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Η αέναη εξάπλωση
του τουρισμού
συνέντευξη με τον Marc Morell
Μετάφραση: Μάριος Κατρίτσης

Σ

τη βιβλιογραφία για τον τουρισμό, είναι κοινός τόπος η

Ο Marc Morell είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και εργάζεται ως
ερευνητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου των Βαλεαρίδων Νήσων. Βασικός τομέας της έρευνάς του και κυριότερο
θέμα των διαλέξεών του είναι ο ταξικός χαρακτήρας της παραγωγής
του χώρου στην κοινωνία της αγοράς. Έχει εκπονήσει έρευνα
πεδίου στη Μαγιόρκα, στην Καταλωνία και στη Μάλτα. Πρόσφατα
ερεύνησε το φαινόμενο του gentrification, αντιμετωπίζοντάς το
όχι ως χωρική έκφραση προϋπαρχόντων ταξικών σχηματισμών,
αλλά ως μια συγκροτητική στιγμή τους. Τώρα προεκτείνει αυτήν
την ιδέα στην τουριστική εμπορευματοποίηση του τομέα της στέγασης. Είναι μέλος διάφορων ερευνητικών και επαγγελματικών
ομάδων. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του στα αγγλικά
περιλαμβάνονται οι εξής: «The class gap in gentrification», στον
τόμο Gentrification as a Global Strategy, επιμ. A. Albet και N. Benach, Λονδίνο: Routledge, 2018 και «When space draws the line on
class», στον τόμο Anthropologies of Class, επιμ. J. G. Carrier και D.
Kalb, Καίμπριτζ: Cambridge University Press, 2015. Είναι επίσης
συνεπιμελητής του τόμου The Making of Heritage, Λονδίνο: Routledge, 2015.
Για τις ερωτήσεις συνεργάστηκαν ο Γιάννης Κτενάς και ο Γιώργος
Περτσάς.

δυσκολία να δοθεί ένας ικανοποιητικός ορισμός για το φαινόμενο.
Μπορούμε κατά τη γνώμη σας να
πούμε κάτι συνολικό για τον τουρισμό, κάτι που να αφορά τόσο τα τουριστικά πρακτορεία και τα πακέτα
διακοπών, όσο και τα πάρτυ στη
Μύκονο ή την Ίμπιζα, τα Club Meds,
αλλά και τις πιο σύγχρονες μορφές
όπως ο αγροτουρισμός ή ο νέος αστικός τουρισμός [new urban tourism];
Επιπλέον, υπάρχει κάποια εξελικτική
πορεία ανάμεσα σε αυτές τις μορφές τουρισμού, στο πλαίσιο της οποίας μια μορφή ανθίζει ενώ άλλες
παρακμάζουν, ή συνυπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες μορφές;
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M.M.: Φυσικά υπάρχει μια ενότητα των διαφορετικών μορ-

μια τρομερά χαμηλή προστιθέμενη αξία. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η

φών που παίρνει ο τουρισμός! Από τη μια, υπάρχει η καταναλω-

εργασία πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραίες μορφές

τική όψη αυτής της ιστορίας, η όψη την οποία προτιμά το μεγαλύ-

εκμετάλλευσης και επομένως πρόκειται συνήθως για εργασία

τερο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο των χωρών που

εποχικού, ευέλικτου και επισφαλούς χαρακτήρα. Μια τέτοιου

εξάγουν τουρίστες, όσο και αυτών που τους εισάγουν. Έχω προ-

είδους εργασία διαμορφώνεται και ενθαρρύνεται επίσης από

σαρμόσει την αφήγησή τους σε ένα πιο μαρξιστικό πλαίσιο σκέ-

την κρατική νομοθεσία. Παράλληλα με τις απαιτήσεις που επι-

ψης, στο οποίο αυτή η ποικιλόμορφη βιομηχανία που αποκαλού-

βάλλονται στη γη και την εργασία ώστε να συμφιλιωθούν με την

με τουρισμό βασίζεται στη μετακίνηση, τη διαμονή, τη διατροφή

παγκόσμια βιομηχανία του τουρισμού, είναι επίσης αναγκαίο αυ-

και τη διασκέδαση των ανθρώπων που επιδιώκουν να ικανοποιή-

τές οι δύο να είναι και φτηνές. Η οικονομική ανισορροπία ανά-

σουν τον κατασκευασμένο τους πόθο για απόλαυση κάπου αλ-

μεσα στις χώρες και τις περιοχές προέλευσης και υποδοχής των

λού από εκεί που είναι συνήθως η βάση της παραγωγικής και ανα-

τουριστών είναι ένας επιπλέον καθοριστικός παράγοντας. Τα

παραγωγικής τους ζωής, όπως και της πλειονότητας των κατα-

διάφορα είδη τουρισμού που αναφέρετε είναι πράγματι ενδει-

ναλωτικών τους συνηθειών.

κτικά των διαθέσιμων τροπικοτήτων που χρησιμοποιούνται και

Από την άλλη μεριά, έχουμε την παραγωγική πλευρά της

απεικονίζουν ένα «επεκτατικό σχήμα».

ιστορίας. Μια τέτοια οργάνωση απαιτεί την παραγωγή συγκε-

Προτιμώ αυτήν την έκφραση από εκείνη της «εξελικτικής πο-

κριμένων τόπων, γνωστών σε εμάς ως τουριστικοί προορισμοί,

ρείας». Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάποια υποκατά-

των οποίων οι μορφές ποικίλλουν και γι’ αυτό χρειάζονται διαφο-

σταση, υπάρχει μόνο επέκταση. Στην ουσία του, ο καινοτόμος

ρετικά νομικά πλαίσια. Η γη στην οποία βρίσκονται κανονικά

χαρακτήρας του τουρισμού διαρκώς αποικεί περιφέρειες και ε-

έχει χρησιμοποιηθεί για άλλες παραγωγικές δραστηριότητες με

δάφη, «αυτόν τον κόσμο εκεί έξω», τον οποίον ορισμένοι στην

εντελώς διαφορετικό κτιστό περιβάλλον από αυτό που απαιτεί ο

οικονομίστικη ιδιόλεκτό τους ονομάζουν [σύνολο από] «εξωτε-

τουρισμός. Μαζί με αυτές τις αλλαγές στο πάγιο κεφάλαιο υπάρ-

ρικότητες» [externalities]. Και το κάνει χωρίς να αφήνει από τη

χει η ανάγκη ενός μεγάλου εφεδρικού εργατικού στρατού στον

λαβή του τους προηγούμενους τουριστικούς χώρους. Ασφαλώς,

τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος συνήθως συγκεντρώνεται τόσο

αυτοί μπορεί να γίνουν λιγότερο επικερδείς, παρωχημένοι, αλλά

από τα ερείπια του προηγούμενου παραγωγικού ιστού του τό-

είναι το απαραίτητο σκηνικό στο οποίο η τραμπάλα του τουρι-

που, όσο και από μεταναστευτικές ροές προερχόμενες από άλ-

στικού κεφαλαίου εν τέλει επιστρέφει, ακόμη και αν αυτό συμ-

λες, λιγότερο εύπορες περιοχές της άνισα αναπτυγμένης παγκό-

βαίνει σε ένα άλλο επίπεδο του παιχνιδιού. Η εμπορευματοποίη-

σμιας γεωγραφίας.

ση δεν αξιοποιεί απλώς την παρελθούσα πραγματικότητα, αλλά

Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά αυτού του εφεδρικού ερ-

επιδιώκει να καταστήσει κάθε πραγματικότητα παρελθόν.

