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TURIZEM NA JONSKIH OTOKIH
Izvleček:
Diplomsko delo opisuje turizem na Jonskih otokih. Namen dela je prikazati razvoj
turizma in njegov pomen za te otoke, skupaj s problemi, ki jih je turistični razvoj
prinesel s seboj.
Poleg ugodne geografske lege je na razvoj turizma vplivalo še veliko drugih
dejavnikov, od zgodovinskih, političnih, kulturnih do gospodarskih. Zato so v nalogi
prikazani tudi vsi pomembnejši navedeni dejavniki, ki so posredno, vsak po svoje
vplivali na razvoj in obliko turizma na posameznem otoku.
In prav zaradi ugotovitev, ki so posledica vseh navedenih dejavnikov in dejanskega
stanja turizma na teh otokih danes, sem na koncu diplomske naloge predstavil še
možne načrte za prihodnji turistični tazvoj, ki bi prinesel otokom nujno potrebno
blaginjo brez prevelikega nenačrtnega uničevanja narave, gospodarstva in običajev.
Turizem je za Jonske otoke izjemnega pomena, saj je z njim, tako ali drugače,
povezana večina prebivalstva teh otokov. Turizem je na otoke prinesel veliko
pozitivnih in tudi negativnih stvari. Z dvigom standarda otoških prebivalcev je
zaustavil množično izseljevanje in propadanje hiš in vasi na otokih. Zaradi
prevelikega in nenačrtnega razvoja, ki se je razvil v masovni turizem pa je prišlo do
negativnih posledic, predvsem za okolje. Zato si danes na otokih prizadevajo za
trajnejši turistični razvoj in razvijajo alternativne oblike turizma, ki naj bi nadomestil
danes ekonomsko in okoljsko neuspešen masovni turizem.
Tudi Slovenci zelo radi letujemo na Jonskih otokih in število turistov se vsako leto
povečuje. Kar tretjina vseh slovenskih turistov, ki obišče Grčijo, letuje na Jonskih
otokih. Zato sem posebno poglavje posvetil tudi našim turistom in primerjal podatke
različnih turističnih agencij.
KLJUČNE BESEDE: Grčija, Jonski otoki, turistična geografija, masovni turizem,
trajnostni razvoj turizma

TOURISM ON IONIAN ISLANDS
Abstract:
The aim of this Thesis is to describe the development of tourism in the Ionian Islands,
and to present all the positive and negative effects it has brought with it.
In addition to the ideal geograhical location of the islands, many different factors have
contributed to the development of tourism - these include historical, political, cultural
and economic influences.
I have therefore tried to address the most important criteria, which in one way
or another, have affected the development of tourism on these islands. The results of
my research have been used to produce proposals for developing future tourism in a
way that would bring to the islands the maximum positive benefit without adversely
affecting the environment and the islanders' traditional way of life.
Tourism is very important to the Ionian Islands, since the majority of the population
there is involved with it in one way or another. On the positive side, tourism has
arrested emigration from the islands and has reversed its economic decline,
thereby improving life for all the islanders. Nevertheless, it has also had some
negative impact - rapid and uncontrolled development to cater for mass tourism have
had a detrimental effect, particularly on the environment. That is why today the
islands are looking to adopt alternative methods of tourist expansion, which
would successfully cater for tourists without adverse economic and environmental
consequences.
The islands are currently a very popular destination for tourists from Slovenia, with
the number of Slovenian visitors growing each year and already accounting for more
than a third of the total visits to Greece.
KEY WORDS: Greece, Ionian Islands, Tourist Geography, Mass Tourism,
Sustainable Tourist Development
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Turizem na Jonskih otokih

