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ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: «Σταθμοί του Κερκυραϊκού Τουρισμού»
Εισηγητής: Δρ. Τουριστικής Οικονομίας Κώστας Τσουμάνης
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Να ευχαριστήσω κατ’ αρχάς το Σωματείο «ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΚΟΕΝ», που με
τιμά με την πρόσκλησή του, ώστε να μιλήσουμε για τους σταθμούς του
Κερκυραϊκού Τουρισμού.
Ο Κερκυραϊκός Τουρισμός τα τελευταία 60 χρόνια είχε τρεις σημαντικούς
σταθμούς με διαφορετικά αποτελέσματα:
Α΄ σταθμός: οι δεκαετίας ’50-’70:
Η Κέρκυρα καθιερώνεται ως ένα από τα καλύτερα τουριστικά θέρετρα της
Μεσογείου. Αυτό, δε, το οφείλει στο μείγμα της γεωγραφικής θέσης του
νησιού, στις φυσικές του ομορφιές, στην πολιτιστική του διαδρομή και
στην επιχειρηματικότητα κάποιων ανθρώπων που σήμερα είμαστε εδώ για
να τους τιμήσουμε.
Αυτά τα τέσσερα ισχυρά πλεονεκτήματα παρέσυραν σιγά σιγά και την
πολιτεία να επενδύσει στον τουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρω: το 1952
λειτουργεί το Club Mediterannee στη Δασιά, ένα από τα πρώτα τουριστικά
θέρετρα της Γαλλικής αλυσίδας ξενοδοχείων. Την ίδια χρονιά χτίζεται το ξεν.
Corfu Palace από κεφάλαια του σχεδίου Μάρσαλ και ενός Ελβετού
Ξενοδόχου του Gauer. Το 1957 ο Πύργος Μιμπέλι στη Δασιά μετατρέπεται
από την οικογένεια Μπούα σε ξενοδοχείο πολυτελείας, το περίφημο
«ΚΑΣΤΕΛΟ», που πέρασαν οι σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής
καθώς και το “city” του Λονδίνου. Έκλεισε το 1982, όταν η πολιτεία
ανάγκασε την οικογένεια Μπούα να το εγκαταλείψει με την ανανέωση της
σύμβασης έναντι υπερβολικού μισθώματος. Στο Κανόνι χτίζεται το Ξενία 5*
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από τον EOT, στη σημερινή τοποθεσία του Ξενοδοχείου CORFU HOLIDAY
PALACE (πρώην ΧΙΛΤΟΝ) και επεκτείνει και το τουριστικό περίπτερο
Ξενία στην Παλαιοκαστρίτσα. Η λειτουργία του Mon Repos ως
παραθεριστική κατοικία των βασιλέων συνέβαλε ώστε η Κέρκυρα να
πρωτοστατήσει σε βασικές τουριστικές υποδομές, όπως:
Το 1936 η Κέρκυρα μαζί με την Αθήνα και την Ολυμπία καθορίζονται ως «οι
πρώτες τουριστικές ζώνες εμφάνισης». Το 1938 λειτουργεί η Τουριστική
αστυνομία (τώρα είναι υπό κατάργηση). Το 1962 λειτουργεί γραφείο του
EOT και Γραφείο Τουριστικής πληροφόρησης (κάτι που σήμερα δεν
υπάρχει). Την ίδια χρονιά (1962) συνδέεται η Κέρκυρα ατμοπλοϊκώς με το
Πρίντιζι της Ιταλίας (σήμερα δεν υπάρχει σύνδεση με την Ιταλία, αλλά
γίνονται προσπάθειες να επαναλειτουργήσει).
Μέρος του Ανακτόρου του Αχιλλείου μισθώνεται για 20 χρόνια σε Γερμανό
Βαρόνο με εξαιρετικά συμφέρουσα σύμβαση για το δημόσιο για να
λειτουργήσει ως Καζίνο που είναι το δεύτερο καζίνο της χώρας (σήμερα
λειτουργεί σε μια υπόγεια αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου).