γατικού στρατού συνίσταται στο ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό

Παρομοίως, μια άλλη όψη αυτής της διαδικασίας αποικισμού

ανειδίκευτος, μιας και οι υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνουν

είναι ότι αυτές οι περιφέρειες και τα εδάφη δεν είναι αναγκα-
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στικά μακρινοί, παρθένοι προς εκμετάλλευση τόποι· μπορούν

φέρεται σε φαινόμενα φοβίας απέναντι στον τουρισμό που έ-

κάλλιστα να βρίσκονται κάπου κοντά και να συνίστανται στην

χουμε παρατηρήσει τελευταία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

επιβίωση προηγούμενων μορφών ύπαρξης, που πλέον διαμορφώ-

Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα στις επόμενες ερωτήσεις.

νονται σε τοπία οπτικής κατανάλωσης, ή ακόμα προσφάτως

Τώρα, επιστρέφοντας στην ερώτησή σας: πράγματι, όταν

εμπορευματοποιημένα μέρη των οποίων η κατανάλωση έρχεται

μιλάμε για αυθεντικότητα, ο Dean MacCannell είναι θεμελιώδης

σε άμεση σύγκρουση με τον σκοπό που εξακολουθούν να εξυ-

στοχαστής. Ας θυμηθούμε ότι μίλησε για τη «σκηνοθετημένη

πηρετούν ως μέρη αναπαραγωγής και παραγωγής… Οι βραχυ-

αυθεντικότητα». Προσπαθώντας να συνοψίσουμε, με όλον τον

χρόνιες μισθώσεις για διακοπές που όλοι βιώνουμε στην απο-

κίνδυνο που περιλαμβάνει κάτι τέτοιο, η «σκηνοθετημένη αυ-

καλούμενη «οικονομία του διαμοιρασμού» είναι ένα παράδειγ-

θεντικότητα» είναι αυτή στην οποία μια υποτιθέμενη «τοπική

μα της τελευταίας περίπτωσης. Όποια νέα μορφή και να πάρει

κουλτούρα» αναβιώνει για ένα τουριστικό κοινό. Οι συγγραφείς

ο τουρισμός πάντως, αυτή ποτέ στην πραγματικότητα δεν υπο-

που έκτοτε έχουν εργαστεί πάνω στις επιπτώσεις της πρόσλη-

καθιστά τις προηγούμενες, απλώς προστίθεται σ’ αυτές. Έτσι,

ψης της κοινότητας ως κουλτούρας-με-το-κιλό είναι αμέτρητοι.

ο τουρισμός επεκτείνεται εμπλέκοντας ακόμη περισσότερους

Κάθε προσπάθεια να τους αναφέρουμε αναλυτικά εδώ, θα υπερ-

πληθυσμούς και νέους τύπους εδαφών.

έβαινε τον σκοπό αυτής της συνέντευξης. Αυτό το αναφέρω επίσης γιατί επιθυμώ να αποστασιοποιηθώ από ορισμένες κουλ-

Ο Dean MacCannell, από τους πρώτους και πιο σημαντι-

τουραλιστικές [culturalist] αναγνώσεις που είναι τρομερά κοι-

κούς συγγραφείς που μελέτησαν τον τουρισμό, χρησιμοποίησε

νές στην έρευνα στο πεδίο του τουρισμού, ιδιαίτερα όταν ανα-

ήδη από τη δεκαετία του 1970 την έννοια της «αυθεντικό-

φερόμαστε στην αυθεντικότητα.

τητας» για να προσεγγίσει το τουριστικό φαινόμενο. Σήμερα,

Γι’ αυτόν τον σκοπό, προτιμώ να αναστοχαστώ πάνω στον

διεξάγεται ένα κυνήγι νέων βιωμάτων και παρατηρούμε μια

επιθετικό προσδιορισμό στην έκφραση του MacCannell: «σκηνο-

εκ νέου ανακάλυψη της έννοιας της αυθεντικότητας στο πλαί-

θετημένη». Ας το παραδεχτούμε, κάθε «σκηνοθεσία» προϋ-

σιο λόγου χάρη του νέου αστικού τουρισμού, όπου γίνεται

ποθέτει μια σκηνή. Ενδιαφέρομαι επομένως για το πώς κατα-

ακριβώς μια προσπάθεια να ταξιδέψουμε «αντιτουριστικά»

σκευάζονται οι σκηνές. Πώς μετατρέπουμε πόλεις και γειτονιές

και να βιώσουμε «την αυθεντική ζωή της πόλης και της γει-

σε σκηνές; Και κυριότερα, τι είδους εργασία απαιτείται για κά-

τονιάς». Αναρωτιόμαστε: ποιες διαφορές και ποιες ομοιό-

τι τέτοιο; Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μου στον επιθετικό

τητες υπάρχουν ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες της αυθεντι-

προσδιορισμό της «σκηνοθετημένης αυθεντικότητας» του Mac-

κότητας;

Cannell, στρέφομαι προς τα μέσα παραγωγής της κατασκευής

M.M.: Αρχικά, μια σημείωση: θα ήμουν προσεκτικός, ώστε

σκηνών, συλλογικών έργων, της «υποδομής» (αν μου επιτρέπετε

να μη χρησιμοποιήσω με λανθασμένο τρόπο τον όρο «αντι-

να χρησιμοποιήσω μια τρέχουσα έκφραση, δημοφιλή στους

τουριστικός». Όπως γνωρίζετε, θα μπορούσε κάλλιστα να ανα-

ακαδημαϊκούς κύκλους) της σημειωτικής με την οποία σχετίζεται η αυθεντικότητα.
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Ο νέος αστικός τουρισμός στον οποίον αναφέρεστε δεν είναι

έναν επιχειρηματικό τόνο, απ’ όπου τελικά θα τραφούν οι μεγα-

παρά η κατασκευή ενός είδους καταναλωτικής προτίμησης η

λύτερες επιχειρήσεις. Πιθανότατα αυτές έστειλαν εξ αρχής

οποία μετατοπίζει τα σύνορα προς μη εμπορευματοποιημένα

εκείνους τους πρωτοπόρους εκεί με τις χαμηλού κόστους αερο-

πεδία της ζωής. Είναι ένας τουρισμός ο οποίος μετατρέπει την

πορικές πτήσεις τους. Το show, όπως φαίνεται, πρέπει να συνε-

τραπεζαρία ενός σπιτιού σε εστιατόριο μερικής απασχόλησης,

χιστεί,4 και το μόνο που μπορούν να κάνουν πλέον οι «γηγενείς»

τα οικιστικά διαμερίσματα σε τουριστικά καταλύματα, τα παλιά

(όπως είθισται να αποκαλείται η εργατική τάξη των τουριστικών

ερειπωμένα κτίρια σε μπουτίκ ξενοδοχεία, τις ταράτσες πάνω

προορισμών) είναι να παίζουν σαν απλοί κομπάρσοι με μικρούς

από τις σοφίτες της πολυκατοικίας στην οποία διαμένουμε σε

ρόλους στις ίδιες σκηνές τις οποίες βοήθησαν να κατασκευαστούν

μικρούς συναυλιακούς χώρους· ακόμη και οι φαβέλες βρίσκουν

με την καθημερινή τους ζωή…

1

τη θέση τους πλέον, στο πλαίσιο του «slum tourism». Οι μόνες
2

αυθεντικότητες που έχουν απομείνει εν τέλει, είναι πρώτον, αυτή

Οι εθνικές κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, οι πα-

των ολοένα και αθλιότερων συνθηκών εργασίας σε μια εμφανώς

ράγοντες της βιομηχανίας του τουρισμού δίνουν πολύ μεγά-

ολοένα και πιο εξατομικευτική βιομηχανία και δεύτερον, αυτή

λη έμφαση στο ζήτημα της ποιότητας. Η πιστοποίηση της

των αυξανόμενων τιμών των ενοικίων εξαιτίας των νέων αυθε-

ποιότητας έχει γίνει το νέο τους μάντρα, ο πλέον προβε-

ντικών κτηματομεσιτικών φουσκών.