1. Uvod
Na mednarodnem srečanju strokovnjakov statistikov v Ottawi leta 1991 so definirali
turizem, kot splet odnosov in pojavov, povezanih z aktivnostjo oseb, ki potujejo in
bivajo v krajih izven stalnega bivališča, neprekinjeno do največ enega leta, zaradi
preživljanja prostega časa, poslovnih in drugih razlogov. (cv. Zorko, 1999, str.19)
V diplomski nalogi obravnavam turizem na Jonskih otokih, ali kot jim pogovorno
pravijo Grki, Eptanise (Sedmerci), t.j. otoka Krfa, Paxija, Lefkade, Itake, Kefalonije,
Zakintosa in Kitere, od njegovega začetka pa vse do današnjih dni.
Prvi sklop sem namenil geografski predstavitvi Jonskih otokov. Sledi zgodovinski
pregled, saj je tudi zgodovina eden od pomembnih elementov današnje turistične
ponudbe na otokih. Turizem je v vsej Grčiji ena najbolj pomembnih dejavnosti in prav
Jonski otoki so bili skozi vso zgodovino tisti, kjer se je grška identiteta ohranjala in
pogostokrat tudi našla zatočišče. Turizem se je tu začel razvijati že v 19. stoletju,
najprej z avstrijsko cesarico “Sisi”, ki je na Krfu našla skriti kotiček, kjer je lahko,
daleč od vladarskih obveznosti, v svoji palači Achillion (ime je dobila po antičnem
junaku Ahilu) obujala grške mite. Kasneje je prav ta otok, glavni izmed Jonskih
otokov, postal eno prvih središč v Grčiji, kjer se je pričel razvijati masovni turizem. In
prav fenomenu masovnega turizma je tudi namenjen velik del tega diplomskega dela.
V zadnjih desetletjih se je masovni turizem razvil, poleg otoka Krfa, še na Zakintosu
ter tudi na relativno “neturističnima” Lefkadi in Kefaloniji. In prav negativne
posledice, ki jih je s seboj prinesel masovni turizem, so v zadnjih letih pospešile
razvoj alternativnega – trajnostnega turizma, ki bi omogočil nadaljnji turistični razvoj
otokov brez negativnih posledic. Slednje opisujem v poglavju Razvoj in značilnosti
masovnega turizma v Sredozemlju in Grčiji.
Peto poglavje je namenjeno pregledu problemov sodobnega turizma v Grčiji, kjer so
predstavljeni najbolj tipični problemi turizma, kot so sezonskost turizma in problemi
turističnega razvoja, ki vplivajo na okolje ter na življenje lokalnega prebivalstva.
Naslednji sklop obravnava turizem na posameznih Jonskih otokih s primerjavo
razvitosti turizma ter turistične ponudbe med posameznimi otoki, ki se zelo razlikuje
od otoka do otoka, saj so nekateri otoki že zelo turistično razviti, medtem ko so drugi
šele na začetku turističnega razvoja.
Posebno poglavje sem namenil tudi slovenskemu turizmu na Jonskih otokih, saj so ti
otoki vedno bolj zanimivi za turiste iz naših krajev in bližnje okolice.
Sklepno poglavje pa zajema predstavitev možnosti za prihodnji razvoj turizma na
Jonskih otokih, ki naj bi bil bolj naravnan v trajnostni razvoj, predvsem s pomočjo
alternativnega turizma ter vlaganj v izobraževanje in obnovo že obstoječe turistične
infrastrukture. Tako bi turizem na Jonskih otokih dobil nov zalet, kar bi omogočilo
nadaljnjo uspešno turistično ponudbo, nova delovna mesta ter gospodarski razcvet
tudi za lokalno prebivalstvo.
Glavni cilj diplomske naloge je, torej, predstaviti trenutno stanje turizma in probleme
s katerimi se danes soočajo na Jonskih otokih ter ponuditi načrte za čim uspešnejši
nadaljnji turistični razvoj teh otokov.
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Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil predvsem literaturo ter razpoložljive
statistične podatke, ki sem jih večinoma pridobil preko svetovnega spleta. Večina
pregledane literature je v angleškem jeziku, nekaj člankov v italijanščini in nekaj tabel
v grščini. Uporabne literature v slovenskem jeziku, ki bi zajemala področje Jonskih
otokov, nisem našel, razen nekaj žepnih vodnikov, ki mi niso bili v pomoč. Velik del
virov in informacij glede dejanskega stanja na Jonskih otokih pa sem pridobil s
terenskim delom in razgovori s številnimi turističnimi delavci na Jonskih otokih, kot
tudi v Sloveniji. Precejšen del pa je nastal tudi na podlagi lastnih izkušenj, ki sem jih
pridobil, saj sem pet let zapored preživel poletje na teh otokih, kot turistični
predstavnik različnih slovenskih turističnih agencij.
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2. Geografske značilnosti Jonskih otokov
Jonski otoki, poznani tudi kot Eptanisa - po sedmih glavnih otokih, ležijo v Jonskem
morju, večinoma na zahodni obali Grčije, kateri danes tudi pripadajo. Iz severa proti
jugu so to: Krf (ob obali Albanije in Epira), Paxi (ob Epiru), Lefkada (ob obali
Akarnanie), Itaka, Kefalonija in Zakintos (ob vstopu v Korintski zaliv) in Kitira (na
jugu Peloponeza).
Manjši otoki, ki se nahajajo ob glavnih sedmih v Jonskem morju pa so še: Fano,
Merlera in Samothraki, na severozahodu Krfa, Antipaxi južno od Paxija, Meganisi in
Kalamos med Lefkado in Akarnanio-celino, Echinades vzhodno od Itake in
Andikithira, južno od Kitire (Barber, 1995, str. 474-5), skupaj pa v Jonskem morju
leži kar 300 otokov (Beriatos, 2002).
Grupiranje otokov v eno skupino je rezultat večinoma umetnega dojemanja otokov iz
srednjega veka in nato politike devetnajstega stoletja. Tako so Jonski otoki (razen
Kitire, ki jo upravljajo iz Pireja) še danes ena izmed 13 administrativnih regij
(upravnih enot) v Grčiji (Wikipedia, 2006). Ostale administrativne regije v Grčiji so
še: Vzhodna Makedonija s Trakijo, Centralna Makedonija, Zahodna Makedonija,
Tesalija, Epir, Centralna Grčija, Zahodna Grčija, Peloponez, Atika, Kreta, Severni
Egej ter Južni Egej (Regions of Greece, 2006).
Jonski otoki so nato še razdeljeni v štiri nome (prefekture), ki so Krf, Kefalonija,
Lefkada, Zakintos, torej obenem tudi štirje največji otoki Jonskega morja (Wikipedia,
2006), vendar so komunikacija in povezave med štirimi nomi zelo slabe, tako da so
povezave med posamezno nomo in Atenami veliko pogostejše in tudi veliko bolj
intenzivne (Barber, 1995, str. 474-5).
Imena posameznih otokov imajo tudi veliko različic, tu so predstavljena izvirna
imena in njihove pogosto uporabljene različice:
•

