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«…Εκτός από τη γεωργία έχετε πολλές άλλες ουσιαστικές
πηγές για να βελτιώσετε τη χώρα. Ο τουρισμός είναι ένα με-
γάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Η χώρα σας κυριολεκτικά
“κραυγάζει” για τουρισμό. Έχετε τα πιο περίφημα φυσικά
τοπία, παραδοσιακή φιλοξενία, διεθνώς γνωστούς αρχαιο-
λογικούς χώρους και υπέροχο κλίμα. Πολλά φυσικά θα πρέ-
πει να γίνουν, αλλά θα επιτύχετε εάν θυμάστε ότι είσαστε
Έλληνες».

Συνέντευξη Τύπου του πρεσβευτή Hoffman, 
επικεφαλής της ECA

Ουάσινγκτον, 20 Αυγούστου 19491

Η πρόδηλη αλήθεια της παραπάνω διατύπωσης δεν εκ-
πλήσσει τον σημερινό αναγνώστη, συμμέτοχο στις δημό-
σιες συζητήσεις σχετικά με τις μορφές οικονομικής ανάπτυ-
ξης της Ελλάδας. Την εποχή, όμως, που εκφράστηκε, πριν
ακόμα από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, από στόμα ξέ-
νου διπλωμάτη με εξόχως σημαντική επιρροή στη διαμόρ-
φωση των πολιτικών εξελίξεων στη μεταπολεμική Ελλάδα,
συνιστούσε μια αντίληψη, για το εγχώριο πολιτικό κατεστη-
μένο και την κοινή γνώμη, καινοφανή, ριζοσπαστική και «ξέ-
νη», με την έννοια ότι δεν πήγαζε από τις ηγεμονικές αντιλή-
ψεις σχετικά με το μέλλον της οικονομίας της χώρας. Ωστό-
σο, σήμερα, η ίδια φράση ακούγεται «φυσική», στερούμενη
οποιασδήποτε αξιοπρόσεκτης συνδήλωσης ή πρωτοτυπίας.

Η σταδιακή συλλογική κοινωνική διαδικασία, μέσα από
την οποία ο τουρισμός «φυσικοποιείται» ως επιλογή για

την οικονομική και πολιτική ελίτ της Ελλάδας και καθίστα-
ται ηγεμονική κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, αποτε-
λεί ένα παραδειγματικό κοινωνιολογικό αντικείμενο κα-
θώς, αφενός, προϋποθέτει τη διείσδυση της ιστορικής διά-
στασης στο χώρο της κοινωνικής οντολογίας και επιστημο-
λογίας, αφετέρου, συνεπάγεται την πλήρη ενεργοποίηση
θεμελιωδών αρχών της θεωρίας της κοινωνιολογικής σκέ-
ψης, όπως την ιστοριοποίηση των τρόπων με τους οποίους
κατασκευάζονται σωματικά και νοητικά τα κοινωνικά υπο-
κείμενα, οι διάφορες σφαίρες κοινωνικής πρακτικής και οι
τρόποι γνώσης του κόσμου2. Η διαδικασία αυτή, στην
πραγματικότητα, δεν ήταν μόνο μια «εθνική» επιλογή αλλά
πραγμάτωνε την ευθυγράμμιση της χώρας με έναν διευρυ-
νόμενο κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας που υπήγαγε
τη χώρα –όπως παρατηρούσε ο Henri Lefebvre για πολλές
από τις χώρες της μεσογειακής περιφέρειας, οικονομικά,
κοινωνικά, αρχιτεκτονικά και χωρικά3– στο ρόλο του παρό-
χου τουριστικών υπηρεσιών.

Το κοινωνικό αυτό γεγονός είχε συνέπειες και από τη
μεριά της ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών και άρα
των σημαινόντων με τα οποία η χώρα είναι συνδεδεμένη
σε μια διεθνή δημόσια σφαίρα. Γιατί, αν και ο τουρισμός
συγκροτεί μια διευρυμένη αγορά, τα αποτελέσματα της
οποίας μπορούν δυνάμει να γίνουν αισθητά εγκάρσια σε
ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας αν αυτός ειδωθεί ως
τελική κατανάλωση, όπως διαχρονικά έχει επιμείνει επ’ αυ-
τού ο Γεράσιμος Ζαχαράτος4, η Ελλάδα επέλεξε να εντάξει

Μιχάλης Νικολακάκης

«Μοντέρνα Κίρκη»: η κοινωνική κατασκευή 
του μεταπολεμικού ελληνικού τουρισμού

1. [ΕCA: Economic Cooperation Administra-
tion, δηλαδή Διοίκηση Οικονομικής Συνεργα-
σίας] Γ. Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέ-
διο Μάρσαλ: η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας
στην Ελλάδα, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2004, σ. 317.

2. Πράγματι, η μελέτη της συγκεκριμένης
ιστορικής διαδικασίας αποτελεί προνομιούχο
πεδίο εφαρμογής μιας ρασιοναλιστικής φιλοσο-
φίας της γνώσης και ενός σχεσιακού τρόπου
προσέγγισης, που απολήγουν στην αντικειμενο-
ποίηση του άρρητου, στην ανάδειξη του κεκα-

λυμμένου, στη διάσπαση, συσχετίζοντας φαινο-
μενικά ασύμβατες διαστάσεις φαινομένων, αυ-
τού που η ιδεολογία, η οποία έγινε κοινός νους,
ενώνει, στην αντικειμενοποίηση του κοινωνικού
αυθαιρέτου∙ με δυο λόγια, στην ανάδειξη του γε-
γονότος πως κάθε κοινωνικό φαινόμενο είναι
ταυτόχρονα μια κατασκευασμένη –από τις προ-
γενέστερες λησμονημένες κοινωνικές σχέσεις–
αυθαιρεσία και ταυτόχρονα μια πραγματικότη-
τα, καθώς αυτή η αυθαιρεσία μετασχηματίστηκε
σε ένα διακύβευμα συγκρουσιακών ή συμβιβα-

στικών αλληλοδράσεων, μέσα (και μέσω) στις
στρατηγικές αναπαραγωγής των κοινωνικών
ομάδων. Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος, «Επιστημονι-
κή μέθοδος και κοινωνική ιεραρχία αρμοδιοτή-
των», Κοινωνικές Επιστήμες, 1, 2012, σ. 4-17.

3. H. Lefebvre, The Production of Space
(μτφρ.: D. Nicholson-Smith), Οξφόρδη: Black-
well, 1991, σ. 58-59.

4. Γ.Α. Ζαχαράτος, «Φύση, λειτουργία και
προβλήματα πολιτικής του ελληνικού τουρι-
σμού», Σύγχρονα Θέματα, 55, 1995, σ. 72-76, σ. 72.
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στην παραγωγική της δομή την τουριστική δραστηριότητα
ως πεδίο αυτοτελές, αυτόνομο και αυτοποιητικό. Έτσι, και
η μορφή του εμπορεύματος που κατέληξε να προσφέρει
σχετίστηκε με μια συγκεκριμένη μορφή τού υπό εκρηκτική
διεύρυνση τουριστικού αγοραίου πεδίου μεταπολεμικά,
αυτού της χώρας παρόχου παραθεριστικών τουριστικών
υπηρεσιών. Επέλεξε δηλαδή, με τα λόγια του Jean-Didier
Urbain, να ενταχθεί στο διεθνή καταμερισμό εργασίας όχι
ως τόπος νομαδικής αναζήτησης και πολιτισμικής περιή-
γησης, αν και είχε όλες τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, αλ-
λά ως τόπος ως επί το πλείστον «αποδημίας και […] προ-
σωρινής μεταφοράς της μόνιμης κατοικίας»5.

Η χρονική πλαισίωση τής ταυτόχρονα και αδιαχώριστα
δομικής και γενετικής κοινωνιολογικής εργασίας που ακο-
λουθεί εκκινεί με το τέλος του ελληνικού Εμφυλίου Πολέ-
μου και τελειώνει στα μέσα της δεκαετίας του ’70 με την
πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Η ίδια
περίοδος συμπίπτει και με τις διαδικασίες που θα μετασχη-
ματίσουν τον ίδιο τον τουρισμό διεθνώς υπό την επίδραση
της πετρελαϊκής κρίσης. Την ίδια περίπου εποχή, το διεπι-
στημονικό πεδίο των τουριστικών σπουδών συγκροτού-
νταν με αξίωση να θέσει την τουριστική περιήγηση κάτω
από το φακό της επισταμένης επιστημονικής παρατήρη-
σης6. Έργα όπως το The Tourist: A New Theory of the Leisure
Class του Dean MacCannell (1976) ή ο συλλογικός τόμος
Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism (1977), υπό
την επιμέλεια του Valene L. Smith, που προσπαθούσε να
συγκεντρώσει τις σημαίνουσες ανθρωπολογικές εργασίες
με αντικείμενο τις διεργασίες κοινωνικού μετασχηματι-
σμού σε περιοχές-υποδοχείς τουριστών, σηματοδοτούσαν
την ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου έρευνας.
Παραδόξως, η διερεύνηση του νέου αυτού ερευνητικού
αντικειμένου δεν εκκινούσε από επιστήμονες με ειδίκευση
στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στις εφαρ-
μοσμένες πολιτικές, πειθαρχίες που θα είχαν πλέον κυριαρ-
χήσει έως το τέλος της δεκαετίας του ‘907, αλλά από κοινω-
νιολόγους και κυρίως ανθρωπολόγους, οι οποίοι αφήνουν,
έτσι, μακροπρόθεσμα το αποτύπωμά τους στον τρόπο
αντιμετώπισης του πεδίου της έρευνας.