βλημένος όρος των πολιτικών για τον τουρισμό. Αυτή η,

Η σκηνή στην οποία παρουσιάζεται η αυθεντικότητα είναι

σχεδόν εμμονική, αναφορά στην «ποιότητα παντού» αντι-

υψίστης σημασίας, όπως σημαντικό είναι και το ποιος παρου-

παραβάλλεται έντονα προς τον τυποποιημένο και μαζικό του-

σιάζει αυτήν την αυθεντικότητα. Οι λεγόμενοι «αντιτουρίστες

ρισμό. Νομίζετε ότι υπάρχει δυνατότητα, ενάντια στις πα-

τουρίστες» διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο εν προκει-

ραπάνω διακηρύξεις, να δείξουμε ότι η «ποιότητα», για την

μένω, αφού είναι οι πρωτοπόροι που «ανακαλύπτουν» νέα

οποία γίνεται λόγος, δεν είναι παρά μία ακόμα γραφειο-

σύνορα, νέα εδάφη, νέες περιφέρειες, νέες niches, αν προτιμάτε

κρατική κατασκευή, που καθίσταται δυνατή μέσα από πρα-

3

κτικές εκτεταμένης ρύθμισης, ποσοτικοποίησης, τυποποίησης
1. Boutique hotels. Έτσι ονομάζονται συνήθως μικρά, πολυτελή ξενοδοχεία που δίνουν έμφαση στη μοντέρνα καλλιτεχνική διακόσμηση και στην προσωποποιημένη
εξυπηρέτηση των πελατών τους – Στμ.
2. Εναλλακτική μορφή τουρισμού σε φτωχές, υποβαθμισμένες και εξαθλιωμένες
περιοχές, με στόχο την αναζήτηση μιας «αυθεντικής εμπειρίας» και την ανακάλυψη
μιας διαφορετικής πραγματικότητας από αυτήν με την οποία έχει συνηθίσει να έρχεται συνήθως αντιμέτωπος ο τουρίστας – Στμ.

και πιστοποίησης ανθρώπων, διαδικασιών, βιωμάτων, των
πραγμάτων και της φύσης; Θα μπορούσε μία κριτική ανάλυση
τέτοιου τύπου να θεωρηθεί μέρος εκείνης της κίνησης που
προσπαθεί να υπονομεύσει τη σαγηνευτική αλήθεια του μοντέρνου τουρισμού;
M.M.: Βέβαια. Στην πραγματικότητα, η κύρια ποιότητα του

3. Niche: κυριολεκτικά, η γωνιά, η κόγχη. Η λέξη χρησιμοποιείται στη νεοφιλελεύθερη επιχειρηματική ιδιόλεκτο για να αναφερθεί σε ένα μικρό και ειδικευμένο κομμάτι
της αγοράς, στο οποίο η επένδυση μπορεί να αποφέρει κέρδος – Στμ.

4. Λογοπαίγνιο του Morell με τον τίτλο του πασίγνωστου τραγουδιού των Queen,
«The show must go on» – Στμ.
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«ποιοτικού τουρισμού» είναι ότι δεν υποκαθιστά τον «ποσοτικό

εποχή της ψηφιακής και αριθμητικής τεχνολογίας. Όσο για το αν

τουρισμό», προστίθεται σ’ αυτόν και βοηθά στην επέκτασή του

υπάρχει χώρος για την αλήθεια…

σε γκουρμέ αγορές κατανάλωσης απόλαυσης. Είναι ενδιαφέρον

Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω μια απάντηση. Σε κάθε περίπτωση,

ότι αυτή η «ψευδής ποιότητα» δεν προστίθεται απλώς στις άλλες

υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι με ισχυρές παραδόσεις κοινωνικής

μορφές του τουρισμού που θεωρούνται χειρότερες και λιγότερο

οργάνωσης και θαυμαστή κληρονομιά αλληλεγγύης. Ο δρόμος

εποικοδομητικές, όπως ο αποκαλούμενος «μαζικός τουρισμός»,

είναι οπωσδήποτε περίπλοκος, αλλά υποθέτω ότι βασιζόμενοι

αλλά γίνεται και αυτή η ίδια «μαζική». Στην προσπάθειά της

στη συλλογική μας μνήμη, ίσως να μπορέσουμε να υπερβούμε

να αναζητήσει τη διαφοροποίηση, την ιδιαιτερότητα και τη μο-

την πρόκληση αυτής της «ποιότητας». Αντί για την αναζήτηση

ναδικότητα μέσω των προδιαγραφών, των ρυθμίσεων και των

του ποιοτικού τουρισμού και την ποιοτική διασφάλιση ή τα ποι-

πιστοποιήσεων που αναφέρετε, η ποιότητα αναπαράγεται σε

οτικά παρελκόμενα που επιδιώκει αυτός, αυτό που θα έπρεπε να

όλη την παγκόσμια γεωγραφία. Βρίσκουμε τις ίδιες ποιότητες

κάνει η εργατική τάξη είναι να απαιτεί ποιότητα στις εργασια-

εδώ, εκεί και παντού. Πείτε μου, πέρα από κάποιες προφανείς,

κές συνθήκες της τουριστικής βιομηχανίας. Και για να μην πα-

τοπικού χαρακτήρα ιδιαιτερότητες, τι διαφοροποιεί πράγματι

ρεξηγηθώ, μιλώντας για ποιότητα στις εργασιακές συνθήκες δεν

καθένα από τα διαφορετικά τουριστικά νησιά της Μεσογείου με

εννοώ να κατασκευάσουμε μια «ποιοτική εργασία» για λίγους

όρους κατανάλωσης ή παραγωγής;

και εκλεκτούς. Εννοώ να θέσουμε αποτελεσματικά ένα τέλος

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι ότι η βεμπεριανή

σε συμβατικές πρακτικές που το μόνο που καταφέρνουν είναι

απομάγευση είναι παντελώς απούσα στη διαδικασία «τουρι-

να οδηγούν σε περισσότερη εποχική, ευέλικτη εργασία, σε υπο-

στικοποίησης» των πάντων. Ο τουρισμός δελεάζει ολόκληρες

ταγμένες μορφές εργασίας και, επομένως, ύπαρξης.

κοινότητες προς σχέδια σωτηρίας που υπόσχονται ένα μέλλον
στη γη της επαγγελίας. Ολόκληρος ο μηχανισμός των δημόσιων

Πρόσφατα ο ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Ε-

αρχών μας –από τα δημοτικά συμβούλια μέχρι την ΕΕ– κι-

πιχειρήσεων) διακήρυξε τη δέσμευσή του στην αρχή της βιω-

νητοποιεί τις γραφειοκρατικοποιούσες, εξορθολογιστικές και

σιμότητας και εξήγγειλε την ενσωμάτωσή της στη στρατηγική

εκκοσμικευτικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υπολο-

και τις πολιτικές του. Ταυτόχρονα, το καλοκαίρι αυτό, θα

γισμένης και ζυγισμένης πολιτικής του κέρδους. Ο νεοφιλελευ-

εφαρμοστεί στη Σαντορίνη ένα σύστημα βιώσιμης διαχείρισης

θερισμός έχει να κάνει με την καταμέτρηση όλων ανεξαιρέτως

των τουριστικών ροών από τα κρουαζιερόπλοια (berth allo-

των πραγμάτων και την αποθήκευσή τους με σκοπό την προ-

cation system), για να αποφευχθεί η κατάρρευση των εκεί

σεχή τους καταβύθιση στη λογική της ανταλλακτικής αξίας.