Krf kot Kerkyra (Κέρκυρα) v grščini

•

Paxi je Paxoi (Παξοί) v grščini

•

Lefkada (Λευκάδα) v grščini, velikokrat tudi Lefkas, Leukas

•

Itaka je v grščini Ithaki (Ιθάκη)

•

Kefalonija je v grščini Kefallonia (Κεφαλλονιά) omenja se pa tudi kot
Kefalonia /Cephalonia/ Kefallinia v drugih jezikih.

•

Zakintos je v grščini Zakynthos (Ζάκυνθος), v tuji literature velikokrat
omenjen kot Zante.

•

Kitira je v grščini Kythira (Κύθηρα) v angleški literaturi občasno kot Cerigo
(Wikipedia, 2006).
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Zemljevid 1: Jonski otoki

Vir: TravelGuide, 1995-2004
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2.1. Naravnogeografske značilnosti Jonskih
otokov
2.1.1. Geološka sestava in relief
Za geološko sestavo Jonskih otokov je značilno, da so večinoma sestavljeni iz flišnih
plasti bogatih s kremenom, ki se izmenjujejo s flišnimi plastmi bogatimi z glinenim
škriljevcem. Flišne kamnine večinoma segajo do višine okoli 1000 metrov, tam pa jih
nadomesti apnenec, tako da so vrhovi gora na Jonskih otokih večinoma iz apnenca, ki
je nastal v mezozoiku (Environment, 2006). Kar se tiče reliefa na Jonskih otokih,
lahko vidimo hribe različnih višin, majhne kotanje, velike ravnine, globoke zalive,
polotoke, razpršene otoke nedaleč od obale, mogočne klife ter predvsem veliko obale
(Geology, 2006). Velik vpliv na Jonske otoke pa ima še danes tudi tektonika, saj so
Jonski otoki, predvsem Lefkada, Kefalonija, Itaka in Zakintos, eno od potresno
najbolj dejavnih območij v Grčiji. Tam poteka tudi Kefalonska prelomnica ob kateri
se tudi pojavljajo številni potresi, ki nemalokrat povzročijo velikansko škodo ter
pogostokrat tudi spreminjajo površje (Karakostas…, 2004).
Zemljevid 2: Prikaz Grškega loka, katerega del je tudi Kefalonska prelomnica
(označena z CTF)

Vir: Karakostas, 2004
V 20. stoletju so bili tako na območju Kefalonske prelomnice najmočnejši (z
magnitudo večjo od 6 stopnje po Richterjevi lestvici) potresi v letih 1912, 1914, 1915,
1939, 1948, 1953, 1958, 1959, 1962, 1972, 1976, 1983, 1997. Najbolj uničujoč od
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vseh teh je bil potres leta 1953, saj je od 33.000 objektov na Zakintosu, Kefaloniji in
Itaki, ostalo v potresu nepoškodovanih le 647 (Ionian Islands, 2003a in Euroisles,
2006). Prav tako pa je bil zelo močan potres leta 2003, ki je prizadel predvsem
Lefkado.
Zemljevid 3: Najmočnejši potresi (magnituda večja od 6) 20. stoletja v Jonskem morju