Στις παραπάνω συνθήκες, οι τουριστικές σπουδές συ-
γκροτούνται ως πειθαρχία με αντικείμενο μελέτης την αν-
θρώπινη μετακίνηση που αποσκοπεί στην αναψυχή, και
επιχειρούν συνδέσεις του φαινομένου με ανάλογες πρακτι-
κές σε προνεωτερικές κοινωνίες8. Καθώς οι πρώτοι μελετη-
τές του αντικειμένου είναι ανθρωπολόγοι, ο προσδιορι-
σμός του πεδίου γίνεται σε επίπεδο τοπικής κοινότητας ή
τοπικής κοινωνίας –είναι δηλαδή γεωγραφικός9– και όχι
στη βάση κάποιας μονάδας διοίκησης ή άσκησης της τοπι-
κής εξουσίας. Τέλος, ο ίδιος ο τουρισμός γίνεται αντιληπτός
ως προέκταση κάποιας φυσικής τάσης πολιτισμικής ανταλ-
λαγής και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτή-
των10. Ως εκ τούτου, οι προβληματικές όψεις και οι κοινωνι-
κές ασυμμετρίες τού υπό εξέταση φαινομένου νοούνται,
στη συνέχεια, ως παρεκβάσεις από τη φυσική λειτουργία
της πολιτισμικής ανταλλαγής, από εξωτερικούς παράγο-
ντες οι οποίοι παρενέβαιναν στη λειτουργία του τουριστι-
κού κυκλώματος, όπως το κράτος ή οι μεγάλες πολυεθνι-
κές εταιρείες του κλάδου.

Μέσα από τις παραπάνω λογικές προϋποθέσεις, η νέα
«πειθαρχία» υιοθετούσε τις βασικές παραδοχές των νεο-
κλασικών οικονομικών, καθώς αντιλαμβανόταν την ανά-
πτυξη της τουριστικής αγοραίας οικονομίας ως φυσικό
φαινόμενο που προκύπτει επί κάποιας φαντασιακής ανά-
γκης για περιήγηση και αναψυχή, και περιέβαλε αυτή την
αντίληψη με το μανδύα ενός λόγου περί της κοινωνίας. Ο
πρώιμος κοινωνιολογικός στοχασμός περί του τουρισμού
ήταν ένας λόγος περί πολιτισμικής έκπτωσης και απώλει-
ας11, που κατέγραφε και απαριθμούσε διαφορετικά δεινά
από την ανάδυση διαφορετικών μορφών εμπορευματο-
ποίησης, και παράλληλης εξιδανίκευσης των μυθικών πο-
λιτισμικών ποιοτήτων που κάθε κοινωνία-δέκτης νοούνταν
ότι σταδιακά έχανε12. Με αυτόν τον τρόπο, τουρισμός και
τουριστικές σπουδές ταυτίζονταν καθώς αμφότερα, την
περίοδο της εκρηκτικής τους ανάπτυξης, εδράζονταν σε
αυτό που ο Dean MacCannell αποκαλούσε «διαλεκτική της
αυθεντικότητας»13∙ στην αδιόρατη υπόθεση, δηλαδή, ότι
σκοπός της τουριστικής περιήγησης ήταν η ανακάλυψη
ενός νοήματος που τα υποκείμενα των δυτικών νεωτερι-
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5. J.-D. Urbain, Στην ακροθαλασσιά: η μετα-
μόρφωση του ταξιδιώτη σε παραθεριστή (μτφρ.:
Τ. Πλυτά), Αθήνα: Ποταμός, 2000, σ. 19.

6. Για τη δημιουργία του πεδίου των τουρι-
στικών σπουδών βλ. D. Nash (επιμ.), The Study of
Tourism: Anthropological and Sociological Begin-
nings, Οξφόρδη: Elsevier, 2007· G. Dann (επιμ.),
The Sociology of Tourism: European Origins, Μπίν-
γκλεϊ: Emerald, 2009.

7. D. Nash (επιμ.), The Study of Tourism, ό.π.,
σ. 262.

8. Τα σχετικά παραδείγματα είναι πολλά. Εν-

δεικτικά μόνο βλ. N.H.H. Graburn, «Tourism: The
Sacred Journey», σ. 21-36, στο V.L. Smith (επιμ.),
Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism,
Φιλαδέλφεια: University of Pennsylvania Press,
1989, σ. 22.

9. E. Cohen, «The Sociology of Tourism: Ap-
proaches, Issues and Findings», σ. 51-71, στο Y.
Apostolopoulos, S. Leivadi & A. Yiannakis, The
Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical In-
vestigations, Όξον: Routledge, 1996, σ. 59.

10. M.F. Lanfant, «Introduction: Tourism in
the Process of Internationalization», International

Social Science Journal, 32(1), 1980, σ. 14-43, σ. 18.
11. Η τάση αυτή είχε αργότερα χαρακτηρι-

στεί ως η «επιφυλακτική πλατφόρμα» της πρώι-
μης τουριστικής ανθρωπολογίας και κοινωνιο-
λογίας. Βλ. D. Nash (επιμ.), The Study of Tourism,
ό.π., σ. 251.

12. E. Cohen, «Authenticity and Commoditi-
zation in Tourism», Annals of Tourism Research,
15, 1988, σ. 371-386.

13. D. MacCannell, The Tourist: A New Theory
of the Leisure Class, Λος Άντζελες: University of
California Press, 1999, σ. 155.
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κών κοινωνιών είχαν απολέσει και που μπορούσε να ανα-
ζητηθεί σε προνεωτερικές κοινωνίες, οι οποίες, και αυτές
με τη σειρά τους, θα προσπαθούσαν να αυτοπροστατευ-
θούν από την επίδραση όχι της οικονομικής εκμετάλλευ-
σης αλλά της πολιτισμικής επιρροής, μέσα από την αυτο-
σκηνοθεσία τους κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρούν
την «αυθεντικότητά» τους.

Η κατεύθυνση, που περιγράψαμε παραπάνω, στη μελέ-
τη του τουρισμού, η οποία προφανώς εμπεριέχει έναν ση-
μαντικό βαθμό γενίκευσης προς χάριν της αναγκαιότητας
του κειμένου, δέχτηκε επικρίσεις ήδη από τη δεκαετία του
’80. Η Γαλλίδα κοινωνιολόγος Marie-Françoise Lanfant,
προσπαθώντας να επικρίνει τις θεωρητικές διαδρομές που
ακολουθούσε η έρευνα του τουρισμού στις κοινωνικές επι-
στήμες, ισχυριζόταν ότι ο τουρισμός δεν ήταν ένα τυχαίο
και αυθόρμητο κοινωνικό γεγονός ούτε προέκυπτε ως
αποτέλεσμα άτακτης αύξησης της ζήτησης υπηρεσιών με-
ταφοράς, φιλοξενίας, εστίασης κ.λπ.14 αλλά, αντίθετα, προ-
έκυπτε ως αποτέλεσμα συλλογικής πολιτικής βούλησης,
υποβοηθούμενος και κατευθυνόμενος από διεθνικούς θε-
σμούς. Ως εκ τούτου, αντικείμενο μελέτης της κοινωνιολο-
γίας του τουρισμού αποτελούσε, για τη Lanfant, το «σύστη-
μα των διεθνών τουριστικών δραστηριοτήτων», μια ομάδα
συλλογικών δρώντων υποκειμένων, συνδεδεμένων μέσω
εκούσιων ή ακούσιων δεσμών, που σχημάτιζαν δίκτυα τα
οποία έδιναν στο φαινόμενο του διεθνούς τουρισμού τη
μορφή, τη δύναμη και τη συνοχή του15. Κατά τη Γαλλίδα
κοινωνιολόγο, η μελέτη του τουρισμού, ως συστήματος
διακοινωνικής επικοινωνίας και ανταλλαγής, είχε ως απο-
τέλεσμα αυτός να γίνεται αντιληπτός, σε κοινωνικό επίπε-
δο, ως οικονομικό φαινόμενο υποκείμενο στις αβεβαιότη-
τες και τις επισφάλειες κάθε ελεύθερης οικονομικής δρα-
στηριότητας και, σε ατομικό επίπεδο, ως επιλογή αναζήτη-
σης και αυτοπραγμάτωσης χωρίς μέριμνα για τις κοινωνι-
κές συνέπειες της σχετικής επιλογής16. Τέλος, πολιτικά, σε
διεθνές επίπεδο, ο τουρισμός κατέληγε να παρουσιάζεται
ως ένας μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος από τις
πλουσιότερες προς τις φτωχότερες χώρες.