τουριστικών υποδομών. Πιστεύετε ότι ο λόγος περί βιω-

Παραδόξως, το αποτέλεσμα αυτής της μηχανορραφίας μοιάζει

σιμότητας μπορεί, παρ’ όλα αυτά, να έχει και ένα κριτικό

με αυτό ενός ταχυδακτυλουργού. Η ψευδαίσθηση, όχι η μαγεία,

δυναμικό; Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από όσους αμφι-

δεν μας είχε ποτέ γοητεύσει τόσο, όσο στην πρόσφατη σύγχρονη

σβητούν τον μοντέρνο τουρισμό και εναντιώνονται στη διαδικασία της τουριστικοποίησης;
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M.M.: Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς εννοείτε λέγοντας «μο-

σαν ενός είδους πολιτική συντήρησης,5 αλλά σύντομα ξεχνάμε

ντέρνος τουρισμός». Ο τουρισμός ανέκαθεν ήταν «μοντέρνος»,

ότι στοχεύει επίσης στο να κάνει τα πράγματα βιώσιμα με

ανεξάρτητα από τις διάφορες πρακτικές επαναμάγευσης του

αναπαραγωγικούς όρους.

κόσμου. Ποτέ μου δεν έχω συναντήσει κάποιον που να διατείνεται

Αφορά δηλαδή την αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού

υπερήφανα ότι ασκεί μια προ-μοντέρνα μορφή τουρισμού. Ούτε

το οποίο χρειάζεται η βιομηχανία του τουρισμού. Πράγματι, η

γνωρίζω ανθρώπους που ταξιδεύουν χωρίς να χρησιμοποιούν ο-

βιωσιμότητα μπορεί να βρίσκεται και ανάμεσα στους στόχους

ρυκτά καύσιμα. Υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που συνδέουν τον

της βιομηχανίας, τόσο για λόγους «περιβαλλοντικού ξεπλύ-

τουρισμό με άλλες μορφές κινητικότητας που υπήρχαν πριν από

ματος» [greenwash] των δραστηριοτήτων της στα μάτια των ψαγ-

τις οργανωμένες διακοπές, τις οποίες γνωρίζουμε για παρα-

μένων οικο-καταναλωτών, όσο και για να διατηρούν οι διάφορες

πάνω από έναν αιώνα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να απο-

επιχειρήσεις, που βρίσκονται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής λο-

καλέσουμε αυτά τα ταξίδια τουρισμό. Ο σκοπός τους δεν ήταν ο

γικής της καπιταλιστικής αγοράς, τις θέσεις τους μέσα σ’ αυτήν.

ίδιος, δεν επρόκειτο απλώς για αναζητήσεις απολαύσεων. Επι-

Για παράδειγμα, φαίνεται πως η περίπτωση των κρουαζιερών

πλέον, εκτός από οργανωμένες μορφές συγκοινωνιών και κα-

που αναδεικνύετε, είναι μια περίπτωση στην οποία το ενδιαφέρον

ταλυμάτων, ο τουρισμός έχει ανάγκη από γη και εργασία, και

στρέφεται περισσότερο στη βελτιστοποίηση του κέρδους από

αυτό σημαίνει επίσης αγορές γης και εργασίας. Καμία από τις

μια σκοπιά οργάνωσης και διαχείρισης του συστήματος, παρά

προ-μοντέρνες μορφές ταξιδιού δεν ταιριάζει ακριβώς στην

στην αναζήτηση μέσων μεταφοράς που μολύνουν λιγότερο το

έννοια του τουρισμού.

περιβάλλον, ή στην επιδίωξη εγκαθίδρυσης μέτρων προς τη συλ-

Προφανώς υπάρχουν συνδέσεις, όπως και ρίζες. Υπάρχουν

λογική ιδιοκτησία των εταιρειών που διοργανώνουν αυτές τις

ακόμα και μορφές ταξιδιών προηγούμενων εποχών που έχουν

κρουαζιέρες… Αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο,

επιβιώσει (π.χ. το προσκύνημα)· εξίσου όμως υπάρχουν και

βέβαια, είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν υφίσταται

πλευρές προηγούμενων μορφών παραγωγής στον σύγχρονο κα-

υλικά βιώσιμη βιωσιμότητα.

πιταλισμό. Συμφωνώ με την ιδέα ότι ο «βιώσιμος τουρισμός»

Ας μη γελιόμαστε: όπως φαίνεται να υπονοείτε στην ερώτησή

μπορεί πράγματι να εξυπηρετήσει τον σκοπό του περιορισμού

σας, η βιωσιμότητα έχει εγκαθιδρυθεί απλώς και μόνο σε επίπε-

της εξάπλωσης του τουρισμού, ή ακόμα και να λειτουργήσει

δο ρητορικής, μιας ρητορικής καλλιεργημένης από ορισμένους

προς την απoανάπτυξή του, όμως ακόμα και η περίπτωση των

ελιτιστικούς πολιτικούς και οικονομικούς ημιαυτόνομους οργα-

κρουαζιερών που αναφέρετε εδώ μας προειδοποιεί όλους ότι η

νισμούς,6 αποκομμένους από οποιαδήποτε δέσμευση στην πραγ-

βιωσιμότητα λαμβάνει εντελώς διαφορετικά νοήματα, ανάλογα
με το ποιος τη χρησιμοποιεί. Όταν εφαρμόζεται στον τουρισμό
(αλλά και γενικώς), τείνουμε να σκεφτούμε τη βιωσιμότητα

16

5. Conservation policy. «Συντηρητική πολιτική», με την έννοια ότι βάζει ένα φρένο,
θέτει κάποια όρια στην ξέφρενη ανάπτυξη – Στμ.
6. Στο πρωτότυπο: «quangos», δηλαδή quasi-autonomous non-governmental organizations. Υβριδικής μορφής μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν είναι τελείως απαλ-
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ματική βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών ζωής και εργασίας

τον έναν ή τον άλλον τρόπο τόσο περίπλοκες, ποικίλες και συχνά

των απλών ανθρώπων.

αντικρουόμενες απόψεις. Έχοντας αναφέρει αυτό, αναγνωρίζω
ότι όσοι ειδικεύονται στον αντίκτυπο του τουρισμού είναι πολλοί.

Διαβάζοντας τον Μαρσέλ Μως, μας έκανε μεγάλη εντύπωση

Αλλά πόσοι από αυτούς κάνουν λόγο για τον αντίκτυπο που

ότι ήδη σε κείμενα του 1930 έγραφε –με τρόπο παρενθετικό,

έχει η βιομηχανία του τουρισμού στην οργάνωση της εργασίας;

είναι η αλήθεια– φράσεις του τύπου «όλα αυτά, που σήμερα

Πόσοι από αυτούς μιλούν για το πώς δημιουργούνται τάξεις στα

έχουν γίνει θέαμα για τους τουρίστες...». Κατά ενδιαφέροντα

πλαίσια μιας κοινωνίας συνολικά οργανωμένης με βάση τον του-

τρόπο, κάποιοι από τους πρώτους μελετητές του τουρισμού

ρισμό; Λίγοι.