Vir: Euroisles, 2006
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2.1.2. Podnebje
Jonski otoki imajo tipično mediteransko podnebje z menjavo vročega in suhega
poletja ter vlažne, a večinoma mile zime. Pozno v jeseni prejmejo otoki z zahoda
obilne padavine, občasno je na vrhu gora tudi sneg (Ask for Greece, 2007). Tako je
povprečje letnih padavin za Krf 1.183 milimetrov, kar je največ med vsemi otoki v
Grčiji (Ocean Charter Club, 2007). Poleti so vpivi nizkega pritiska veliko manjši, kar
omogoča vroče in suhe razmere. Tako da je temperatura Jonskega morja v juliju
povprečno 27°C (Ask for Greece, 2007). Vlažnost je na otokih predvsem v zimskih
mesecih relativno visoka, kar je posledica predvsem jugozahodnih toplih vetrov, ki pa
pogostokrat prinesejo tudi padavine in z njimi tudi močne vetrove (Ask for Greece,
2007).
Graf 1: Temepratura in količina padavin za Krf
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Vir: Hellenic National…, 2006
Na podlagi zgornjega grafikona, ki se nanaša na otok Krf, lahko vidimo tipične
značilnosti podnebja tega otoka ter lahko dobljene rezultate posplošimo tudi na
preostale Jonske otoke. Najtopleši meseci so tako od maja do oktobra, ko so
povprečne temperature nad 20°C, najtopleje pa je v juliju in avgustu, ko so povprečne
temperature okoli 27°C. Najhladnejši so meseci med decembrom in marcem. V
mesecu januarju je povprečna temperature okoli 11°C. Prav tako so najbolj namočeni
zimski meseci, predvsem november in december, ko povprečna količina padavin
znaša preko 180 milimetrov. Poletni meseci pa so, nasprotno, zelo suhi, kar je tipično
za mediteransko podnebje, tako da je povprečje padavin v juliju okoli 10 milimetrov
na kvadratni meter.
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2.1.3. Rastlinstvo in živalstvo
Jonski otoki se ponašajo z razsežnimi gozdovi borovcev ter v manjših razsežnostih
tudi z gozdovi endemične kefalonske jelke. Poleg tega je na otokih precej cipres, ki so
jih predvsem v preteklosti, uporabljali za gradnjo ladij. Na otokih je tudi veliko vrst
kaktusov ter zelišč, kot so timijan, žajbelj, rožmarin in origano (Active Holidays,
2005). Te otoke krasijo tudi eksotične orhideje ter razne druge divje cvetlice. Bogato
uspevajo evkaliptus, lovor, liguster, mirta ter akacije, ki si prostor delijo z platanami,
hrasti in javorji.
Danes so otoki tudi zelo bogati s sadnim drevjem, tako divjim, kot gojenim. Lepo
uspevajo mandeljevci, orehi ter seveda oljke, ki so verjetno najbolj razširjeno drevo
na teh otokih, saj pokrivajo celoten Paxi ter kar 60% vsega rastja na Krfu. Tudi na
drugih otokih so oljke močno zastopane. (Bain, Webb, 2002, str.29).
Jonski otoki so poznani tudi po tem, da se na njih zadržuje veliko število raznih vrst
ptic, tako stalnih, kot tudi ptic selivk, ki potujejo med Evropo in Afriko in so jim
Jonski otoki ena od postojank. Med pticami so bela pastirica, sinica, slavček, legat,
škrjanec, lastovka, škorec, prav tako pa so tu tudi plenilci od katerih sta najbolj
poznana sivi sokol ter postovka, v bolj odročnih krajih pa lahko vidimo tudi kanjo,
egiptovskega jastreba ter planinskega orla (Bain, Webb, 2002, str.29).
Živali, ki so danes na otokih še vedno močno zastopane so lisice, veverice, ježi,
netopirji ter podgane in miši. V narodnem parku na gori Enos na Kefaloniji, pa se
zadržuje tudi skupina divjih konj. Jonski otoki imajo tudi veliko število plazilcev in
dvoživk, vključno z zelenim kuščarjem (predvsem na Kefaloniji in Zakintosu) in
gekonom. Od kač na otokih živijo predvsem gad, modras ter razne travne kače (Bain,
Webb, 2002, str.29-30). Na Kefaloniji in Zakintosu je še nekaj redkih območij, kjer se
še vedno zadržujejo tudi želve vrste Careta Careta, ki lahko zrastejo tudi do enega
metra. Prav tako je v Jonskem morju majhna kolonija morskih medvedjic, ki pa so
danes že zelo ogrožene. V morju, predvsem v okolici Paxija je še vedno veliko
delfinov. (Active Holidays, 2005).

2.1.4. Vode
Na otokih je le malo tekoče vode, zato je le ta toliko bolj cenjena. Tekoče vode se
pojavijo predvsem v zimskih in pomladnih mesecih, ko je na otokih veliko deževja. V
poletnih mesecih pa se otoki soočajo s problemom oskrbe z vodo. Zaradi prevelike
porabe v teh mesecih, doteka v podtalnico slana morska voda, ki tako zmanjšuje
kakovost pitne vode.
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2.2. Družbenogeografske značilnosti Jonskih
otokov
2.2.1. Prebivalstvo
Največji izmed otokov je Kefalonija, ima tudi najvišjo goro, vendar je daleč najbolj
naseljen Krf, z istoimenskim največjim mestom (Barber, 1995, str. 475). Skupno
število prebivalstva za vseh sedem otokov je, po podatkih iz leta 2005, znašalo
220.097 prebivalcev. Če podatek primerjamo s površino Jonskih otokov, ki znaša
2.307 km2, dobimo rezultat, da je povprečna gostota prebivalstva na kvadratni
kilometer 95 ljudi (Wikipedia, 2006), kar je za otoke, ki so bili v preteklosti deležni
velikanske emigracije, zelo gosta poseljenost. Največ prebivalstva, in sicer dobra
polovica, jih tako živi na Krfu, in sicer 113.479. Drugi najbolj poseljen otok je
Zakintos, kjer živi 38.680 prebivalcev. Sledi mu Kefalonija, s 36.527 prebivalci ter
nato Lefkada, s 22.536 prebivalci. Lefkada tudi zaključuje skupino štirih velikih
otokov, saj na naslednjih treh otokih živi precej manj ljudi, kot na prvih štirih. Tako
živi na Itaki 3.052 prebivalcev, na Kitiri 3.000 in Paxiju 2.438 prebivalcev
(Wikipedia, 2006).
Večina prebivalstva na teh otokih je dobro izobraženega, pri čemer gre največja
zasluga predvsem Jonski univerzi s sedežem na otoku Krfu.