Το 1964 λειτουργεί Σχολή Ξεναγών (σήμερα λειτουργεί περιστασιακά). Το
1969 ένας περίφημος Καναδός αρχιτέκτονας σχεδιάζει το γήπεδο Γκολφ 18
οπών σε 1.000 στρέμματα στους Έρμονες (σήμερα υπολειτουργεί). Το 1975
λειτουργεί στο Παλαιό Φρούριο το «Ήχος και Φως», έπαυσε η λειτουργία
του το 1993. Το 1979 ο ΕΟΤ κατασκευάζει τη Μαρίνα Γουβιών.
Όλα τα παραπάνω ήταν αρκετά για να προσελκύσει η Κέρκυρα το επενδυτικό
ενδιαφέρον για κατασκευή μεγάλων Ξενοδοχειακών μονάδων 4*και 5*. Η
Κέρκυρα αναπτύχθηκε ως ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός.
Αυτή την περίοδο στην Κέρκυρα λειτουργούν 122 ξενοδοχεία - 17.000
κρεβάτια με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, 140 κλίνες ανά ξενοδοχείο, που
σημαίνει μια βιώσιμη επιχείρηση με δυνατότητα παροχών στους τουρίστες. Η
στελέχωση των επιχειρήσεων έγινε κυρίως από Κερκυραίους οι οποίοι στην
αρχή επιμορφώθηκαν από τους επιχειρηματίες και αργότερα αποφοίτησαν
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από Τουριστικές Σχολές. Επισημαίνουμε ότι τη δεκαετία του ’70
δημιουργήθηκαν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου η τράπεζα ΕΤΒΑ
χρηματοδότησε ορισμένους επιχειρηματίες που ήταν φιλικά προσκείμενοι
στο καθεστώς της δικτατορίας με τα περίφημα «θαλασσοδάνεια».
Τι ειρωνεία!!! Η «τουριστική άνοιξη» της Κέρκυρας να οφείλεται εν μέρει
στη Βασιλεία και στη Δικτατορία. Ενώ στα χρόνια της Δημοκρατίας
φροντίσαμε με κακή χρήση της , την ανοχή των υπηρεσιών και έλλειψης
σωστού σχεδιασμού η Κέρκυρα να βρίσκεται σε στασιμότητα.
Αυτή την περίοδο η τουριστική Κέρκυρα εκτείνεται κυρίως από την περιοχή
της Δασιάς, μέχρι την περιοχή του Γαστουρίου, δηλ. 10 χμ. εκατέρωθεν της
πόλης.
Β΄ σταθμός: οι δεκαετίες ’80 & ’90:
Η είσοδος της δεκαετίας του ’80 βρίσκει την Κέρκυρα στο απόγειο της
τουριστικής ανάπτυξης και του ποιοτικού τουρισμού.
Σ’ αυτή την περίοδο οι πολιτικές επιλογές σε συνδυασμό με την έλλειψη
γνώσης διαχείρισης του τουριστικού προορισμού «Κέρκυρα», ξεκινάει η
αντίστροφη μέτρηση. Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν ο αναπτυξιακός
Ν.1262 του 1982 που επηρέασε προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτός ο νόμος έδωσε αντικίνητρα για την Κέρκυρα ώστε να συνεχιστεί η
δημιουργία ποιοτικών τουριστικών καταλυμάτων, σε σύγκριση με άλλες
ανταγωνίστριες περιοχές της χώρας. Έτσι το επενδυτικό ενδιαφέρον για
ποιοτικό τουρισμό στράφηκε στις ανταγωνίστριες περιοχές που διαθέτουν
σήμερα πολύ περισσότερες μονάδες 4* και 5* από την Κέρκυρα και πριν το
Ν.1262 σε ορισμένες από αυτές δεν υπήρχε ούτε ένα ξενοδοχείο.
Τον αναπτυξιακό νόμο αντικατέστησαν οι Τ.Ο., οι οποίοι πριμοδοτώντας όχι
επιχειρηματίες αλλά τους αγρότες , μικροϊδιοκτήτες αγροτεμαχίων που
βρίσκονταν στην παράκτια ζώνη και καθ’ υπόδειξή τους κατασκεύασαν
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διαμερίσματα χωρίς ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα η Κέρκυρα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 να διαθέτει το 60%
επί του συνόλου των κλινών αυτής της μορφής καταλύματα. Δηλ. το
βοηθητικό κατάλυμα έγινε κύριο κατάλυμα στην Κέρκυρα (βιβλίο Γκίνες) με
μ.ό. 13 κλίνες ανά ιδιοκτήτη, που σημαίνει μη βιώσιμες επιχειρήσεις και
αδυναμία ικανοποίησης της ανάγκης υψηλών παροχών.