Για την εκάστοτε τοπική κοινωνία ή για το εκάστοτε
εθνικό κράτος, ισχυριζόταν η Lanfant, η διαδρομή της του-
ριστικής ανάπτυξης παρουσιάζεται ως συναρθρωμένη στο
πλαίσιο μιας διεθνούς στρατηγικής ένταξης στο παγκό-
σμιο οικονομικό σύστημα. Οι σχετικές, όμως, πολιτικές
αποφάσεις λαμβάνονταν με τη συνεπικουρία διεθνών θε-

σμών και κυρίως μιας μορφής γνώσης της διεθνούς οικο-
νομίας που κατέτασσε την εκάστοτε χώρα στην κατηγορία
των «υπανάπτυκτων» και κατασκεύαζε, έτσι, την αναγκαιό-
τητα διεθνούς «βοήθειάς» της. Έτσι, όπως χαρακτηριστικά
παρατηρούσε η Γαλλίδα κοινωνιολόγος, «ο τουρισμός συ-
χνά καταλήγει να παρουσιάζεται ως η τελευταία ευκαι-
ρία»17 μιας περιοχής για να μπορέσει να εισέλθει σε διαδι-
κασίες οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικού εκσυγχρονι-
σμού.

Τα ερωτήματα που έθετε η Lanfant αλλά και η πρόσφα-
τη ανάδυση του κλάδου της τουριστικής ιστοριογραφίας,
με σημαίνουσες τις εργασίες του καθηγητή Walton και την
έκδοση του περιοδικού Journal of Tourism History, έθεταν
το τουριστικό φαινόμενο υπό τη βάσανο των πλέον πρω-
ταρχικών και θεμελιακών κοινωνιολογικών ερωτημάτων.
Αν ο τουρισμός δεν είναι μια «φυσική επιλογή» για την Ελ-
λάδα και για κάθε άλλη χώρα, όπως ισχυριζόταν ο πρε-
σβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε και η τουριστική
αγοραία οικονομία είναι αποτέλεσμα μιας κάποιας φυσι-
κής ζήτησης που πηγάζει από υπαρξιακές, αισθητικές ή πο-
λιτισμικές αγωνίες των καταναλωτών, τότε τα ερωτήματα
της κοινωνιολογικής μελέτης του τουρισμού αναπόφευκτα
αλλάζουν. Στο επίκεντρο έρχεται το ερώτημα τού πώς δη-
μιουργήθηκε αυτό το πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας ως εμπορευματικός τομέας, ποιοι τον δημιούργησαν,
σε τι συνθήκες, με ποιες μέριμνες και βάσει ποιων ιδεών και
αντιλήψεων. Και αναπόφευκτα τίθενται ερωτήματα όπως
πώς οι ιδέες και οι πρακτικές αυτές, πρωταρχικά πολιτικές
στη βάση τους, παρήγαγαν υλικά αποτελέσματα, ενέπλε-
ξαν νέα κοινωνικά υποκείμενα, και αυτά με τη σειρά τους
ανέπτυξαν νέες επιθυμίες και προσδοκίες απέναντι στο νέο
αυτό φαινόμενο που φορούσε το προσωπείο του εκμο-
ντερνισμού στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Αντιστοίχως,
τα «κοινωνικά αίτια» και οι «κοινωνικές συνέπειες» απε-
ντάσσονται από ένα λόγο πολιτισμικού ελιτισμού και συν-
δέονται με διαδικασίες πρωταρχικά οικονομικού και πολι-
τικού χαρακτήρα. Το κοινωνικό αποτύπωμα του τουρισμού
προκύπτει έτσι ως οι μη αναμενόμενες συνέπειες του κοι-
νωνικού πράττειν, και όχι ως οι κακόβουλοι σχεδιασμοί
μορφών πολιτισμικού ιμπεριαλισμού18, χωρίς η ίδια η
έρευνα του αντικειμένου να προεγγράφει το ηθικό πρόση-
μο τού υπό μελέτη φαινομένου. Και, εν κατακλείδι, τα ερω-
τήματα αυτά μας φέρνουν πίσω στη χωρική, γεωγραφική
και κλαδική εξειδίκευση ενός από τα πιο πρωταρχικά ερω-

«ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΙΡΚΗ»: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7

14. M.F. Lanfant, «Introduction: Tourism in
the Process of Internationalization», ό.π., σ. 14-
43, σ. 17.

15. Στο ίδιο, σ. 18.
16. M.F. Lanfant, «International Tourism, In-

ternationalization and the Challenge to Identi-
ty», σ. 24-43, στο M.F. Lanfant, J.B. Allcock & E.M.
Bruner (επιμ.), International Tourism: Identity and
Change, Λονδίνο: Sage, 1995, σ. 25-26.

17. M.F. Lanfant, «Introduction: Tourism in

the Process of Internationalization», ό.π., σ. 3.
18. Σχετικά με την αντίληψη του τουρισμού

ως πολιτισμικού ιμπεριαλισμού βλ. D. Nash,
«Tourism as a Form of Imperialism», σ. 37-52, στο
V.L. Smith (επιμ.), Hosts and Guests, ό.π., σ. 38.
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τήματα της ίδιας της μελέτης των νεωτερικών κοινωνιών:
αυτό του διαχωρισμού της οικονομίας, εν προκειμένω της
τουριστικής οικονομίας στη μεταπολεμική Ελλάδα, από
την ίδια την κοινωνία.

Η κεντρικότητα της διαφοροποίησης μεταξύ της κοινω-
νίας και της οικονομίας για την κατανόηση των νεωτερικών
κοινωνιών είναι φυσικά στενά συνδεδεμένη με το έργο του
Karl Polanyi Ο μεγάλος μετασχηματισμός. Κατά τον Polanyi,
«η ιδέα της αυτορυθμιζόμενης αγοράς αποτελούσε καθα-
ρή ουτοπία»19 η οποία προέκυπτε από την αναγκαιότητα
των νέων μορφών εκμηχανισμένης παραγωγής να ρυθμί-
ζουν και να εξασφαλίζουν τόσο την ύπαρξη των αναγκαίων
πρώτων υλών όσο και των αγορών για τη διάθεση των νέ-
ων προϊόντων20. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες συγκρότησης
της ελεύθερης αγοράς υπήρξαν πρωτίστως πολιτικές πα-
ρεμβάσεις κατασκευής των θεσμών που θα πλαισίωναν
την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα και εμπορευμα-
τοποίησης των συστατικών στοιχείων της παραγωγής, δη-
λαδή της φύσης και του ανθρώπου. Η «νοητική κατασκευή
του εμπορεύματος»21 παρείχε, έτσι, στις νεωτερικές κοινω-
νίες την οργανωτική αρχή με βάση την οποία αναδιέτασ-
σαν τους θεσμούς τους και τις δομές τους. Σε αντίθεση, λοι-
πόν, με μια αντίληψη που θέλει κράτος και αγορά να βρί-
σκονται σε ανταγωνιστική σχέση, τα σύγχρονα κράτη και η
διαρκής γραφειοκρατική τους εξειδίκευση και διεύρυνση
δομήθηκαν με μέριμνες που σχετίζονταν με τη θεμελίωση
και την επέκταση των θεσμών της ελεύθερης αγοράς22.
Από τη συλλογιστική του Ούγγρου στοχαστή προκύπτει
μια σύλληψη της εμπορευματοποίησης, η οποία σχετίζεται
με κεντρικά κατευθυνόμενες πολιτικές παρεμβάσεις, ριζι-
κά διαφορετική από αυτή που περιγράψαμε προηγουμέ-
νως, να αναδύεται στα πρώτα κοινωνιολογικά και ανθρω-
πολογικά γραπτά περί τουρισμού. Κατά τον Polanyi, η θε-
μελίωση των αγοραίων θεσμών έχει ως άμεση συνέπεια τη
δημιουργία αγορών εργασίας, γης και χρήματος, αγαθών,
όμως, των οποίων η εμπορευματοποίηση δημιουργεί δυ-
νάμει δραματικές συνέπειες λόγω της απαξίωσης ή της
υπερεκμετάλλευσής τους23.