2.2.2. Gospodarstvo
V zadnjih desetletjih so se Jonski otoki soočali z izgubo velikega dela svojega
prebivalstva. Upad tradicionalnega gospodarstva, predvsem ribolova in kmetijstva, je
povzročil veliko emigracijo njihovih prebivalcev. Danes je tako najbolj pomembna
gospodarska panoga turizem, ki prinaša tudi najvišje dohodke in prebivalcem
omogoča normalen razvoj (Ionian Islands, 2007).
Tako je najvišji odstotek zaposlenih prav v storitvenem sektorju, predvsem na račun
turizma (na otokih je 770 podjetij, ki se ukvarjajo s turizmom), saj premorejo Jonski
otoki veliko naravnih in kulturnih znamenitosti ter imajo relativno dobro razvito
infrastrukturo. Tako je v storitvenem sektorju zaposlenih kar 64.4 % prebivalstva
Jonskih otokov. Sledi mu primarni sektor (predvsem kmetijstvo), ki ima na Jonskih
otokih tradicionalen pomen, s 23.2 % zaposlenih. V industriji, ki se ukvarja predvsem
s proizvodnjo hrane in pijač, pa je na Jonskih otokih zaposlenih le 12.5 %
prebivalstva. Leta 2002 je nezaposlenost na Jonskih otokih znašala 9.1 % (RINO,
2003 in Ministry of Foreign Affairs, 2004).
Od skupnega BDP-ja Grčije, Jonski otoki danes prispevajo 1.7 %. Glavni kmetijski
proizvodi na Jonskih otokih so olive in njihovi proizvodi, paradižnik, krompir in
citrusi. Največje možnosti za prihodnji razvoj pa so predvsem v pridelavi bio hrane,
vlaganju v industrijo pijač in hrane ter, seveda, pri vlaganju v turizem s katerim bi se
še bolj razvila trgovina ter morski in alternativni turizem (Ministry of Foreign Affairs,
2004).
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2.2.3. Infrastruktura
Infrastruktura je na Jonskih otokih dobro razvita, saj imajo letališča na Krfu,
Zakintosu, Kefaloniji in na Kiteri. Številni čarterski poleti prihajajo predvsem iz
severne Evrope in Velike Britanije. Prav tako pa imajo otoki tudi redne letalske
povezave z Atenami. Zaradi dobro razvitega turizma na otokih, premorejo le ti tudi
dobre ladijske povezave s celinsko Grčijo, kot tudi redne ladijske povezave z Italijo
preko pristanišča na Krfu. Prav tako je na otokih zelo dobro razvita tudi
telekomunikacijska mreža in urejena redna oskrba otokov z gorivom. (Ministry of
Foreign Affairs, 2004). Glavne cestne povezave, med večjimi mesti so večinoma
dobre. Krf celo premore nekaj kilometrov štiripasovnice. Večji problem pa nastane,
ko se skrene na nekoliko manj prometne poti, ki so velikokrat makadamske in zelo
slabo vzdrževane.
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2.3. Kratka predstavitev posameznih otokov
2.3.1. Kefalonija
Največji izmed otokov je Kefalonija (746 km2), ki se nahaja zahodno od zaliva Patras,
in loči zahodni Peloponez od celine (Coutsoukis, 2004). Otok je zelo gorat in ima tudi
najvišji vrh na Jonskem otočju, goro Enos (Ainos) visoko 1627 m, na kateri raste
gozd posebne vrste jelke (Abies Cephalonica). Otok ima veliko divjega rastlinja,
orhidej, origana, timijana, lovorja in drugih rastlinskih vrst (Bain, Webb, 2002, str.
191). Posebej zanimiva je na otoku tudi izjemna kombinacija gora, podzemnega sveta,
in lepih jam. Posebej znameniti sta jami Drogarati ter jama z jezerom Melissani.
Kefalonija ima veliko prelepih plaž od katerih velja za eno najlepših v vsej Grčiji
plaža Myrtos, sledijo ji, prav tako znamenite, Antisami, Petani ter Makris in Platis
Gialos.
Izgradnja letališča sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja in film Corellijeva
mandolina, ki je bil posnet na otoku leta 2001, sta veliko pripomogla k popularnosti
otoka in prihodu večjega števila turistov, predvsem tistih iz Velike Britanije. Tu
turizem zaenkrat še ni uničil čara in naravnih lepot otoka. Divji konji se še vedno
pasejo na vznožju nacionalnega parka na gori Enos, prav tako pa na nekaterih plažah
na otoku še vedno ležejo svoja jajčeca želve karete. Iz Kefalonije izvira tudi eno od
najbolj priljubljenih grških vin, in sicer Robola (IndigoGuide Greece, 2006).
Zemljevid 4: Kefalonija