Έτσι, δημιουργείται μια ιδιότυπη κατηγορία εισοδηματιών-αγροτών, οι
οποίοι εγκαταλείπουν τη φροντίδα του ελαιώνα, αλλά έχουν διασφαλισμένο
εισόδημα από την αγροτική επιδότηση, παράλληλα είναι ιδιοκτήτης των
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (απαιτείται μόνο μια καθαρίστρια) που
είναι διασφαλισμένα στον Τ.Ο. και έτσι αποκτούν ακόμα ένα εισόδημα.
Δηλαδή εισπράττουν από δύο πηγές και δεν παράγουν κάτι.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια ιδιότυπη μορφή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΩΝ
και όχι επαγγελματιών. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε προκάλεσε μια
αρτηριοσκλήρυνση στην επιχειρηματικότητα και μια λανθασμένη αντίληψη
για το θέμα της εργασίας και του επαγγελματισμού.
Κυρίες και κύριοι, αυτό αποτελεί ένα κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο που
απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη. Αυτά πληρώνει η Κέρκυρα και δε μπορεί να βρει το
δρόμο της.
Η πολιτική αυτής της μορφής ανάπτυξης ίσως μέσα από το πρίσμα μιας
κοινωνικής πολιτικής για ενίσχυση του εισοδήματος και την ευημερία των
κατοίκων της κερκυραϊκής υπαίθρου ήταν σωστή, αν παράλληλα είχαν
ληφθεί και τα εξής μέτρα:
- η σταδιακή ελεγχόμενη ανάπτυξη, όχι άνοιγμα όλου του νησιού χωρίς
κανένα χωροταξικό σχεδιασμό (ακόμα δεν υπάρχει),
- η καθιέρωση προδιαγραφών των καταλυμάτων,
- η κατάρτιση των ιδιοκτητών τόσο των καταλυμάτων όσο και των λοιπών
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τουριστικών επιχειρήσεων.
Η έλλειψη των ανωτέρω μέτρων δημιούργησε υπερπροσφορά καταλυμάτων
χαμηλής ποιοτικής στάθμης και αμφίβολη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της ανταγωνιστικότητας και
των τιμών. Έτσι ο κερκυραϊκός τουρισμός εισήλθε στον ανεπιθύμητο φαύλο
κύκλο της ποσότητας ώστε να αναζητούνται περισσότεροι τουρίστες σε
χαμηλή τιμή κ.ο.κ.
Γεννιέται ένα ερώτημα: γιατί οι Τ.Ο. πριμοδότησαν τους αγρότες και δεν
συνεργάστηκαν με επιχειρηματίες του κλάδου?
- Η απάντηση είναι ότι οι Τ.Ο. επέλεξαν την Κέρκυρα να γίνει προορισμός
του μαζικού φθηνού τουριστικού πακέτου.

Γ΄ σταθμός: από το 2000 μέχρι σήμερα:
Σ’ αυτή την περίοδο ο Κερκυραϊκός τουρισμός εισέρχεται στη φάση του
κορεσμού και καταγράφονται μόνο αρνητικά αποτελέσματα:
- εκτός από τα καταλύματα που αναλύθηκαν
- άναρχη δόμηση
- αύξηση της θαλάσσιας ρύπανσης
- έλλειψη αποχετευτικού δικτύου σε πολλές περιοχές
- έλλειψη ασφαλούς οδικού δικτύου
- έλλειψη καθαριότητας
- αισθητική ρύπανση
- ηχορύπανση
Όλα αυτά προσθετικά και με την παρούσα οικονομική κρίση δημιουργούν
ένα ζοφερό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Με όλα τα προαναφερόμενα τίθεται το ερώτημα ποιες είναι οι προοπτικές του
επιχειρείν και της απασχόλησης στον τουρισμό στην Κέρκυρα?