Το κράτος, όμως, δεν εμπλέκεται στην ανάπτυξη της
τουριστικής οικονομίας μόνο διά της ανάπτυξης του θεσμι-
κού εξοπλισμού και του νομικού πλαισίου. Η ανάπτυξη της
τουριστικής οικονομίας αποτελεί κλάδο κατεξοχήν εξαρ-
τημένο από τη δημιουργία υποδομών μεταφοράς και την

εγκαθίδρυση δικτύων σταθερής και απρόσκοπτης μετακί-
νησης. Ακόμα, όμως, και σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης
των αγοραίων θεσμών, η κατασκευή υποδομών μεταφο-
ράς ποτέ δεν επαφίεται αποκλειστικά στους μηχανισμούς
της αγοράς αλλά πολύ περισσότερο, όπως αναφέρει ο κοι-
νωνικός γεωγράφος David Harvey, εξαρτάται από πολιτι-
κούς σχεδιασμούς και διαδικασίες24 στο βαθμό ακριβώς
που διαμορφώνουν τα μελλοντικά πλαίσια κινητικότητας
κεφαλαίου και εργασίας και τη δομή των μελλοντικών επι-
χειρηματικών ευκαιριών σε ένα δεδομένο χωροχρονικό
πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, η ανάδυση των σύγχρονων εθνών-κρα-
τών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία της του-
ριστικής οικονομίας και με έναν επιπλέον τρόπο. Η ουσια-
στική εγκαθίδρυση του κρατικού μονοπωλίου επί των
όπλων έγινε εφικτή, για τις περισσότερες ευρωπαϊκές κοι-
νωνίες, μόνο κατά τον 19ο αιώνα25. Μόνο η εγκαθίδρυση
του κρατικού μονοπωλίου επί των μέσων της βίας καθιστά
την ύπαιθρο από χώρο δυνητικής απειλής επί της σωματι-
κής ακεραιότητας σε χώρο ανάπαυλας, χώρο «ειρηνευμέ-
νο» όπως θα τον χαρακτήριζε ο Norbert Elias26. Μόνο υπό
αυτές τις συνθήκες σταδιακά αρχίζουν να μετασχηματίζο-
νται οι νοηματοδοτήσεις αναφορικά με τη φύση και τη σχέ-
ση των ανθρώπων με αυτή27.

Η εγγραφή της ανάδυσης του τουριστικού φαινομένου
στις συνθήκες δημιουργίας της οικονομίας της αγοράς με-
τασχηματίζει έτσι και τις αιτιάσεις της ζήτησης, τους μηχα-
νισμούς που γίνονται αντιληπτοί ως κομβικοί για την ιστο-
ρική κατασκευή μιας «ανάγκης». Η διεύρυνση της μισθω-
τής εργασίας, ως αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησής
της, μετασχηματίζει τα αστικά κέντρα σε διευρυμένες αγο-
ρές εργασίας. Ως εκ τούτου, η διαφυγή από τον αστικό χώ-
ρο κατασκευάζεται ως προέκταση του ίδιου, καθόσον,
όπως αναφέρει ο Georg Simmel, η «πόλη αποτελείται από
τις ολικές της συνέπειες οι οποίες εκτείνονται πέραν των
άμεσων ορίων της»28.

Τέλος, η ίδια η εγκαθίδρυση της μισθωτής εργασίας με-
τασχηματίζει το ίδιο το περιεχόμενό της και συμβάλλει
στον αυστηρό διαχωρισμό του εργασιακού χωροχρόνου
από τον μη εργασιακό. Η αυστηρή διάκριση μεταξύ των
δύο δεν προσδιορίζει μόνο τον πρώτο, την παραγωγή και
το περιεχόμενό της, αλλά κατασκευάζει και τον ελεύθερο
χρόνο ως δυνητικό πεδίο οικονομικής δραστηριότητας,

«ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΙΡΚΗ»: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

9

19. Κ. Polanyi, Ο μεγάλος μετασχηματισμός
(μτφρ.: Κ. Γαγανάκης, επιμ.: Β. Τομανάς), Σκόπε-
λος: Νησίδες, χ.χ., σ. 9.

20. Στο ίδιο, σ. 44.
21. Στο ίδιο, σ. 73.
22. Στο ίδιο, σ. 137-138.
23. Στο ίδιο, σ. 160.

24. D. Harvey, Limits to Capital, Λονδίνο: Ver-
so, 2006, σ. 379· D. Harvey, Spaces of Global Capi-
talism: Towards a Theory of Uneven Geographical
Development, Λονδίνο: Verso, 2006, σ. 101.

25. E. Hobsbawn, Ληστές (μτφρ.: Ν. Κούρ-
κουλος, επιμ.: Α. Μαλικιώση), Αθήνα: Θεμέλιο,
2010, σ. 31-32.

26. Ν. Elias, Η εξέλιξη του πολιτισμού (μτφρ.:
Ε. Βαικούση, επιμ.: Π. Κονδύλης), τ. Α’, Αθήνα: Νε-
φέλη, 1997, σ. 267.

27. Στο ίδιο, σ. 334.
28. G. Simmel, Πόλη και ψυχή (μτφρ.: Γ. Λυ-

κιαρδόπουλος), Αθήνα: Έρασμος, 1993, σ. 26.
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και, σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς, εμπορευματοποί-
ησης των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου. Έτσι,
ιστορικά προκύπτει η κοινωνική αναγκαιότητα της ρήξης
με την εργασία ή αλλιώς, κατά τον Lefebvre, της γενικευμέ-
νης αναγκαιότητας της σχόλης29.

Η κοινωνική αναγκαιότητα της σχόλης αποτελεί τον πυ-
ρήνα της επιθυμίας για τις συγκεκριμένες μορφές τουριστι-
κών εμπορευμάτων30. Η εγγραφή της αναγκαιότητας στο
σύστημα των ατομικών στρατηγικών και στο φαντασιακό
επίπεδο είναι διαμεσολαβημένη από την ενεργητική δρά-
ση της αγοράς και των μηχανισμών ενεργητικής κατασκευ-
ής της συγκεκριμένης μορφής της ζήτησης. Η αγορά, έτσι,
εμποτίζει τις μορφές της επιθυμίας με συγκεκριμένα όνει-
ρα, φαντασιώσεις και προσδοκίες31, εικόνες, δηλαδή, στο
συλλογικό φαντασιακό που, στη συνέχεια, υπερβαίνουν το
σύστημα σημείων που συγκροτείται γύρω από το τουριστι-
κό κύκλωμα και διαχέονται εξίσου στις κοινωνίες-αποστο-
λείς και στις κοινωνίες-υποδοχείς τουριστών. Η αντίληψη
αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την ανάδυση του
τουριστικού αγοραίου κυκλώματος και των κοινωνικών και
πολιτισμικών του συνεπειών ταυτόχρονα ως απόρροια
ενός μηχανισμού κατασκευής της ζήτησης και ως μέσο για
την εκπλήρωση επιθυμιών. Άρα, και για τον ίδιο τον τουρι-
σμό ισχύει ό,τι χαρακτηριστικά ανέφερε ο Fredric Jameson
για τα προϊόντα της μαζικής κουλτούρας, ότι πέρα από τις
αντιλήψεις που τα νοούν ως μορφές κοινωνικού εκμαυλι-
σμού συνιστούν «μια εργασία μετασχηματισμού κοινωνι-
κών και πολιτικών ανησυχιών και φαντασιώσεων»32 οι
οποίες για να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαχεί-
ρισης οφείλουν να έχουν τον ελάχιστο βαθμό υλικότητας
στον καθημερινό πολιτισμό και στις συλλογικές αναπαρα-
στάσεις.

Η νεωτερική φιγούρα του τουρίστα αναδύεται στην
ολοκληρωμένη της μεταπολεμική μορφή ως «ο ήρωας του
ταύτου»33, όπως χαρακτήριζε ο Foucault τον Δον Κιχώτη,
περιπλανώμενη φιγούρα σε ένα δομημένο σύστημα ση-
μείων και σημαινόμενων, την επικύρωση επί των οποίων

αναζητά. Ή, όπως ο συγγραφέας του σημαντικότερου έρ-
γου στις τουριστικές σπουδές, Dean Maccannell, ανέφερε,
η τουριστική εμπειρία συγκροτείται ως μια σχέση μεταξύ
ενός συστήματος σημείων που έχει διαταχθεί στο χώρο και
μιας συμβολικής βεβήλωσής τους από την επικύρωση-
χρήση τους από τον ίδιο34. Αλλά όλα τα κρίσιμα κοινωνιο-
λογικά ερωτήματα εκκινούν όχι από την επιτέλεση αυτής
της προδιαγεγραμμένης τελετουργίας, αλλά από την ίδια
τη διαδικασία που γέννησε αυτό το σύστημα σημείων, κα-
θώς και από τις επόμενες ζωές του, αυτές που υπερβαίνουν
την εργαλειακή αγοραία χρήση τους και αποκτούν τη δική
τους ζωή. Όμως, αυτή δεν είναι μια αφήγηση για τον ίδιο
τον τουρίστα∙ αυτή είναι μια ιστορία για τον ξένο του ξένου
και τον δικό του μετασχηματισμό, μια ιστορική ανάμνηση
ικανή να αποκαλύψει, για να παραφράσουμε τον Pierre
Bourdieu, ό,τι, μέσα στην ίδια τη σκέψη του τουρίστα και
του ξένου του ξένου, αποτελεί το λησμονημένο προϊόν της
ιστορικής εργασίας35.

