
Στρέφουμε στα σημάδια που αφήνει ο τουρισμός - σημάδια στο τοπίο, στα σώματα, στις 

συνήθειες ή στον κοινωνικό ιστό- ένα επικριτικό βλέμμα που μετά βίας κρύβει μια 

επιθυμία: την επιθυμία μας να διασφαλίσουμε μια διαφορά, να βεβαιώσουμε την 

πολιτιστική υπεροχή μας. Άλλοτε επικαλούμενο κάποια θεμελιώδη νομιμότητα που 

υποτίθεται πως καταστρατηγείται -π.χ. με τα αυθαίρετα κτίσματα, τις κατασκευαστικές 

προχειρότητες ή τις φορολογικές παραβάσεις-, άλλοτε αγανακτώντας για την απαξίωση της 

ατομικότητας –π.χ. με τις ασφυκτικά γεμάτες παραλίες και τις ομαδικές μετακινήσεις προς 

τα ηλιοβασιλέματα-, άλλοτε αντιπαραβάλλοντας τον αληθινό τάχατες πολιτισμό με την 

φτηνή απομίμησή του -π.χ. στους αρχαιολογικούς χώρους που συνορεύουν, συχνά 

ανταγωνιστικά, με τα θέρετρα- και άλλοτε σαρκάζοντας την αισθητική που αποζητά να 

αναπαράγει θεαματικά και ευτελώς το γνώριμο – π.χ. τους μεζέδες ούζου στο instagram με 

φόντο τους πολυπατημένους κρατήρες ηφαιστείων- το υποκείμενο που εκφέρει όλες αυτές 

τις κρίσεις ευταξίας και καλού γούστου θέλει κυρίως να δηλώσει πως ανήκει σε ένα άλλο, 

ανώτερο παράδειγμα, δεν μολύνει τον ελεύθερο χρόνο και τη σχόλη του με την 

πραγματικότητα της τουριστικής οικονομίας. Ακόμη κι αν συμμετέχει σε κάποιες 

τουριστικές δραστηριότητες, το επικριτικό υποκείμενο υπονοεί με παρρησία πως στέκεται 

λίγο παράμερα και παρατηρεί τον εαυτό του να ξοδεύει γενναιόδωρα λίγο από το 

πολιτιστικό του κεφάλαιο, γιατί ακριβώς επειδή διαθέτει κεφάλαιο μπορεί να αγανακτεί με 

την απώλεια της ατομικότητάς του και ταυτόχρονα να την απολαμβάνει, μπορεί να 

ευτελίζει την αισθητική του και ταυτόχρονα να την ενδυναμώνει.  

Αυτή η αυτάρεσκη κριτική στη διασαλευμένη οικονομία ή την παραμορφωτική πολεοδομία 

του τουρισμού αποκτά νέα επιχειρήματα και ένταση όταν κατευθύνει τα βέλη της στα 

θεματικά τουριστικά πάρκα που έχουν αναπτυχθεί σε θέρετρα όπως το Φαληράκι της 

Ρόδου, τα Μάλια ή η Χερσόνησος στη Βόρεια Κρήτη. Για ποιο λόγο είναι τόσο ενοχλητικές 

αυτές οι μικρές περίκλειστες πολιτείες που τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γεμάτες από 

χιλιάδες τουρίστες και τον χειμώνα γίνονται προσωρινοί ερειπιώνες; Μήπως διότι η 

ζωώδης νεανική τους ενέργεια ξεσπά σε μια σπατάλη ηδονής που περιφρονεί όλα τα 

προσχήματα ποιότητας και υψηλών απολαύσεων; Μήπως διότι δεν πλαισιώνονται από τις 

αρχαιοελληνικές ή δημώδεις συμβάσεις που έχουν αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος; Ή μήπως διότι οι χρήστες τους προέρχονται κατά 

τεκμήριο από τα λαϊκότερα στρώματα και με τον τρόπο που διασκεδάζουν, με τον τρόπο 

που ντύνονται, καταναλώνουν και εξαντλούνται κάνουν τόσο σαφή τον ταξικό χαρακτήρα 

του τουρισμού, λειτουργώντας κατοπτρικά για τον παρατηρητή που θέλει να απωθήσει τον 