Vir: First Choice, 2006
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2.3.2. Krf
Krf je drugi največji Jonski otok, najbolj severni izmed otokov in obenem tudi
turistično najbolj poznan Jonski otok. Meri 593 km2. Leži ob obali Albanskega in
Grškega Epira. Na severu dominira gorska veriga, ki virtualno loči severni del otoka
od južnega. Rodovitna južna ravnica je intenzivno kmetijska, kjer gojijo olive, fige,
citruse in grozdje (Coutsoukis, 2004). Zaradi relativno velike namočenosti otoka,
velja za najbolj zelen grški otok. 60 % rastja na otoku predstavljajo nasadi oljk, bujno
pa rastejo tudi fige, pomaranče, in vinska trta. Poleg kulturnega rastja je na otoku tudi
polno cipres, divjega rastlinja in zelišč. Najvišji vrh na otoku je gora Pantokrator, ki
se dviga 906 m visoko nad okoliško morje. Prav tako ima Krf največ prebivalcev med
vsemi Jonskimi otoki in je tudi sedež lokalne administracije ter sedež Jonske
Univerze. Ekonomijo otoka poganja turizem, ki je tudi glavna otoška panoga, saj otok
vsako leto obišče več kot milijon turistov. Prav tako se je na Krfu pričel eden prvih
masovnih turizmov že v 70. ih letih 20. stoletja (Bain, Webb, 2002, str. 115). In
ravno ta področja, kjer je začel masovni turizem, so danes tista, ki se soočajo z
največjimi problemi. Zaradi predimenzioniranih kapacitet ni dovolj turistov, ki v taka
naselja ne prihajajo prav radi zaradi neprivlačne ponudbe.
Zemljevid 5: Krf

Vir: Kerkyra.net, 2006
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2.3.3. Zakintos
Tretji največji otok, Zakintos, meri 402 km2 in leži ob severozahodni obali
Peloponeza. Otok ima zelo veliko in rodovitno notranjost, ki omogoča intenzivnejše
kmetijstvo, kot ga imajo ostali Jonski otoki. Notranjost je obdana z apnenčastimi hribi
na vzhodu in zahodu, kar tvori predvsem na zahodni strani, visoke obalne klife
(Coutsoukis, 2004). Zmerna sredozemska klima in obilje dežja pozimi omogočata
otoku bujno rastje. Tako najbolj uspevajo olive, ribez, grozdje in citrusi (Zakynthosnet.gr, 2006).
Otok leži 17 navtičnih milj od Peloponeza in 13 navtičnih milj južno od Kefalonije.
Benečani so ga poimenovali Roža Orienta, zaradi bujnega rastlinja. Hribi so večinoma
poraščeni z iglavci, doline pa so rodovitne in omogočajo pridelavo predvsem grozdja,
citrusov in oliv. Tako bogato vegetacijo ima otok zaradi ugodnega podnebja, z
obilnimi padavinami pozimi in veliko sonca poleti. Poleg kmetijstva je na otoku
najpomembnejša dejavnost turizem. Na otoku so še vedno številni neokrnjeni predeli
in številne plaže na katerih se v reproduktivnem obdobju razmnožujejo želve karete.
Zakintos je poznan tudi po izjemno lepih mivkastih plažah: Vassilikos, Laganas,
Tsilivi in Alykes. Ob teh lepih plažah se je v zadnjih desetletjih razvil turizem, ki
danes poganja gospodarstvo otoka (Greeka, 2006).
Zemljevid 6: Zakintos

Vir: Zakynthos Island Map, 2006
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2.3.4. Lefkada
Četrti po velikosti je otok Lefkada s 303 km2 in ga od Grške celine loči prekop, ki so
ga naredili Korintčani v 2. stoletju p.n.š. (Coutsoukis, 2004). Tako teoretično ni otok,
temveč polotok. Čez 25 m širok kanal je danes zgrajena cestna povezava med
Lefkado in celino (Bain, Webb, 2002, str. 165). Notranjost otoka je hribovita, tako da
je prebivalstvo zgoščeno v dolinah, blizu vzhodne obale. Na obalnih nižinah so glavne
kmetijske površine, vendar so tudi višja področja v notranjosti otoka rodovitna.
Glavni pridelki so olive, rdeče grozdje in ribez (Coutsoukis, 2004), kot tudi bombaž.
Še v poznih 80-ih prejšnjega stoletja so se prebivalci Lefkade večinoma ukvarjali s
kmetijstvom (50%) ter ribištvom (20%). Danes pa se večina prebivalstva, med
poletno sezono, ukvarja s turizmom pozimi pa še vedno s kmetijstvom. Otok je tudi
poraščen z gozdom jelke in smreke (Bain, Webb, 2002, str. 165). Je še vedno zelo
potresno dejaven, prav tako, kot tudi Kefalonija (Coutsoukis, 2004). Zadnji večji
potres je bil leta 2003, ki je uničil precejšnje število objektov.
Ob Lefkadi se nahaja tudi 10 bližnjih otočkov, ki spadajo pod njeno jurisdikcijo, in
sicer: Meganisi, Kalamos, Kastos, Madouri, Skorpidi, Skorpios, Sparti, Thilia,
Petalou in Kythros (Bain, Webb, 2002, str. 165). Večjo vlogo imata le otoka Meganisi
in Skorpios. Prvi zaradi svoje precejšnje velikosti in neokrnjene narave ter
tradicionalnih vasic, drugi pa je poznan predvsem zaradi Aristotela Onassisa, za časa
življena, enega od najbogatejših zemljanov, ki je imel v lasti omenjeni otok.
Zemljevid 7: Lefkada