Το παρελθόν μιας αυταπάτης;

Ο κανόνας στις τουριστικές σπουδές μάς έχει κληροδοτή-
σει δύο χρονολογίες-ορόσημα της γέννησης του σύγχρο-
νου τουρισμού: το 1763, ημερομηνία όπου, κατά προσέγ-
γιση, υπολογίζεται η μαζικοποίηση του Grand Tour, και το
1841, χρονιά της πρώτης οργανωμένης τουριστικής πε-
ριήγησης από το τουριστικό πρακτορείο του Thomas
Cook ως σύμβολο της υιοθέτησης, εκ μέρους των μεσαίων
και κατώτερων στρωμάτων, πρακτικών αναψυχής36. Σε
κάθε περίπτωση, ο 19ος αιώνας έχει παγιώσει τη χρήση
της οργανωμένης περιήγησης ως μορφή συσσώρευσης
συμβολικού κεφαλαίου για τα αναδυόμενα αστικά στρώ-
ματα και τις υπό μετασχηματισμό αριστοκρατίες των δυτι-
κοευρωπαϊκών χωρών37. Η θεωρητική κατασκευή της
«αργόσχολης τάξης»38 από τον Thorstein Veblen αντιστοι-
χούσε και στην ανάδυση ενός διακριτού κοινωνικού
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29. H. Lefebvre, Critique of Everyday Life I: In-
troduction (μτφρ.: J. Moore), Λονδίνο: Verso,
2008, σ. 32-33.

30. Σχετικά με τη διάκριση μεταξύ ανάγκης
και επιθυμίας, βλ. H. Lefebvre, Critique of Every-
day Life II: Foundations for a Sociology of the
Everyday (μτφρ.: J. Moore), Λονδίνο: Verso, 2002,
σ. 190.

31. C. Rojek, «Indexing, Dragging and the
Social Construction of Tourist Sights», σ. 52-74,
στο C. Rojek & J. Urry (επιμ.), Touring Cultures:
Transformations of Travel and Theory, Λονδίνο:

Routledge, 1997, σ. 58.
32. F. Jameson, «Reification and Utopia in Mass

Culture», Social Text, 1, 1979, σ. 130-148, σ. 141.
33. M. Foucault, The Order of Things: An

Archeology of the Human Sciences, Λονδίνο:
Routledge, 2002, σ. 51-53.

34. D. MacCannell, The Tourist: A New Theory
of the Leisure Class, Λος Άντζελες: University of
California Press, 1999, σ. 41-45.

35. Ν. Παναγιωτόπουλος (επιμ.-πρόλ.),
Pierre Bourdieu: κείμενα κοινωνιολογίας (μτρφ.: Ν.
Παναγιωτόπουλος, Π. Γεωργίου, Θ. Ψυχογιός, Μ.

Βιδάλη, Μ. Χάλαρη, Κ. Ηλιοπούλου, Μ. Θανοπού-
λου, Ε. Σταματέλου, Γ. Μαυροειδάκος, Α. Καπέλ-
λα & Γ. Φερτάκης), Αθήνα: Δελφίνι, 1994, σ. 49.

36. F. Inglis, The Delicious History of the Holi-
day, Λονδίνο: Routledge, 2000, σ. 14.

37. Σ.Ν. Χτούρης, «Πολιτισμός και τουρι-
σμός: ο τουρισμός ως δίκτυο παραγωγής βιωμά-
των», Σύγχρονα Θέματα, 55, 1995, σ. 48-56.

38. T. Veblen, Η θεωρία της αργόσχολης τά-
ξης (μτφρ.: Γ. Νταλιάνης, επιμ.: Φ.Ρ. Σοφιανός),
Αθήνα: Κάλβος, 1982, σ. 27.
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στρώματος εντός του οποίου τα αριστοκρατικά ήθη και οι
κοινωνικές πρακτικές εμπορευματοποιούνταν, καθίστα-
ντο προσβάσιμες σε ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες και
αναδομούσαν τις κοινωνικές ελίτ της εποχής σε νέες πολι-
τισμικές βάσεις.

Ο 19ος αιώνας μάς κληροδοτεί και με την τυπική μορφή
του τουριστικού θερέτρου. Η διεύρυνση του σιδηροδρό-
μου της Αγγλίας αρχικά και της Νότιας Γαλλίας στη συνέ-
χεια δημιουργεί και τις πρώτες οργανωμένες λουτροπό-
λεις40. Κατά τον 19ο αιώνα, βέβαια, οι παραθαλάσσιοι προ-
ορισμοί δεν συνιστούν την ιδεοτυπική μορφή του τουρι-
στικού θερέτρου αλλά μία μόνο από τις διαφορετικές μορ-
φές οργανωμένης φυγής από τον αστικό χώρο41, μεταξύ
της περιήγησης στην εξοχή, των διαφορετικών μορφών
επαφής με τους ορεινούς όγκους της Κεντρικής Ευρώπης ή
των διαφορετικών μορφών άσκησης και περιηγητισμού
που αναδύονταν.

Η δυναμική που αναπτύσσουν οι λουτροπόλεις και τα
θέρετρα θερμαλισμού έγκειται στην ανάδυση του ιατρικού
λόγου και της ιατρικής εξουσίας που εξελίσσεται ήδη από
τον 18ο αιώνα42. Οι θεραπευτικές πρακτικές της εποχής
που περιελάμβαναν την επαφή με το υγρό στοιχείο για την
αντιμετώπιση πλήθους ασθενειών, με διαφορετικές μεθό-
δους και με τη χρήση ποικίλων τεχνουργημάτων, αρχίζουν
βέβαια να εξασθενούν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Παρ’
όλα αυτά, το μπάνιο με τη σημερινή του μορφή συνιστά
προέκταση των διαφορετικών μορφών θεραπείας και της
διευρυμένης «ιατρικής κοσμολογίας που προβλέπει πώς,

πού, και πότε οι άνθρωποι θα πρέπει να εισέλθουν στη θά-
λασσα»43, όπως σημειώνει ο Orvar Löfgren.

Υπό αυτές τις συνθήκες, άρχισαν να ακμάζουν τα πρώ-
τα παραθεριστικά θέρετρα πανευρωπαϊκά. Και αν ακόμα ο
γενέθλιος τόπος της Βιομηχανικής Επανάστασης, η Μεγά-
λη Βρετανία, με τα μεγάλα πρώιμα μεταποιητικά κέντρα
όπως το Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ, δημιουργούσε
τους πρώτους παραθαλάσσιους χώρους μαζικής ψυχαγω-
γίας όπως το Μπλάκπουλ44 μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα45,
το αρχέτυπο του μεσογειακού τουριστικού προορισμού
βρίσκεται στη Νίκαια και στη Γαλλική Ριβιέρα. Η Νίκαια,
προς το τέλος του 19ου αιώνα, διαφημίζεται στις παρισινές
εφημερίδες ως τόπος ανάρρωσης και διαρκώς προβάλλο-
νται οι αρετές του καιρού της46 με έμφαση στους χειμερι-
νούς και όχι στους θερινούς μήνες με τις υψηλές θερμο-
κρασίες47. Η κάθοδος των νέων μεσαίων και ανώτερων
στρωμάτων της γαλλικής κοινωνίας προς το νότο συνδυα-
ζόταν και με την έλευση εργαζομένων από την κοντινή Ιτα-
λία στις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας της περιοχής,
όπως τα νέα εστιατόρια ή τα ξενοδοχεία.

Ο κόσμος της Γαλλικής Ριβιέρας στα τέλη του 19ου αιώ-
να συγκροτούνταν από τα κοινωνικά στρώματα μιας κινη-
τικής αριστοκρατίας που ζούσε τις καλύτερες πλην όμως
τις τελευταίες μέρες της. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
θα κατακερματίσει τη διεθνοποιημένη και κινητική αυτή
κοινωνική ελίτ. Η δε κρίση του 1929 και η κατάρρευση της
νομισματικής σταθερότητας του φράγκου και της στερλί-
νας θα συρρικνώσει τα περιθώρια πολυτελούς κατανάλω-
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«…Καθώς η ευρωπαϊκή κοινωνία αστικοποιείται όλο και πιο
έντονα και γίνεται ομοιόμορφη ως προς τα στυλ και τα έθιμα,
οι ζωές εκείνων που βρίσκονται εκτός του αστικού
συστήματος γίνονται αντικείμενο εξιδανίκευσης και
συναισθηματισμού»39.

L. Turner & J. Ash, The Golden Hordes

39. L. Turner & J. Ash, The Golden Hordes: In-
ternational Tourism and the Pleasure Periphery,
Νέα Υόρκη: St. Martin Press, 1976, σ. 42.

40. F. Inglis, The Delicious History of the Holi-
day, ό.π., σ. 44.

41. J. Urry, The Tourist Gaze, Λονδίνο: Sage,
2002, σ. 17-18.

42. J.-D. Urbain, Στην ακροθαλασσιά, ό.π., σ.

115-122.
43. O. Löfgren, On Holiday: A History of Vaca-

tioning, Λος Άντζελες: University of California
Press, 1999, σ. 117.

44. F. Inglis, The Delicious History of the Holi-
day, ό.π., σ. 50.

45. Για τις μεταμορφώσεις τον πρώτων με-
γάλων παραθεριστικών κέντρων όπως το

Μπλάκπουλ ή το Κόνεϋ Άιλαντ στις ΗΠΑ, βλ. G.S.
Cross & J.K. Walton, The Playful Crowd, Νέα Υόρ-
κη: Columbia University Press, 2005.