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Αυτή η ιστορική διαδρομή που σας περιέγραψα θεωρώ ότι είναι πολύ
διδακτική. Μπορεί να ανατραπεί αυτή η υπάρχουσα κατάσταση?
Βέβαια μπορεί αν υπάρχει ουσιαστική βούληση τόσο στον δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα. Με σύμμαχο τη γνώση και όχι τη γνώμη ώστε να γίνει
ένα νέο ξεκίνημα.
Η αφετηρία σκέψης είναι ότι η Ελλάδα και η Κέρκυρα θα πρέπει να
επενδύσουν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Όταν λέμε ποιότητα δεν
εννοούμε την πολυτέλεια. Διότι το μέγεθος και η μορφολογία του φυσικού
περιβάλλοντος της Κέρκυρας δεν επιτρέπουν να επενδύσουμε σε μεγάλης
κλίμακας τουριστικές επενδύσεις.
Πρέπει να στηριχτούμε στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι το
97% αλλά να γίνουν βιώσιμες που να στηρίζονται στη γνώση, στον
επαγγελματισμό και στην κατάρτιση και να απεμπλακούν από το πνεύμα
του τουριστικού εισοδηματία (πρότυπο Αυστρία).
Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Η
συνεργασία, η δικτύωση, οι νέες τεχνολογίες είναι εργαλεία που θα
βοηθήσουν τη νέα γενιά επιχειρηματιών.
Υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα.
Παραφράζοντας την παροιμία με το ψάρι:
Ας απαλλαγούμε επιτέλους από τα σύνδρομο του εισοδηματία να σου δίνουν
έτοιμο το ψάρι στο πιάτο (όπως έκαναν οι αγροτικές επιδοτήσεις και οι
χρηματοδοτήσεις των Τ.Ο.) και να μάθουμε να ψαρεύουμε μόνοι μας με
εργαλεία την αγάπη για τον τόπο μας και την κατάρτιση στον τουριστικό
τομέα.
Τέλος, έχει αξία να πούμε ότι στην Ελληνική Αρχαιότητα η λέξη φιλοξενία
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ήταν ιερή και προστάτης των ταξιδιωτών ήταν ο θεός Δίας.
Η Οδύσσεια του Ομήρου είναι το πιο πολυμεταφρασμένο έπος, μετά την
Καινή Διαθήκη, σ’ ολόκληρο τον κόσμο και ο μεγάλος ποιητής, μέσω της
Οδύσσειας, έκανε ένα μεγάλο δώρο στην Κέρκυρα ώστε να την επιλέξει να
συναντηθούν οι δύο μαγικές λέξεις, το ταξίδι και η φιλοξενία. Το ταξίδι στο
πρόσωπο του Οδυσσέα και η φιλοξενία στο πρόσωπο της Ναυσικάς.
Ποιος θα περίμενε αυτές τις δύο λέξεις να πρωταγωνιστούν μετά από 2.500
χρόνια, στην εποχή μας, και ιδιαίτερα στον τόπο μας, όπου η οικονομία του
νησιού να στηρίζεται σ’ αυτές τις λέξεις.
Δεν είναι τυχαίο, περιηγητές από τον 18ο αιώνα φθάνοντας στην Κέρκυρα να
αναφέρονται στον Οδυσσέα, στον Αλκίνοο και την Ναυσικά και να συνδέουν
την φιλοξενία με τους κατοίκους του νησιού.
Άρα η Κέρκυρα δεν είναι ένας ακόμα τουριστικός προορισμός ανάμεσα σε
χιλιάδες που δημιουργήθηκαν σ’ ολόκληρη την Μεσόγειο. Η Κέρκυρα
δικαιούται να λέει ότι είναι η ΑΦΕΤΗΡΙΑ του ταξιδιού και της φιλοξενίας.
Να το συνειδητοποιήσουμε, να είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε
υπηρεσίες και φιλοξενία στους ταξιδιώτες - τουρίστες.
Αυτή είναι η μοναδικότητα, ώστε να υπερέχει η Κέρκυρα ανάμεσα στους
χιλιάδες τουριστικούς προορισμούς σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή και
την υπομονή σας