Vir: Travel Greece, 2005
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2.3.5. Kitira
Kitira, peti Jonski otok po velikosti, tehnično spada k Jonskim otokom, čeprav je zelo
oddaljen od ostalih, saj leži na najbolj južnem koncu Peloponeza in nakazuje smer
proti Kreti, s katero ima tudi trajektno povezavo. Z nobenim imed Jonskih otokov
nima trajektne povezave. Otok tudi administrativno upravljajo iz Pireja. Zavzema 284
km2 površine, ki je zelo “kompaktna”, brez večjih zalivov ali polotokov (Wikipedia,
2007).
Otok ima dve večji pristanišči, severno Ag. Pelagia, ki povezuje otok s Peloponezom
in južno pristanišče Kapsali, ki otok povezuje s Kreto. Prav tako je na otoku majhno
letališče, ki pa ima le občasne povezave, pa še te predvsem z Atenami (Wikipedia,
2007).
Otok z okoli 3500 prebivalci je zelo miren, nudi pa nekaj lepih plaž in slikovito
pokrajino prepredeno s tradicionalnimi vasmi. Otočani se večinoma ukvarjajo s
kmetijstvom, saj ima otok nizke hribe, ki segajo najvišje do 500 metrov. Pridelujejo
pšenico, ječmen, grozdje in olive, ki jih gojijo za pridelavo olivnega olja za lastne
potrebe. Imajo tudi nekaj živinoreje, predvsem koze, ovce in krave. Za potrebe
lastnega ribolova pa imajo tudi majhno ribiško floto (Windmills, 2006a). Kitira se v
preteklosti finančno ni zanašala na turistični razvoj, temveč predvsem na svoje
izseljence, ki so v Avstraliji ustanovili “Veliko Kitiro” (Bain, Webb, 2002, str. 225).
Danes je tudi na tem otoku turizem tisti, ki jim prinaša največ dohodka in so od njega
tudi vedno bolj odvisni (Wikipedia, 2007).
Zemljevid 8: Kitera

Vir: Kythira Info, 2005
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2.3.6. Itaka
Itaka je majhen otok, ki je poznan zaradi svoje pestre zgodovine, predvsem pa po
zaslugi njenega legendarnega kralja Odiseja. Leži zahodno od Kefalonije od katere ga
loči kanal širok od dveh do štirih kilometrov. Dolg je 29 kilometrov širok pa največ
6,5 kilometrov (Windmills, 2006). Pokriva 92,7 km2 in ima okoli 80 kilometrov
obale z velikim številom polotokov in zalivov. V največjem izmed njih se nahaja tudi
glavno mesto otoka Vathi, ki velja za eno najboljših naravnih pristanišč v
Sredozemlju (Destounis, Papadatou, 2005). Zelo naraven in ohranjen otok ima divjo
in golo vzhodno stran in zeleno zahodno stran otoka. Notranjost je zelo gorata, saj je
najvišji vrh visok kar 808 metrov. To je gora Niritoki, ki je zelo skalnata z majhnimi
“otočki” zelenja, kjer večinoma rastejo smreke, ciprese in oljke. Otočani se
tradicionalno ukvarjajo predvsem s pomorstvom in ribištvom, tudi zaradi izjemnega
naravnega pristanišča v Vahti. Danes se prebivalci ukvarjajo tudi s pridelovanjem
vina, rozin in oliv (Bain, Webb, 2002, str. 181 in Calypso, 2006). Otok je poznan
predvsem, kot Odisejeva domovina, o čemer priča tudi nekaj arheoloških najdišč na
otoku. Skupaj z majhnimi ribiškimi vasicami in plažami nudi lep pobeg iz
vsakdanjika, saj je turistično še vedno zelo neizkoriščen in neobiskan (Windmills,
2006).
Zemljevid 9: Itaka

Vir: Villa Leni, 2006
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2.3.7. Paxi
Paxi, v družbi z manjšim otokom Antipaxijem, leži 14 kilometrov južno od Krfa. Je
najmanjši od sedmih Jonskih otokov, saj zavzema le 19 km2. Obenem pa velja za
enega izmed najbolj pisanih otokov v Jonskem morju, saj otok prekrivajo številni
nasadi oljk in mediteranskega rastlinja. Paxi nima letališča in je dostopen samo z
ladjo. Prav zaradi precejšnje nedostopnosti se je otok lahko izognil tokovom
modernega turizma in tako ohranil pristen Grški melos in prijaznost lokalnega
prebivalstva. Na otoku stalno živi okoli 2300 prebivalcev v treh glavnih vaseh Gaios,
Lakka in Loggos (Paxos, 2006).
Zemljevid 10: Paxi

Vir: Olympic Holidays, 2006
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3. Zgodovinski pregled in razvoj
3.1. Mitološki začetki in prazgodovina
Po grški mitologiji naj bi Jonski otoki dobili ime po eni izmed neštetih Zeusovih
ljubic, imenovani Io. Zeus jo je, pred Herino jezo, spremenil v mlado telico, vendar je
Hera to ugotovila in je od Zeusa zahtevala naj ji telico izroči. Io je to izvedela in
pobegnila čez morje, ki ga danes poznano kot Jonsko. Plavala je vse do Egipta, kjer jo
je Zeus spremenil nazaj v dekle (Bain, Webb, 2002, str. 13).
Izkopanine na Krfu in Kefaloniji dokazujejo, da so bili otoki naseljeni že v
Paleolitiku, in sicer že 70.000 – 50.000 pr. Kr. Otoki so bili najverjetneje naseljeni z
Ilirskim prebivalstvom, najdbe pa kažejo tudi na vpliv apulijske civilizacije iz Apulije
v Južni Italiji (Bain, Webb, 2002, str. 13).