ήταν ανθρωπολόγοι. Τι είναι, λοιπόν, η ανθρωπολογία του

Οι περισσότεροι ασχολούνται με τον αντίκτυπο στην «πλευρά

τουρισμού; Ποιος είναι ο ανθρωπολογικός αντίκτυπος του

υποδοχής» και μάλιστα το κάνουν με αρνητικούς όρους. Συνήθως

τουρισμού, τόσο στις «κοινωνίες προέλευσης» όσο και στις

κωδικοποιούν μια λίστα αρνητικών επιπτώσεων, ακολουθώντας

«κοινωνίες υποδοχής»;

μια στενή αντίστροφη λογική του τι θα μπορούσε να «σωθεί»

M.M.: Υποθέτω ότι όσα θα πω δεν θα απαντήσουν ακριβώς

αν εφαρμόζαμε τον «βιώσιμο τουρισμό» που αναφέραμε στην

στις ερωτήσεις σας εδώ. Το να μιλήσει κανείς για μία και μονα-

αμέσως προηγούμενη ερώτηση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι δύο

δική ανθρωπολογία του τουρισμού θα ήταν σαν να μιλούσε μό-

τομείς στους οποίους αναφέρεται ότι υπάρχει ο σημαντικότερος

νο για μία πολιτική θεωρία ή μόνο για μία εκπαιδευτική μέθο-

αντίκτυπος, είναι συνήθως αυτοί του πολιτισμού και του περι-

δο. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλές πολιτικές θεωρίες και

βάλλοντος. Έπειτα, υπάρχουν και κάποιοι λίγοι που εξυμνούν

πολλές εκπαιδευτικές μέθοδοι. Στην πραγματικότητα, αμφι-

τον θετικό αντίκτυπο που έχει ο τουρισμός για τους «γηγενείς»,

βάλλω αν το να γράψει κανείς, σαν σε μια λίστα για ψώνια, κάθε

λες και όλοι οι γηγενείς είναι το ίδιο. Εκτός από σπάνιες εξαι-

αντίκτυπο που προκαλεί ο τουρισμός, θα ωφελούσε κανέναν. Δεν

ρέσεις, αυτός είναι πάντοτε οικονομικός και σχετικός με την

είναι αυτός ο στόχος μου. Ανέκαθεν πρόσεχα ιδιαίτερα να μην

εισροή πλούτου. Ο αντίκτυπος του τουρισμού στην «πλευρά προ-

υποπέσω στην «εμμονή με τον αντίκτυπο», να αποκαλέσω με

έλευσης» είναι μικρός. Αυτός που γνωρίζω εγώ αξιολογεί θετικά

7

λαγμένες από τον δημόσιο τομέα, αλλά έχουν έναν βαθμό ανεξαρτησίας. Συνήθως
ο δημόσιος τομέας είτε διορίζει μέλη, είτε χρηματοδοτεί τις οργανώσεις αυτού του
τύπου – Στμ.

την εκπαιδευτική και βιωματική πλευρά του ταξιδιού.
Ο βασικός μου προβληματισμός με τον όρο «αντίκτυπος»
είναι ότι υπονοεί πως ο τουρισμός έρχεται απ’ έξω, πως είναι

7. Εδώ ο Μορέλ αναφέρεται στη μεγάλη εξάπλωση της πρακτικής της μέτρησης του
κοινωνικού αντικτύπου, που έχει καταστεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την
αξιολόγηση και μέτρηση της αποδοτικότητας κάθε είδους οργανισμών και φορέων.
Η εμμονή με αυτήν την προσπάθεια ποσοτικοποίησης των πάντων μπαίνει στο στόχαστρο του Μορέλ, γι’ αυτό και χρησιμοποιεί τόσο συχνά τον όρο «αντίκτυπος»
στη συγκεκριμένη απάντηση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Περτσά για τη σχετική του
επισήμανση – Στμ.

ένας εξωτερικός, ξένος παράγοντας. Αν πρόκειται να σκεφτούμε

18
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τον αντίκτυπο του τουρισμού ως κάτι θετικό, τότε τείνουμε να
σχηματίσουμε τη γνώμη πως η σχετική βιομηχανία είναι ένα
«αναπτυξιακό» εργαλείο σωτηρίας για τη διάσωση μιας συγκεκριμένης περιοχής και των ανθρώπων της από τη φτώχεια,
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ένα Σχέδιο Μάρσαλ ή κάτι παρόμοιο. Από την άλλη, αν η εστί-

προβληματισμό: αντί να επικεντρωθούμε στο ποιος το κατανα-

αση γίνεται στον αρνητικό αντίκτυπο, τότε φυσικοποιούμε τον

λώνει, γιατί να μη διερευνήσουμε επίσης ποιος παράγει αυτό το

τουρισμό σαν μια πρακτική εισβολής, ξένη προς τα προγονικά

θέαμα;

γηγενή και εθνικά μας έθιμα. Αυτό δεν ισχύει για τον αντίκτυπο
που αναφέρατε ως προς την «πλευρά προέλευσης». Είτε θεωρη-

Τι αλλάζουν στο πεδίο του τουρισμού οι νέες πλατφόρμες

θεί θετικός, είτε αρνητικός ο «αντίκτυπος», η χρησιμοποίηση

που εξυπηρετούν τους τουρίστες σε διάφορους τομείς (π.χ.

του όρου –τόσο στη ρητορική όσο και στo υλικό περιεχόμενο

το Airbnb, το Trip Advisor κ.λπ.); Ποιες είναι οι κοινωνικές

στο οποίο αναφέρεται αυτή η ρητορική– κρύβει πάντοτε τον

και ανθρωπολογικές τους προεκτάσεις;

βαθμό ανάμιξης που έχει η «τοπική κλίμακα» στην ανάπτυξη
της βιομηχανίας.

M.M.: Η αποκαλούμενη «οικονομία του διαμοιρασμού»
που ευνοείται από την «εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας» δεν

Η απόκρυψη του τοπικού στοιχείου με την πυροδότηση της

είναι τίποτα περισσότερο από μια στρατηγική τύπου σχήματος

συζήτησης για τον αντίκτυπο, είναι ένας τρόπος να συγκα-

Πόνζι που απευθύνεται στην τάξη των εισοδηματιών, η οποία

λύπτονται οι κοινωνικές σχέσεις που διακυβεύονται σε μια συ-

επιφέρει ταυτόχρονα μια νέα έκρηξη του τουρισμού και ένα νέο

γκεκριμένη τοπικότητα, παρά το αναγνωρισμένο γεγονός ότι

κύμα gentrification.8 Τόσο οι «εκρήξεις» όσο και τα «κύματα»