46. O. Lofgren, On Holiday: A History of Vaca-
tioning, ό.π., σ. 164-165.

47. L. Turner & J. Ash, The Golden Hordes,
ό.π., σ. 61.
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σης και πολυτελούς διαβίωσης των ευρωπαϊκών ανώτε-
ρων στρωμάτων48. Το θαλάσσιο μπάνιο επιβιώνει αλλά
ατροφεί η νοούμενη ως θεραπευτική λειτουργία του, βοη-
θούντων και των αλμάτων της ιατρικής εν μέσω του πολέ-
μου. Ταυτόχρονα, ο κόσμος του σύγχρονου παραθεριστή
εμπλουτίζεται και από πρακτικές που ακμάζουν μεσοπολε-
μικά και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Η ανάπτυξη του
αμερικάνικου διαπολιτειακού οδικού δικτύου και της βιο-
μηχανίας αυτοκινήτων49 δίνει στο παραθεριστικό ταξίδι τη
συμβολική λειτουργία της απόλυτης μορφής φυγής από
τον αστικό χώρο. Για κάθε D.H. Lawrence που έγραφε, πριν
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για τον αναδυόμενο μεσο-
πολεμικό ηδονισμό50 που επιτελούνταν μέσα από την επα-
φή με τον ήλιο και τη θάλασσα στο πλαίσιο ταξιδιών ανα-
ψυχής αντιστοιχούσε και ένας John Kerouac που εξυμνού-
σε την ηδονή της ίδιας της φυγής που ένας μηχανοποιημέ-
νος υλικός πολιτισμός καθιστούσε εφικτή.

Παρ’ όλα αυτά, ο τουρισμός πριν από τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο δεν αποτελούσε αντικείμενο διευρυμένης κρατι-
κής ή πολιτικής παρέμβασης και η διεισδυτικότητά του σε
κοινωνίες έξω από τον σκληρό πυρήνα των εκβιομηχανι-
σμένων χωρών ήταν περιορισμένη. Κατά τη μεσοπολεμική
περίοδο, ωστόσο, παρατηρείται μια σειρά από διεθνικές
μορφές θέσπισης και προώθησης της διάδοσης της τουρι-

στικής ανάπτυξης σε διαφορετικές χώρες και ταυτόχρονα
πολλαπλασιάζονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
οι σχετικές κρατικές υποδομές και υπηρεσίες.

Η Βρετανική Συνομοσπονδία Εργατικών Σωματείων
(TUC) πίεζε από το 1911 για τη διεθνοποίηση του ζητήμα-
τος των μισθωμένων διακοπών και για την κατοχύρωσή
τους ως εργασιακού δικαιώματος. Το Διεθνές Γραφείο Ερ-
γασίας (ILO) που δημιουργείται το 1919 ως τμήμα της Κοι-
νωνίας των Εθνών δραστηριοποιείται ενεργητικά γύρω
από το ζήτημα καθ’ όλη την επόμενη δεκαετία51. Μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του ’30, η επίδραση του τουρισμού επί
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αποτελούσε ση-
μείο τριβής για τις χώρες-μέλη της Κοινωνίας των Εθνών, με
την Οικονομική Επιτροπή της να πιέζει συστηματικά προς
την κατεύθυνση της φιλελευθεροποίησης της διεθνούς
τουριστικής κίνησης52. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι σε αυ-
τό το πλαίσιο καθίσταται για πρώτη φορά αισθητή και απο-
τυπώσιμη η διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού
τουρισμού και γίνονται οι πρώτες προσπάθειες επιστημο-
νικού ορισμού του ίδιου του φαινομένου ώστε να είναι εφι-
κτή η στατιστική αποτύπωση της επίδρασής του53.

Η διαδικασία της σταδιακής κατοχύρωσης του δικαιώ-
ματος στις πληρωμένες διακοπές αντιστοιχεί και με τη δο-
μολειτουργική διαφοροποίηση των σχετικών υπηρεσιών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
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«Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στην Ελλάδα είναι ότι πρόκειται για έναν

κόσμο στα μέτρα του ανθρώπου. […] Η Ελλάδα είναι το σπίτι των θεών· μπορεί να έχουν

πεθάνει αλλά η παρουσία τους εξακολουθεί να είναι αισθητή. Οι θεοί είχαν ανθρώπινες

αναλογίες· είχαν δημιουργηθεί από το ανθρώπινο πνεύμα. Στη Γαλλία, ή οπουδήποτε

στον δυτικό κόσμο, αυτός ο κρίκος ανάμεσα στο ανθρώπινο έχει σπάσει. Ο σκεπτικισμός

και η παραλυσία που παρήγαγε το σχίσμα στην ίδια τη φύση του ανθρώπου υπαινίσσονται

την αναπόφευκτη καταστροφή του σημερινού πολιτισμού»54.

H. Miller, Ο κολοσσός του Μαρουσιού και πρώτες εντυπώσεις από την Ελλάδα

48. Γ. Ζαχαράτος, Ξενοδοχειακό Επιμελητή-
ριο της Ελλάδος: σταθμοί στην εξέλιξη της ελληνι-
κής ξενοδοχίας, Αθήνα: Εκδόσεις Κέρκυρα, 2010,
σ. 20-21.

49. F. Inglis, The Delicious History of the Holi-
day, ό.π., σ 98.

50. Στο ίδιο, σ. 136.
51. H. Berghoff, «From Privilege to Com-

modity? Modern Tourism and the Rise of the

Consumer Society», σ. 159-179, στο H. Berghoff,
B. Korte, R. Schneider & C. Harvie (επιμ.), The
Making of Modern Tourism: The Cultural History of
the British Experience, 1600-2000, Χάμσαϊρ: Pal-
grave Macmillan, 2002, σ. 173-4.

52. M.F. Lanfant, «International Tourism»,
ό.π., σ. 26.

53. Ά. Βλάχος, Τουριστική ανάπτυξη και δη-
μόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-

1950), Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο, 2013, σ. 24 [αδημοσίευτη διδακτορική
διατριβή].

54. H. Miller, Ο κολοσσός του Μαρουσιού και
πρώτες εντυπώσεις από την Ελλάδα (μτφρ.: Ι. Κα-
ρατζαφέρη, προλογ. σημείωμα: Α. Αργυρίου),
Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004.
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σε πλήθος χωρών και τη συγκρότηση γραφειοκρατικών
θεσμών με αποκλειστικό αντικείμενο την οργάνωση της
τουριστικής οικονομίας και την προώθηση του τουριστι-
κού προϊόντος. Όπως παρατηρεί ο Άγγελος Βλάχος, η δια-
δικασία αυτή σε χώρες με τουριστική παράδοση, όπως η
Αυστρία και η Γαλλία επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουρ-
γία ήδη από το 1910 εθνικών γραφείων τουρισμού που εν-
σωμάτωναν στον κρατικό σχεδιασμό τους ήδη υφιστάμε-
νους δρώντες στον κλάδο, ενώ σε χώρες όπως η Ιταλία και
η Ελβετία55 δημιουργούνται κρατικοί φορείς, όπως η Ιταλι-
κή ENIT (Ente Nazionale per le Industrie Turistiche)56, που
τόσο έθεταν το Δημόσιο στο τιμόνι της προσπάθειας για
ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας όσο όμως και επιτε-
λούσαν λειτουργίες αμιγώς πολιτικές και ιδεολογικές, λει-
τουργώντας ως θεσμοί παραγωγής συνεκτικών αφηγήσε-
ων που εξυπηρετούσαν τα «εθνο-ποιητικά εγχειρήματα»57

που εξελίσσονταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες την επαύ-
ριον του Μεγάλου Πολέμου.

Η διεθνής οικονομική κρίση και η κατάρρευση του διε-
θνούς εμπορίου είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της
τουριστικής δραστηριότητας σε πλήθος χωρών. Στο νέο οι-
κονομικό περιβάλλον ο τουρισμός έπαυε να λειτουργεί ως
εργαλείο εξισορρόπησης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-
λαγών και εγγραφόταν στην προσπάθεια των κρατών να
αναπροσαρμοστούν σε οικονομικά μοντέλα προσανατολι-
σμένα προς πολιτικές αυτάρκειας. Ο τουρισμός, έτσι, μετα-
σχηματιζόταν και αποκτούσε λειτουργίες που σχετίζονταν
με την άρση των ανισοτήτων εντός διαφορετικών εθνών-
κρατών, και ταυτόχρονα λειτουργούσε περισσότερο ως ερ-
γαλείο ρύθμισης της εργασίας και κατασκευής κοινωνικής
συναίνεσης. Το μοντέλο της Ιταλίας γενικεύεται και υιοθε-
τείται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικές ταχύτητες
από καθεστώτα τελείως διαφορετικών πολιτικών και ιδεο-
λογικών αφετηριών. Τη δεκαετία του ’30, το Λαϊκό Μέτωπο
στη Γαλλία υιοθετεί στοιχεία από την Ιταλική Opera
Nazionale Dopolavoro58 και το ίδιο κάνει και η ναζιστική
KdF, αναζητώντας τρόπους για την παροχή φθηνής ψυχα-
γωγίας από κρατικούς φορείς για τα κατώτερα και μεσαία
στρώματα59. Την ίδια περίοδο, στην Αμερική του New Deal

