής.
Φέρουσα ικανότητα υποδομών: ο μέγιστος αριθμός
επισκεπτών που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι
υποδομές (π.χ. δρόμοι)
και ανωδομές (π.χ.
ξενοδοχεία κλπ) μιας περιοχής.
Αντιληπτική / ψυχολογική φέρουσα ικανότητα:, η
ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας και η
ευχαρίστηση του επισκέπτη της περιοχής.

Με βάση τη ΦΙ, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις
περιπτώσεις τουριστικών περιοχών :
Οι περιοχές που έχουν περιθώρια τουριστικής
ανάπτυξης, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται
στα πρώτα στάδια αυτής της ανάπτυξης
(σημείο Α).
Οι περιοχές που δέχονται απειλές, δηλαδή οι
περιοχές που μετά από ένα αρχικό στάδιο
παρουσιάζουν μια απότομη άνοδο του
αριθμού των επισκεπτών και των υποδομών. Οι
επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία από τον
τουρισμό παραμένουν θετικές (σημείο Β).
Οι περιοχές που έχουν έντονη τουριστική
ανάπτυξη η οποία έχει ξεπεράσει τις αντοχές
τους (δηλαδή βρίσκονται σε οριακό σημείο). Ως
αποτέλεσμα, ο τουρισμός αρχίζει να
δημιουργεί προβλήματα στο κοινωνικό,
οικονομικό και φυσικό περιβάλλον της
περιοχής (οριακό σημείο Γ)
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ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 αρχίζει να
συζητείται η έννοια της «ανάπτυξης από τα κάτω»,
και να αναπτύσσονται οι θεωρίες της τοπικής
ανάπτυξης.
Οι θεωρίες της τοπικής ανάπτυξης («ενδογενούς
ανάπτυξης») προτείνουν μια μορφή ανάπτυξης στην
οποία τοπικοί παράγοντες (π.χ. τοπική αυτοδιοίκηση,
τοπικές επιχειρήσεις και φορείς) αποτελούν τα
θεμέλια και αξιοποιούν τους τοπικούς πόρους και το
ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
O τουρισμός έχει θετικές & αρνητικές. επιπτώσεις
στις τοπικές κοινότητες:

αυτές επηρεάζουν ουσιαστικά τη συνολική
χωρητικότητα επισκεπτών ενός προορισμού, τη
χλωρίδα και την πανίδα, την ποιότητα του αέρα και
του νερού κλπ.

Η ένταση των επιπτώσεων αυτών διαφέρει από χώρα
σε χώρα, είναι ανάλογη με τον τρόπο που η
τουριστική δραστηριότητα λειτουργεί στην τοπική
οικονομία.
Οι επιπτώσεις του τουρισμού μπορούν
εντάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

να

κοινωνικο-πολιτισμικές επιπτώσεις,
οικονομικές επιπτώσεις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Οι οικονομικές επιπτώσεις χαρακτηρίζονται συνήθως
ως θετικές λόγω της συμβολής τους στην
απασχόληση, της συνεισφοράς τους στο τοπικό
εισόδημα κ.ά. Παράλληλα όμως, ο τουρισμός μπορεί
να έχει και αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση του
κόστους ζωής για τους ντόπιους κατοίκους κλπ.
Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον
αφορούν στη φύση και τις γύρω περιοχές, οι οποίες
αποτελούν τουριστικά αξιοθέατα. Οι επιπτώσεις
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Οι κοινωνικο-πολιτισμικές επιπτώσεις είναι οι
αλλαγές στη ζωή των κατοίκων της περιοχής, η
βελτίωση της ποιότητας της περιοχής, οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών λαών και
πολιτισμών και οι σχέσεις τους με τα υλικά αγαθά. Η
είσοδος των τουριστών σε ευαίσθητες περιοχές
μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση του τοπικού
πολιτισμού, αλλά μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση

του πολιτισμού και των στοιχείων του μέσω
αυξημένου ενδιαφέροντος της πολιτείας.
Σημαντικό ζήτημα αποτελεί ο «υπερτουρισμός» στη Σαντορίνη (και αλλού), λόγω
του κορεσμού του προορισμού και της
αλλοτρίωσης του χαρακτήρα του και του
κοινωνικού ιστού του από την ανεξέλεγκτη
καθημερινή
ροή
δεκάδων
χιλιάδων
τουριστών…όπως διαπιστώνει η έκθεση της
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019 για το
ζήτημα του «υπερ-τουρισμού» σε προορισμούς
της Ευρώπης .
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Πηγή: Over-tourism: impact and possible policy responses
(2019)

επιπτώσεις, ορατές ή και εικαζόμενες για το
μέλλον.
τέλος, ο σύντομος, «ατομικός χρόνος» με τις
μικρές ξεχωριστές ιστορίες επιβίωσης των
κατοίκων και τα εγχειρήματα εμπειρίας των
επισκεπτών. Εικόνες των πρώτων περιόδων
φιλοξενίας αποτυπωμένες σε περιηγητικές
εκδόσεις και καρτ ποστάλ εποχής, αλλά και
σύγχρονες εικόνες, που εμπλουτίζουν τη
συλλογική μνήμη της περιοχής.

Επίλογος
Την ώρα που ολοκληρώνονται αυτό το κείμενο, η
Παλαιοκαστρίτσα έχει ήδη ανοίξει τα πανιά της να
υποδεχτεί μια ακόμη τουριστική περίοδο…
Στις δεκαετίες που κύλησαν είναι εμφανής η
συνύπαρξη των «πολλαπλών χρόνων»30:
σημάδια της «μακράς διάρκειας», όπως η
χερσόνησος με τη Μονή της Παναγίας, ή οι
όρμοι με τα γαλαζο-πράσινα νερά και τις
γρόττες, στοιχεία αναλλοίωτα στο χρόνο, που
συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των
επισκεπτών.
στοιχεία που συνθέτουν την οικονομική και
κοινωνική «συγκυρία» του τόπου, όπως οι
εξελισσόμενες δομές που περιστρέφονται
γύρω από την τουριστική δραστηριότητα, η
οποία επεκτείνεται σταδιακά προς κάθε
κατεύθυνση τις τελευταίες δεκαετίες. Με
μικρές εξαιρέσεις, το είδος του τουρισμού
αυτού χαρακτηρίζεται προ πολλού από
μαζικότητα και τυποποίηση με ανάλογες
30

Σύμφωνα με τη γαλλική σχολή ιστοριογραφίας των Annales
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Μέσα σε όλα αυτά, στα μάτια μου, η
Παλαιοκαστρίτσα του σήμερα αξίζει να ανατρέξει και
να ανακαλύψει εκ νέου «τη χαμένη τέχνη του
ταξιδιού»31…

31

Από τον τίτλο του ομώνυμου βιβλίου του Στ. Βαρβαρέσου (2017) – «Η
χαμένη Τέχνη του Ταξιδιού»

Αφιερωμένο στους φοιτητές Τμ. Τουρισμού Ιονίου Πανεπιστημίου 2019-2022
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
εισαγωγής στον Τουρισμό
από την Πράξη στη Θεωρία

Γιαλλινάς Άγγελος
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ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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