ο τουρισμός είναι μια παγκόσμια βιομηχανία. Η θεώρηση του

είναι εικόνες που χρησιμοποιώ για να επεξηγηθούν οι χωρικές

αντικτύπου ως εξωγενούς, έχει πολύ επιβλαβείς συνέπειες για τις

διευθετήσεις [spatial fixes] που βρέθηκαν για κάθε οικονομική

ειλικρινείς αναζητήσεις κοινωνικής δικαιοσύνης από την οπτική

κρίση στις αντίστοιχες ξέφρενες επεκτάσεις του τουρισμού και

γωνία της ανάπτυξης στρατηγικών τοπικής αλληλεγγύης και για

του gentrification. Ενώ κάθε διαφορετική τουριστική έκρηξη

την εφαρμογή ρυθμίσεων που τείνουν να άρουν τις κοινωνικές

περιστρέφεται γύρω από τη νομική διευθέτηση ενός νέου τύπου

ανισότητες μέσα στο πλαίσιο της συλλογικότητας των κατοίκων

τουριστικού καταλύματος, κάθε κύμα gentrification αντιστοιχεί

ενός συγκεκριμένου μέρους. Ο τουρισμός είναι κατασκευασμένος

σε ένα μεγάλο άλμα προς την κατεύθυνση της ίδιας του της διά-

με παγκόσμιο τρόπο, αλλά χωρίς τη συγκατάθεση των τοπικών

δοσης, τόσο σε όρους γεωγραφικής επέκτασης, όσο και σε όρους

ελίτ δεν θα λάμβανε χώρα ή τουλάχιστον δεν θα λάμβανε χώρα

αλλαγής των σχετικών με την πόλη πολιτικών που κάθε φορά

με τον τρόπο που το κάνει και το έχει κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια
του 20ού αιώνα.
Δεν ξέρω για την Ελλάδα, και γενικά για άλλα μέρη, αλλά
στη Μαγιόρκα, απ’ όπου κατάγομαι, ήδη από το 1912 υπήρχε
τοπική οργάνωση για την προώθηση του τουρισμού… Σκεφτείτε
το παράδειγμα του Μως που αναφέρατε. Γράφει: «θέαμα για
τους τουρίστες». Επιστρέφουμε επομένως στον πρωταρχικό μου
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8. Ο όρος gentrification στα ελληνικά αποδίδεται ως «εξευγενισμός». Δηλώνει την
εκτεταμένη αγορά και ανακαίνιση κτιρίων σε υποβαθμισμένες περιοχές, με σκοπό
την ανάπλασή τους. Αυτό συνοδεύεται από εκτίναξη των ενοικίων και τον εκτοπισμό
των παλιών, φτωχών κατοίκων τους, οι οποίοι αντικαθίστανται σταδιακά από την
έλευση κατοίκων και επιχειρήσεων ανώτερων και ευπορότερων κοινωνικών στρωμάτων. Στην παρούσα συνέντευξη επιλέξαμε να αφήσουμε αυτούσιο τον όρο, καθώς
πλέον χρησιμοποιείται ευρέως και στη χώρα μας – Στμ.
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χρειάζεται ώστε αυτό το κύμα gentrification να πραγματωθεί. Η

εκτοπισμού. Παρά τις διαφορές μεταξύ των πλατφορμών κατα-

ιδιοκτησία των καταλυμάτων ερμηνεύεται ως ένας καθοριστικός

λυμάτων και των πλατφορμών τουριστικών πακέτων, καμία απ’

παράγοντας για το gentrification και ένα βασικό μέσο παραγωγής

αυτές δεν φέρνει στ’ αλήθεια αλλαγές στον τουρισμό, απλώς

στα πλαίσια της βιομηχανίας του τουρισμού.

βοηθά στην εξάπλωσή του. Πλέον, εκτός από τη δυνατότητα της

Ιστορικά, η πλειονότητα των καταλυμάτων του μέρους του
κόσμου απ’ όπου κατάγομαι (Μαγιόρκα, Βαλεαρίδες στην Ι-

διαμονής σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ένας τουρίστας μπορεί
επίσης να μείνει σε ένα μέρος που ήταν κάποτε κατοικία.

σπανία), βρισκόταν στα χέρια του ξενοδοχειακού λόμπυ. Άκ-

Δεν υπάρχει αντικατάσταση. Για να το πούμε απλά, οι πλατ-

μασαν τόσο πολύ από το κέρδος που έβγαλαν εις βάρος της

φόρμες καταλυμάτων προσθέτουν καταλύματα στο ήδη υπάρχον

φτηνής γης και της ιδιαίτερα εκμεταλλευτικής εργασίας, που

στοκ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για

εξήγαγαν το μοντέλο της ξενοδοχειακής αλυσίδας σε όλον τον

τις αλλαγές που φέρνουν αυτές οι πλατφόρμες στον τουρισμό

κόσμο. Ταυτόχρονα, υπήρχαν άνθρωποι που νοίκιαζαν τα περισ-

καθ’ εαυτόν, αλλά για το πώς συμβάλλουν στην εξάπλωσή του

σευούμενα διαμερίσματά τους ακολουθώντας ανεπίσημους δι-

και πώς σπάνε το υφιστάμενο status quo, στο οποίο οι του-

αύλους. Αυτό το φαινόμενο δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα μεγάλο και

ριστικοί προορισμοί είχαν ξεχωριστές περιοχές για την κατανά-

εξαρτιόταν στενά από τις υπεράριθμες ξενοδοχειακές κρατήσεις.

λωση που απαιτούσαν οι τουρίστες (των καταλυμάτων συμπε-

Η κατάσταση άλλαξε ραγδαία με την είσοδο της Ισπανίας στην

ριλαμβανομένων) και ξεχωριστές περιοχές για την αναπαραγωγή

ΕΕ το 1986. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 οι εφημερίδες

του εργατικού δυναμικού (π.χ. οικιστικές γειτονιές). Η ανάμιξη

των Βαλεαρίδων ήταν γεμάτες από τίτλους που καταδίκαζαν

εμπορικών και οικιστικών χρήσεων δεν αυξάνει απλώς τις πι-

την πώληση των σπιτιών του αρχιπελάγους σε ξένους κατοίκους

θανότητες κέρδους για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, στην

από την ΕΕ (ή τουλάχιστον σε ξένους ιδιοκτήτες δεύτερης κα-

οποία ανήκει περισσότερη ιδιοκτησία από αυτήν που κατοικεί,

τοικίας).

αλλά μεταλλάσσει επίσης τον αστικό σχεδιασμό τον οποίον

Παράλληλα, οι περισσότερες επιχειρήσεις που εμπλέκονταν

έχουμε συνηθίσει. Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι δεν απαντάται

στις διαδικασίες του gentrification στα κέντρα των πόλεων και

τέτοιου είδους ανάμιξη σε περιοχές που ήταν προηγουμένως

σε συγκεκριμένες κωμοπόλεις και χωριά στόχευαν στον τοπικό

πλήρως οργανωμένες με βάση τον τουρισμό.

πληθυσμό και, σε μικρότερο βαθμό, σε άλλους πολίτες της ΕΕ.

Αυτή η «μίξη» προχωρά διαρκώς και μαζί με αυτήν έρχεται

Πάντως το gentrification δεν συνδεόταν άμεσα με τις δυναμικές

η μείωση των ενοικιαζόμενων κατοικιών και η αύξηση των

του τουρισμού. Αυτές οι νέες πλατφόρμες που αναφέρετε έφε-

οικιστικών ενοικίων και των τιμών πώλησης της ιδιοκτησίας.

ραν την επανάσταση στις προσδοκίες των ιδιοκτητών δεύτερης

Όλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία της σιωπηρής «νόμιμης»

κατοικίας και συνέδεσαν την κατάκτηση νέων τουριστικών συ-

έξωσης των κατοίκων που τυγχάνουν να είναι ενοικιαστές και

νόρων με τις υπάρχουσες δρώσες διαδικασίες του gentrification,

που πλέον πρέπει να ταξιδεύουν μακρύτερα για να εργαστούν.

αυξάνοντας τον βαθμό της πληθυσμιακής αντικατάστασης και

Επηρεάζει την επισφάλεια της εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι
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δεν συγκεντρώνονται πλέον στον ίδιο εργασιακό χώρο (π.χ. κα-

τη συμμετοχή τους σε αυτές τις πλατφόρμες. Μπορούμε να

θαριστές δωματίων), υπονομεύοντας την ικανότητά τους για ορ-

αποδώσουμε τις αρνητικές συνέπειες του Airbnb μόνο στους

γάνωση. Όλα αυτά συνοδεύονται από τη μεταμόρφωση του δη-

μεγάλους παίκτες της αγοράς ή θα έπρεπε να λάβουμε υπό-

μόσιου χώρου σε ιδιωτικοποιημένα υπαίθρια εστιατόρια, την εξα-

ψη μας και τις συνεχείς και διάχυτες αποφάσεις των απλών

φάνιση των επιχειρήσεων της γειτονιάς, όπως παντοπωλεία, χαρ-

ανθρώπων; Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτές οι

τοπωλεία, φούρνοι, μικρά καταστήματα και εργαστήρια, και την

ατομικές αποφάσεις φέρουν ένα ηθικό και πολιτικό φορτίο,

αντικατάστασή τους από μαγαζιά που πουλάνε παγωτά, μαγα-

ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την ευρύτερη εξατομικευτική

ζιά με αναμνηστικά και μπαρ με tapas, τα τελευταία σε περιοχές

λογική αυτών των πλατφόρμων, αλλά και τη δυναμική του

του ισπανικού κράτους, όπου δεν υπήρχαν ποτέ πριν.