γενικεύονταν οι μέχρι τότε σποραδικές εργατικές κατακτή-
σεις και καθιερωνόταν το καθολικό δικαίωμα στις πληρω-
μένες διακοπές60 ενώ, ιδιαίτερα από το 1937, με την ίδρυση
του United States Travel Bureau, ο τουρισμός σταδιακά προ-
βάλλεται ως εργαλείο τόνωσης λιγότερο αναπτυγμένων οι-
κονομικά πολιτειών και συμπερίληψής τους σε ενιαίο εθνι-
κό αφήγημα61. Ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση, από το
1936 μέχρι το 1941, οι πόροι που κατευθύνονται προς δια-
φορετικές μορφές κοινωνικού τουρισμού αυξάνονται κα-
τακόρυφα με αποτέλεσμα την ακμή τουριστικών κέντρων
όπως το Σότσι αφού πρώτα έχουν εγκαταλειφθεί όλες οι
προηγούμενες προσπάθειες δημιουργίας αυτόνομων ορ-
γανισμών τουρισμού και οι σχετικές λειτουργίες έχουν συγ-
χωνευθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Εργατικών Συνδικά-
των62. Τέλος, στην Αγγλία, η οριστική κατοχύρωση του κα-
θολικού δικαιώματος στις μισθωτές διακοπές ολοκληρώ-
νεται με το Holiday Pay Act του 193863.

Έτσι, στις περισσότερες βιομηχανοποιημένες ευρωπαϊ-
κές χώρες, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έρχεται όταν πλέον
έχουν κατοχυρωθεί οι διακοπές ως ένα καθολικό δικαίωμα
χωρίς όμως να έχουν προλάβει να ανθίσουν τα οικονομικά
αποτελέσματα αυτής της νέας πραγματικότητας. Ο πόλε-
μος αναβάλλει αλλά και επισφραγίζει αυτές τις εξελίξεις. Η
ολική επιστράτευση του ανθρώπινου δυναμικού κατά τον
πόλεμο και η στενότητα ανθρώπινων πόρων τονώνει τη
διαπραγματευτική δυνατότητα της οργανωμένης εργα-
σίας64. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Eric Hobsbawn,
«η πολιτική δέσμευση των κυβερνήσεων ως προς την πλή-
ρη απασχόληση και –σε μικρότερο βαθμό– ως προς το
κράτος πρόνοιας και την κοινωνική ασφάλιση, για πρώτη
φορά δημιούργησε μία μαζική καταναλωτική αγορά για
αγαθά πολυτελείας που μπορούσαν τώρα να γίνουν απο-
δεκτά ως είδη πρώτης ανάγκης»65. Σε αυτό το πλαίσιο πα-
ρατηρείται από πολλούς σχολιαστές του φαινομένου ότι
ολοκληρώνεται μια μετάλλαξη του τουρισμού από είδος
πολυτελείας σε σύμβολο της σύγχρονης πολιτειότητας,
του δικαιώματος, δηλαδή, να είναι κανείς συμμέτοχος μιας
κοινωνίας διευρυνόμενης ευδαιμονίας και κατανάλωσης66.

Παρ’ όλα αυτά, ο πόλεμος είχε βαρύ οικονομικό τίμημα
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55. Ά. Βλάχος, Τουριστική ανάπτυξη και δη-
μόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-
1950), ό.π., σ. 82-83.

56. Στο ίδιο, σ. 152-153.
57. Στο ίδιο, σ. 34.
58. H. Berghoff, «From Privilege to Com-

modity?», ό.π., σ. 174.
59. Βλ. S. Baranowski, «Radical Nationalism

in an International Context: Strength through
Joy and the Paradoxes of Nazi Tourism», σ. 125-
143, στο J.K. Walton, Histories of Tourism: Repre-

sentation, Identity and Conflict, Τορόντο: Chan-
nel View Publications, 2005.

60. F. Inglis, The Delicious History of the Holi-
day, ό.π., σ. 50.

61. Ά. Βλάχος, Τουριστική ανάπτυξη και δη-
μόσιες πολιτικές (1914-1950), ό.π., σ. 107· J.C.
Desmond, Staging Tourism, Σικάγο: University of
Chicago Press, 1999, σ. 98-121.

62. C. Noack, «Building Tourism in One
Country», σ. 171-193, στο E.G.E. Zuelow (επιμ.),
Touring Beyond the Nation: A Transnational Ap-

proach to European Tourism History, Σάρρεϊ:
Ashagate, 2011, σ. 188-191.

63. S. Barton, Working-class organisations
and popular tourism, 1840-1970, Μάντσεστερ:
Manchester University Press, 2005, σ. 127.

64. E. Hobsbawn, Η εποχή των άκρων: ο σύ-
ντομος εικοστός αιώνας 1914-1991 (μτφρ.: Β. Κα-
πετανγιάννης), Αθήνα: Θεμέλιο, 2006, σ. 67.

65. Στο ίδιο, σ. 344.
66. O. Lofgren, On Holiday, ό.π., σ. 271∙ J. Ur-

ry, The Tourist Gaze, ό.π., σ. 26.
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για όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες, γεγονός που υποχρέ-
ωνε τις κυβερνήσεις σε μέτρα περιορισμού των συναλλαγ-
ματικών εκροών. Ως εκ τούτου, τα τουριστικά πρακτορεία
που ήταν σε θέση να συμπιέσουν τις τιμές και το κόστος κά-
θε ταξιδιωτικού πακέτου ισχυροποιούνταν67. Ο μεσογεια-
κός Νότος άρχισε να αναδύεται ως ο κατεξοχήν τουριστικός
προορισμός από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, μέσα σε
συνθήκες αναγκαστικής συμπίεσης του κόστους των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών και υποχρεωτικής συναλλαγματι-
κής στενότητας για τους υποψήφιους ταξιδιώτες. Για παρά-
δειγμα, ο Εργατικός Οργανισμός Τουρισμού άρχισε να προ-
σφέρει προγράμματα προς τη Μαγιόρκα ήδη από το
194868. Η εμπειρία του πολέμου ευνοούσε αυτή την κατεύ-
θυνση και με ένα επιπλέον τρόπο. Η Μεσόγειος, η οποία είχε
υπάρξει το θέρετρο πολλών συγκρούσεων και στρατιωτι-
κών σχεδιασμών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, είχε ένα πλούσιο απόθεμα από μικρές και υποχρησιμο-
ποιούμενες υποδομές μεταφοράς που είχαν δημιουργηθεί
για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πολέμου. Οι υποδο-
μές αυτές ήταν και οι πρώτες που μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν στο πλαίσιο ενός πειραματισμού από τα αναδυό-
μενα τουριστικά πρακτορεία που προσπαθούσαν να παρα-
κάμψουν το κύκλωμα των επίσημων αερομεταφορέων69.
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60, Άγγλοι, Γερμανοί και
Σκανδιναβοί ταξιδιώτες είχαν καταστήσει την Ισπανία τον
βασικό προορισμό των νέων πτήσεων τσάρτερ70. Το καθε-
στώς προσπαθούσε να ρυθμίσει τις κοινωνικές αντιδράσεις
από την εισβολή των δυνητικά επικίνδυνων ξένων μέσω της
χωρικής συγκέντρωσης της νέας δραστηριότητας σε συ-
γκεκριμένους προορισμούς71, αυξάνοντας κατακόρυφα τις
αξίες της γης σε αυτές και ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας
την επαφή με το ντόπιο στοιχείο.

Η νέα μορφή της τουριστικής δραστηριότητας συνέδεε
τις νέες κοινωνικές κατηγορίες που αναδύονταν στη μετα-
πολεμική Ευρώπη με νέες μορφές κατανάλωσης και, στη
δική μας περίπτωση, με νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Οι υγι-
εινιστικές συνδηλώσεις της επαφής με το υγρό στοιχείο
αδυνατίζουν σε σημείο εξαφάνισης και πλέον είναι η επα-
φή με τον ήλιο, και όχι με τη θάλασσα, που λειτουργεί ως

κατεξοχήν μορφή συσσώρευσης κοινωνικού κεφαλαίου72.
Η άνοδος του «ηλιοτροπισμού» ή της «ηλιολατρείας»73,
όπως τη χαρακτηρίζει ο Jean-Didier Urbain, συνδεόταν και
με ένα μετασχηματισμό ως προς τη μορφή της αναζητού-
μενης εμπειρίας. Για πρώτη φορά, το τουριστικό εμπόρευ-
μα δομούνταν γύρω από την κεντρομόλο δύναμη που
ασκούσε επί αυτού η ατομική ηδονή, στοιχείο συνδεδεμέ-
νο πλέον με τα νέα, αναδυόμενα σε ολόκληρη τη Δυτική
Ευρώπη, μικροαστικά στρώματα που δραστηριοποιού-
νταν στον τομέα των υπηρεσιών74.