ταξικό χαρακτήρα του δικού του βλέμματος; 

Είχα πρωτοδεί την έκθεση της Αγγελικής Σβορώνου και του Μαρίνου Τσαγκαράκη στην 

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου, ένα όμορφο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Ο Άγιος 

Νικόλαος είναι η πρώτη πόλη στην Κρήτη που αναπτύχθηκε τουριστικά, στην 

πραγματικότητα φέρει τα πολεοδομικά και πολιτιστικά ίχνη της απότομης μεταμόρφωσής 

της από μικρό εμπορικό και διοικητικό κέντρο σε σφύζουσα λουτρόπολη. Στο περιβάλλον 

του Αγίου Νικολάου, η δίδυμη έκθεση ήταν περισσότερο ένας τρυφερός αναστοχασμός για 

το οικείο παρά όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες φωτογραφικές ενότητες μια αλαζονική 

διαπραγμάτευση του αλλότριου και του κιτς. Δεν μιλούσε για τον τουρισμό ως κάποια 

δυστοπία που αλλοιώνει το τοπίο και τις συνειδήσεις. Το αντίθετο. Κατέγραφε τις 

υποδομές που υποδέχονται τη νεανική σπατάλη ενέργειας και απόλαυσης, τον τρόπο με 

τον οποίον οι μυθολογίες της ελληνικότητας και του τουρισμού (θάλασσα, αρχαιότητα, 

Κρήτη) γίνονται με χιούμορ αυτοαναφορικά σκηνικά, κυρίως αναδείκνυε την ταξικότητα 



πίσω από τις δραστηριότητες, τους παραγωγικούς μηχανισμούς, τους χώρους και τις 

χρήσεις. 

Πράγματι, το βλέμμα των δύο φωτογράφων δεν κρίνει, δεν απαξιώνει και ως εκ τούτου δεν 

βεβαιώνει με πλαστή ανωτερότητα κάποια υποτιθέμενη διαφορά. Τόσο οι φωτογραφίες 

της Σβορώνου, τραβηγμένες ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια του θερινού παροξυσμού, 

όσο και οι φωτογραφίες του Τσαγκαράκη, όταν οι εργαζόμενοι ανασυντάσσουν τις 

δυνάμεις τους και επισκευάζουν τα κτίρια και τις υποδομές από τις φθορές, αποτελούν μια 

παιγνιώδη και μελαγχολική εσωτερίκευση του τόπου, της οικονομίας και των εικόνων που 

δημιουργεί. Μπορεί κανείς να δει τη λειτουργία της οικονομίας στον τρόπο που 

αποτυπώνουν οι δύο φωτογράφοι τα σώματα: στη θερινή Σβορώνου, τα σώματα το 

καλοκαίρι είναι παραδομένα στις επιτελέσεις τους, αδιάφορα στο βλέμμα, με τεχνική 

σεξουαλικότητα η οποία μένει εκτός της εικόνας∙ στον χειμερινό Τσαγκαράκη απουσιάζουν 

εντελώς. Σε κανέναν από τους δύο τα σώματα δεν δομούνται ως υποκείμενα. Όπως σε κάθε 

καλή τέχνη, η πολιτική κρίση αποκτά ψυχικό, υπαρξιακό βάθος.  

Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής, φωτογραφικής ομάδας 

Depression Era, ένα εγχείρημα το οποίο συγκέντρωνε πολλούς καλούς καλλιτέχνες αλλά 

υπονομεύθηκε σε μεγάλο βαθμό από μια σπουδή επικαιρότητας και από την διάθεση 

αδιαμεσολάβητης, μη μετουσιωμένης πολιτικής κυριολεξίας. Θα ήταν ενδιαφέρον με 

αφορμή την έκθεση «Summer Inn Paradise Revisited» της Σβορώνου και του Τσαγκαράκη 

όπου ο πολιτικός στοχασμός μορφοποιείται απολαυστικά σε έργα πολλαπλών αναγνώσεων 

να θέσουμε μια σειρά ερωτήματα για τη σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα και τον τρόπο που 

έχει καταφέρει να γίνει ή να μην γίνει καίρια τα τελευταία αυτά χρόνια. 
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