νεοφιλελευθερισμού να μας μετατρέπει όλους μας σε επιχει-

Παράλληλα προς τον εκτοπισμό του πληθυσμού, την αυξα-

ρηματίες του εαυτού μας;

νόμενη επισφάλεια των εργασιακών συνθηκών και την ομογενο-

M.M.: Ακριβώς! Η όλη ιδέα είναι να γίνουμε όλοι επιχει-

ποίηση του κτιστού περιβάλλοντος και των κοινωνικών και οι-

ρηματικοί εταίροι σ’ αυτήν την αέναη πορεία προς τα μπροστά.

κονομικών ασκούμενων δραστηριοτήτων, παρατηρούμε επίσης

Όσο περισσότερους εταίρους έχει η επιχείρηση, τόσο λιγότερος

μια αποστερημένη από το αληθινό νόημά της πολιτική, μιας και

κόσμος θα αντιδράσει στη λογική της. Αλλά ας μην παρανοούμε

αυτή γίνεται το μέσο για την απομύζηση των πάντων, καθαρά

τα πράγματα. Οι μικροί εταίροι είναι μικροί, ανεξάρτητα από

χάριν του κέρδους. Επιπλέον, αυτό δεν είναι ένα κέρδος που

το πόσοι πολλοί υπάρχουν. Κατά κάποιον τρόπο, είναι επίσης

αναδιανέμεται ισότιμα σε όλους. Απλώς συμβάλλει σε σκλη-

θύματα του συστήματος. Τα άτομα που τους ανήκει περισ-

ρότερες μορφές ανισότητας, καταπίεσης και, τελικά, εκμετάλ-

σευούμενη ιδιοκτησία που μετατρέπεται από οικιστικής σε του-

λευσης.

ριστικής ενοικίασης, είναι μόνο ένα σκαλοπάτι στα πλαίσια της
λογικής της συγκέντρωσης που οδηγεί στη συσσώρευση του

Παρατηρούμε επίσης ότι οι περισσότεροι από όσους κά-

πλούτου στην οποία φαίνεται πως είμαστε καταδικασμένοι. Εί-

νουν κριτική σε τουριστικές πλατφόρμες, όπως το Airbnb,

ναι μέσω αυτής της διαδικασίας που παρατηρούμε την εδραί-

τείνουν να εστιάζουν στα μεσιτικά γραφεία και σε άλλες ε-

ωση μιας μικρής τάξης εισοδηματιών, αποτελούμενης από αν-

ταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού,

θρώπους που έχουν περισσότερη ιδιοκτησία από τα σπίτια που

οι οποίες αγοράζουν έναν μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων ή

κατοικούν, και που εισπράττουν υψηλότερα ενοίκια νοικιάζοντας

και πολυκατοικιών και έτσι οδηγούν στην άνοδο της τιμής

σε τουρίστες απ’ ό,τι νοικιάζοντας σε κατοίκους.

των ενοικίων και στην αλλαγή του χαρακτήρα μιας γειτονιάς.

Αυτοί οι μικροί ιδιοκτήτες θα καταλήξουν κάποια στιγμή να

Την ίδια στιγμή, αυτό που μοιάζει να μένει στο απυρόβλητο

πουλήσουν την ιδιοκτησία τους σε μεγαλύτερους ιδιοκτήτες, σε

κάθε κριτικής εξέτασης, είναι οι ατομικές επιλογές και οι

διακρατικά επενδυτικά funds, σε τράπεζες, σε άλλες εταιρείες

αποφάσεις που λαμβάνουν οι μεμονωμένοι άνθρωποι για

οικονομικών υπηρεσιών και ούτω καθ’ εξής. Αν δεν καταφέρουν
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να συσσωρεύσουν ένα σημαντικό ποσοστό του πλούτου οι ίδιοι,

Και πώς μπορούν οι κοινωνικοί αγώνες να προφυλαχθούν

αυτοί οι μηδαμινοί ιδιοκτήτες ή οι απόγονοί τους θα καταλήξουν

από τη διολίσθησή τους στην απλή ξενοφοβία; Γιατί έχουμε

να ταΐσουν την απληστία μεγαλύτερων παικτών. Έτσι λειτουργεί

δει συνθήματα στο κέντρο ευρωπαϊκών πόλεων που οριακά,

επίσης και το supergentrification. Οι περιοχές που έχουν υποστεί

τουλάχιστον στο επίπεδο του λόγου, φλερτάρουν με τον

το gentrification δεν σταματούν αναγκαστικά να υπόκεινται σ’

ρατσισμό (π.χ. Tourists not welcome, Tourists litter, Tourists

αυτό… Επομένως, για να συνοψίσουμε: εννοείται πως οι ατο-

are stealing the center of the city…).

μικοί καταναλωτές και η ακμάζουσα νέα τάξη των μικρών εισο-

M.M.: Διαφωνώ απολύτως. Το να δει κανείς αυτά τα συν-

δηματιών ευθύνονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο για τη συμ-

θήματα στους τοίχους σαν ρατσισμό ή με οποιονδήποτε παρό-

βολή τους στη φτωχοποίηση των ζωών αυτών που βρίσκονται

μοιο τρόπο, είναι ακριβώς μια μορφή ποινικοποίησης της μόνης

στον πάτο του συστήματος, αλλά μόνο παλεύοντας ενάντια στα

εμφανούς εναντίωσης που παρατηρούμε στις πόλεις μας.

«μεγάλα ψάρια» μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτό το σύ-

Ξενοφοβία είναι ο εκτοπισμός των πολιτών της Ρώμης εξαιτίας

στημα.

του gentrification των ιστορικών κέντρων, είναι η περιθωριοποίηση

Αν επικεντρωθούμε στα μικρά ψάρια, το μόνο που θα κατα-

των μη λευκών πληθυσμών στα περίχωρα των πόλεών μας, και

φέρουμε είναι να εγείρουμε από την πλευρά τους μια αντίδραση

είναι τα τείχη που χτίζει η Ευρώπη γύρω της στην προσπάθειά

που θα κλιμακώνεται όσο μας πλησιάζει, όπως τα κύματα που

της να αποτρέψει την πρόσβαση στους φτωχοποιημένους και

όσο περισσότερο προσεγγίζουν τη στεριά, τόσο περισσότερο

κατατρεγμένους άλλους. Όταν το ισπανικό κράτος επιβάλλει

γιγαντώνονται. Αλλά ας είμαστε επίσης σαφείς. Αν και οι πλατ-

πρόστιμα στους ακτιβιστές επειδή διοργανώνουν διαδηλώσεις

φόρμες που αναφέρετε όντως συμβάλλουν στην αύξηση των α-

στον δημόσιο χώρο, όταν εξορίζει πολιτικούς εξαιτίας των πολι-

ριθμών, δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρό-

τικών τους απόψεων, όταν συντρίβει ανθρώπους που θέλουν να

βλημα είναι πώς οι διαφορετικές τοπικές, περιφερειακές και

διοργανώσουν δημοψηφίσματα, όταν φυλακίζει καλλιτέχνες της

εθνικές κυβερνήσεις αλλάζουν τη νομοθεσία τους στην προ-

ραπ για το περιεχόμενο των στίχων τους και όταν διοργανώνει

σπάθειά τους να ακολουθήσουν την πολιτική της ΕΕ για την

τόσες άλλες διαδηλώσεις που είναι φανερά φασιστικές, τα συν-

«οικονομία του διαμοιρασμού», η οποία απελευθερώνει πιθανά

θήματα στους τοίχους μοιάζουν αστεία.