Το πρότυπο αυτό, όμως, έχει τάσεις γενίκευσης και
«εξαγωγής» ως μορφή επίλυσης πολιτικών εντάσεων και
οικονομικών αντινομιών. Οι θεσμοί που πηγάζουν από τη
συμφωνία του Bretton Woods, η Παγκόσμια Τράπεζα και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σχεδιάζονται ως μοχλοί προ-
ώθησης μακροχρόνιων διεθνών επενδύσεων και επίλυσης
προβλημάτων επί του ισοζυγίου πληρωμών των λεγόμε-
νων «υπανάπτυκτων» χωρών75. Από τις αρχές της δεκαε-
τίας του ’60, η ιδέα ότι ο τουρισμός αποτελούσε όχημα για
την οικονομική συνδρομή προς αδύναμες οικονομίες του
Νότου κέρδιζε διαρκώς έδαφος στους διεθνείς θεσμούς.
Το επιχείρημα που συχνά παρουσιαζόταν ήταν ότι ο τουρι-
σμός συνιστούσε μορφή υπέρβασης ενός οικονομικού μο-
ντέλου που υποχρέωνε τις λιγότερο αναπτυγμένες οικονο-
μίες να εξαρτώνται από την εξαγωγή πρώτων υλών76.

Εξέχουσα στιγμή αυτής της διαδικασίας αποτέλεσε η
σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών του 1963 στη Ρώμη με θέ-
μα τον τουρισμό και τις διεθνείς μετακινήσεις, στην οποία
αναγνωριζόταν η συμβολή που μπορούσε να έχει ο τουρι-
σμός στην οικονομική ανάπτυξη και η οποία ταυτιζόταν
χρονικά με τη συζήτηση σε σχετικούς διεθνείς θεσμούς
αναφορικά με το μέλλον των άρτι ανεξαρτητοποιημένων,
πρώην αποικιοκρατούμενων νέων χωρών77. Ενδεικτικό της
δυναμικής που δημιουργούσε η ενασχόληση θεσμών
όπως ο ΟΗΕ, με την ανακήρυξη του 1967 σε «Διεθνές Έτος
Τουρισμού», ή του ΟΟΣΑ78, με τον τουρισμό είναι ότι από
το 1969 μέχρι το 1979 η Παγκόσμια Τράπεζα αναλαμβάνει
να υλοποιήσει 24 διαφορετικά projects τουριστικής ανά-
πτυξης σε 18 διαφορετικές χώρες79. Ο τουρισμός ήταν πλέ-
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ον και επισήμως το όχημα εισόδου στον «σύγχρονο» κό-
σμο για μια σειρά από οικονομίες και βασικός μοχλός υπα-
γωγής των οικονομιών τους στον διευρυνόμενο μεταπολε-
μικό διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Η περιηγητική κίνηση προς την Ελλάδα εγγράφεται
στην παραπάνω ιστορία, με τις δικές της όμως ιδιομορφίες
και ασυνέχειες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του μεσο-
γειακού νότου. Κατά τον 19ο αιώνα, το ταξίδι προς την Ελ-
λάδα γινόταν μέσω θαλλάσης κυρίως από τα λιμάνια της
Νότιας Γαλλίας και της Νότιας Ιταλίας. Το ατμόπλοιο, που
αποτελούσε το βασικό μέσο εισόδου στη χώρα, αποκτά
ανταγωνιστή μόνο προς τα τέλη του αιώνα, όταν επεκτείνε-
ται η σιδηροδρομική πρόσβαση από το Βορρά80. Είναι χα-
ρακτηριστικό της θέσης της χώρας στη γεωγραφία των διε-
θνών δικτύων μεταφοράς ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο
Thomas Cook περιλαμβάνει την Ελλάδα για πρώτη φορά
σε ταξίδι που διοργανώνει το 1869 εντάσσοντάς την σε ένα
πακέτο περιήγησης στην ευρύτερη μεσογειακή Μέση Ανα-
τολή81.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η ξενοδοχειακή υποδομή της
χώρας αποτελούνταν από καταλύματα για την εσωτερική
μετακίνηση των εμπόρων και ελάχιστες πολυτελείς υποδο-
μές για ξένους, συνήθως μέλη διπλωματικών ή οικονομι-
κών αποστολών. Μεταξύ 1860 και 1880, η Αθήνα έχει 24 ξε-
νοδοχεία, μη συμπεριλαμβανομένων σπιτιών που διέθεταν
δωμάτια προς ενοικίαση, ενώ μέχρι το τέλος του αιώνα είχε
ήδη διαμορφωθεί μια χωροταξική ιεραρχία των καταλυμά-
των της πρωτεύουσας, με την περιοχή του Συντάγματος να
συγκεντρώνει τα περισσότερα πολυτελή ξενοδοχεία82. Μέ-
χρι το 1910, ο αριθμός των καταλυμάτων έχει ανέλθει στα
85 σε όλη τη χώρα83.

Οι μελέτες που έχουμε σήμερα σχετικά με την ταξιδιω-
τική λογοτεχνία της εποχής μάς αποκαλύπτουν την πολιτι-
σμική αμφιθυμία των επισκεπτών του Ελληνικού Βασιλείου
και τη δυσκολία των περιηγητών της εποχής να συμβιβά-
σουν το βίωμα της περιήγησης με τις προσδοκίες που γεν-
νούσε η κλασική παιδεία84. Η ένταση όμως μεταξύ προσ-
δοκίας και βιώματος δεν είχε μόνο αισθητικό ή πολιτισμικό
υπόβαθρο. Η Ελλάδα εκείνης της εποχής ήταν μια κοινωνία
στην οποία το κρατικό μονοπώλιο επί των μέσων της βίας

δεν έχει εγκαθιδρυθεί πλήρως. Χαρακτηριστικά είναι τα
παραδείγματα της απαγωγής Άγγλων αριστοκρατών την
άνοιξη του 1870, 40 μόλις χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα85,
ή άλλα παρόμοια βίαια περιστατικά εναντίον ξένων υπηκό-
ων. Μόνο στις δεκαετίες 1880 και 1890, οι διοικήσεις Τρι-
κούπη ανέλαβαν συστηματικά δράση για τον περιορισμό
της ληστείας σε βαθμό τέτοιο ώστε να αντιστραφεί η διε-
θνής εικόνα της χώρας.

Η έμφαση, όμως, στην ιστορικότητα της περιήγησης
ταξιδιωτών από τη Δυτική Ευρώπη μπορεί να μας αποπρο-
σανατολίσει από τις διεργασίες στο επίπεδο της πραγματι-
κής οικονομικής κίνησης της εποχής. Η αύξηση του τουρι-
σμού από τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά τις πρώτες δε-
καετίες του 20ού προέρχεται κυρίως από ελληνικές κοινό-
τητες της Βαλκανικής και της Μέσης Ανατολής. Όπως το
υπολογίζει ο Γεράσιμος Ζαχαράτος, το 1920 η σχέση ανά-
μεσα σε Έλληνες Αιγυπτιώτες ταξιδευτές και λοιπούς επι-
σκέπτες είναι 2,56 προς 186. Υπό αυτή την έννοια, η τουρι-
στική κίνηση της εποχής είναι εγγεγραμμένη στους ομόκε-
ντρους κύκλους και τις κοινωνικές δικτυώσεις που συνδέ-
ουν τους Έλληνες της διασποράς της εποχής με το μικρό
Ελληνικό Βασίλειο και τις κοινωνικές διεργασίες σύναψης
δεσμών με το υπό δημιουργία έθνος-κράτος. Είναι, έτσι,
κομμάτι μιας διαδικασίας τοπισμού των διάσπαρτων ελλη-
νικών κοινοτήτων στην υποψήφια «μητέρα-πατρίδα» και
κατασκευής συνοχής ανάμεσα στις διάσπαρτες εμπορικές
και διανοητικές ελληνικές ελίτ με την αναδυόμενη υπό δια-
μόρφωση εγχώρια ελληνική αστική τάξη.

Οι διασπορικές αυτές κοινότητες είναι υπεύθυνες για
την πρώτη άνθηση οργανωμένων τουριστικών θερέτρων
στην ελληνική επικράτεια. Υπό την επίδραση των ιδεών της
ευγονικής και την αύξουσα εξουσία της ιατρικής87, δημι-
ουργούνται τα πρώτα επιτυχημένα δημόσια λουτρά την
περίοδο της πρωθυπουργίας του Χαρίλαου Τρικούπη. Τα
Λουτρά της Κυλλήνης και της Υπάτης είναι τα πρώτα που
παραχωρούνται με μακροχρόνια συμβόλαια μίσθωσης
των πηγών στην ιδιωτική εταιρεία ΣΠΑΠ88. Η Αιδηψός, το
Λουτράκι και ο Καιάδας είχαν ήδη υποτυπώδεις υποδομές
από τα μέσα του αιώνα, οι οποίες συγκέντρωναν επισκέ-
πτες από την υπόλοιπη χώρα ήδη από την εποχή εκείνη.
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