σπίτια κάνοντάς τα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να

Το ζήτημα θα ήταν διαφορετικό αν είχαν υπάρξει επιθέσεις

ενοικιαστούν μέσω πλατφορμών. Αυτό είναι που θα έπρεπε να

σε τουρίστες, αλλά απ’ όσο γνωρίζω κάτι τέτοιο δεν έχει συμ-

μας ανησυχεί περισσότερο.

βεί. Το γεγονός ότι ένα σύνθημα στον τοίχο είναι η πιο ακραία
μορφή διαμαρτυρίας που μπορεί να σκεφτεί κανείς, είναι μάλ-

Σε χώρες όπως η Ισπανία, απ’ όπου κατάγεστε, υπάρχουν

λον θαυμαστό, ειδικά όταν το ίδιο ισπανικό κράτος ενθαρρύνει

σημαντικά κοινωνικά κινήματα που εναντιώνονται σε αυτές

με όλα του τα μέσα την νεοφιλελευθεροποίηση του βίου των

τις νέες πλατφόρμες. Ποιοι είναι οι λόγοι της αντίδρασής τους;

ανθρώπων, όπως και την εργασιακή τους επισφάλεια, ανάμεσα
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σε άλλες εφιαλτικές υποσχέσεις, μέσω της εξάπλωσης ενός αρ-

περισσότεροι κοινωνικοί επιστήμονες από τη Μαγιόρκα που με-

ρύθμιστου, αν όχι εντελώς παράνομου, τουρισμού που ενθαρ-

λετούν τον τουρισμό επικεντρώνονται κυρίως στην «πλευρά

ρύνει τον τουρίστα να ταξιδεύει και να καταναλώνει πέρα από

υποδοχής» αντί για αυτήν της «προέλευσης»; Και γιατί συμ-

κάθε όριο. Φυσικά, προσωπικά διαφωνώ με τη στοχοποίηση των

βαίνει ακριβώς το αντίθετο για τους περισσότερους ξένους ε-

τουριστών, ίσως ακόμα και να μην εκτιμώ ένα σύνθημα στον

ρευνητές που έρχονται στη Μαγιόρκα;

τοίχο όσο μια διαδήλωση. Αλλά οι διαδηλώσεις, αγαπητοί συνά-

Ήδη ανέφερα ότι δεν με απασχολεί τόσο ο αντίκτυπος ή οι

δελφοι, διέφυγαν της προσοχής σας. Δυστυχώς, το άσχημο σύν-

επιπτώσεις, αλλά οι τρόποι με τους οποίους εδραιώνεται η εξου-

θημα στον τοίχο είναι αυτό που προσέξατε.

σία και δημιουργούνται οι τάξεις. Ο τουρισμός, μια ακραία μορφή καπιταλιστικής οργάνωσης που κανονικά προωθεί νέους τρό-

Πολλές φορές, προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές

πους με τους οποίους πρόκειται να αναπτυχθεί το κεφάλαιο, με

επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού, προτείνεται ένα είδος

βοηθά να κατανοήσω την οργάνωση της εργασίας και τις μορφές

«ηθικής» του ταξιδιώτη (είναι κάτι που αναφέρει και ο Dean

με τις οποίες αναπτύσσεται η οικονομική πολιτική. Υποθέτω

MacCannell σε συνέντευξη που σας παραχώρησε). Θέλουμε να

πως δεν υπάρχει καμία αλφαβήτα για το πώς να είναι κανείς

ρωτήσουμε σε τι συνίσταται αυτή η ηθική, και πόσο μεγάλο

ένας σωστός τουρίστας (εδώ τον αποκαλείτε ταξιδιώτη και αυτό

ρόλο μπορεί κατά τη γνώμη σας να παίξει μια ατομική ηθική

είναι διαφορετικό), εκτός από το να είναι πιστός σε πρακτικές

στάση του ταξιδιώτη στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου

διεθνιστικής αλληλεγγύης.

και μαζικού φαινομένου.
M.M.: Αυτό μου είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσω. Αρχικά βέβαια, η συνέντευξη στην οποία αναφέρεστε δεν ήταν μόνο

Τελικά, υπάρχει τρόπος για να ταξιδεύουμε χωρίς να είμαστε τουρίστες;

δική μου, εκπονήθηκε από τις Turismografías, μια συλλογικότητα

M.M.: Προσοχή! Να ξέρετε ότι πολλοί από αυτούς που θεω-

στην οποία ανήκω μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους. Λέω ότι

ρούν τους εαυτούς τους ταξιδιώτες δεν είναι παρά τουρίστες.

μου είναι δύσκολο να απαντήσω διότι αντίθετα με τον MacCan-

Έχοντας πει αυτό, μπορώ σίγουρα να σκεφτώ αρκετούς τρόπους

nell, ο οποίος είναι ένας από τους κυριότερους και πιο σημα-

με τους οποίους μπορεί να ταξιδεύει κανείς, οι οποίοι δεν πε-

ντικούς διανοητές στη μελέτη του τουρισμού και των τουριστών

ριλαμβάνουν το να είναι τουρίστας. Να επισκέπτεται φίλους και

της εποχής μας, εγώ είμαι απλώς ένας ακαδημαϊκός μερικής

οικογένεια, να εργάζεται και να σπουδάζει στο εξωτερικό, ακό-

απασχόλησης που τώρα τυχαίνει να έχει μια σύντομη σύμβαση

μα και να μεταναστεύει ή να αναζητεί καταφύγιο αλλού. Κα-

ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, μπορεί να δείχνω ένα ενδιαφέρον

νένας από αυτούς τους τύπους ταξιδιού, αν μπορώ να τους απο-

και για τον τουρισμό, αλλά στην ουσία δεν γράφω για τους του-

καλέσω έτσι, δεν ταιριάζουν με την εικόνα που έχουμε για τον

ρίστες. Αυτό ανέκαθεν μου έκανε εντύπωση σαν ένα σημαντικό

τουρίστα. Αλλά να ξέρετε ότι κάποιος σύντομα θα βρει έναν

γνώρισμα του διεθνούς καταμερισμού της έρευνας. Γιατί οι

τρόπο να μετατρέψει αυτούς τους ταξιδιώτες σε τουρίστες για
να βγάλει κέρδος.
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Το τέταρτο τεύχος του περιοδικού
Kaboom τυπώθηκε στην Αθήνα
τον Μάιο του 2018.
Η αναπαραγωγή των περιεχομένων
επιτρέπεται για μη εμπορικούς σκοπούς,
εφόσον συνοδεύεται από την αναφορά της πηγής
και του ονόματος του συγγραφέα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε
να προμηθευτείτε κάποιο από τα παλαιότερα τεύχη
του περιοδικού (Kaboom #2, Μάιος 2017
και Kaboom #3, Δεκέμβριος 2017)
επικοινωνήστε μαζί μας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση kaboomzine@gmail.com
ή στη σελίδα μας στο facebook (facebook.com/kaboomzine/).
Το PDF του εξαντλημένου πρώτου τεύχους μας διατίθεται
για ελεύθερο download στο site του Kaboom,
στη διεύθυνση
https://kaboomzine.gr/pdf-tou-protou-tefchous-mas-diathesimogia-download/.
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