3.2. Bronasta doba
Od treh prevladujočih bronastodobnih civilizacij v Sredozemlju, Kikladske, Minojske
in Mikenske so imeli Jonski otoki močno povezavo predvsem z zadnjima dvema. Med
leti 3000 – 1100 pr. Kr. je bilo intenzivno trgovsko delovanje med Jonskimi otoki z
minojsko kulturo na Kreti. Kefalonska avtohtona jelka, je bila uporabljena za gradnjo
palače v Knososu, medtem ko kakšnih drugih stikov med otoki ni bilo.
Jonski otoki so bili zato bližje mikenski kulturi med leti 1900 – 1100 pr. Kr., kar
pričajo številne najdbe mikenskih grobnic na Kefaloniji, Zakinosu in Lefkadi, kot tudi
na Kitiri. O tesni povezanosti pa priča tudi Homer (Bain, Webb, 2002, str. 13).

3.3. Mestni polis do Rimske protekcije
Med 9. in 4. stoletjem pr. Kr. je bila Grčija sestavljena iz številnih samostojnih
mestnih držav, imenovanih polis, med katerimi so najbolj poznane Atene, Špatra in
Korint, ki so bile ves čas vpletene v boje za prevlado. Ti polisi so tudi kolonizirali
druge dele Sredozemlja, predvsem t.i. Veliko Grčijo (Magna Graecia) v Južni Italiji in
na Siciliji, za kar so bili Jonski toki odlična odskočna deska (Shrover, 2006).
Na Jonskih otokih je bila najpomembnejša kolonija Kerkyra (današnje mesto Krf), ki
jo je leta 734 pr. Kr. ustanovil Korint. Korintčani so ustanovili tudi druge kolonije na
grški Jonski obali in Lefkadi. Tekom časa je Kerkyra pridobila na moči in postala
pomembna pomorska sila (Desypris, Petris, 1997, str. 19), medtem ko je bila
Kefalonija, obdarjena s odličnimi naravnimi pristanišči, predvsem trgovska
postojanka med vzhodnim in zahodnim Sredozemljem.
Zaradi izjemne strateške pozicije in naraščajočega bogastva in ambicij je pričela tudi
Kerykira ustanavljati svoje kolonije, ki so bile nemalokrat v napoto Korintčanom.
Tako je prišlo v letu 664 pr. Kr. do upora proti Korintčanom, ki so bili tedaj zavezniki
Šparte. Kerkyra se je povezala z njihovimi največjimi nasprotniki Atenci (Desypris,
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Petris, 1997, str. 19). To rivalstvo je kasneje pripeljalo tudi do Peloponeških vojn med
leti 431 – 404 pr. Kr. (Bain, Webb, 2002, str. 13).
Pomorske sile iz Krfa, Kefalonije, Zakintosa in Kitire so sodelovale v Atenski
ekspediciji na Sicilijo, z namenom, da bi zavzeli Sirakuze, enega od korintskih
največjih zaveznikov. Ekspedicija ni bila uspešna in je utrpela uničujoč poraz. Krf in
Jonski otoki so bili opustošeni, tako da je tudi nekdaj pomembno mesto Kerykira
obstalo le kot postojanka (Bain, Webb, 2002, str. 14).
Skozi prihodnja desetletja so Jonski otoki pristali pod upravo Makedonije in kasneje
Rima, ki si je Jonske otoke tudi podredil. Tako so v tem času imeli pomembno
funkcijo predvsem zaradi svojih dobrih pristanišč, od koder se je širila trgovina
(Ellada, 2007). Naslednjih 300 let je bila Grčija, kot Rimska provinca Ahaja, soočena
z dolgim obdobjem miru, poznanim kot Pax Romana. Rimljani so pustili provinci
precejšnjo mero avtonomije predvsem pri jeziku, veri in zakonodaji. Vedno so
občudovali grško umetnost in veliko bogatih Rimljanov se je šolalo v Atenah (Bain,
Webb, 2002, str. 14).

3.4. Bizantinsko cesarstvo
Leta 324 je Konstantin Veliki, spreobrnjenec v krščansko vero, preselil prestolnico iz
Rima v Bizanc, na zahodni obali Bosporja, in ga preimenoval v Konstantinopel (danes
Istanbul). To je bilo deloma zaradi nestabilnosti doma, kot tudi zaradi vedno večje
pomembnosti bogatih vzhodnih provinc imperija. Do konca 4. stoletja je bilo
cesarstvo tudi formalno razdeljeno na Vzhod in Zahod. Medtem ko je Rim počasi
izgubljal na pomenu in moči, je na vzhodu bogatel in rastel Konstantinopel.
Zaradi pozicije Jonskih otokov, na obrobju Bizantinskega cesarstva, je bilo življenje
tam vse prej kot stabilno. Otoki so bili izpostavljenji nenehnim napadom tujih
»barbarskih« ljudstev, med njimi: Hunov, Vandalov, Ostrogotov, Slovanov in
Bolgarov. Vendar je Bizancu vsakič znova uspelo osvojiti otoke in jih postaviti pod
svojo oblast, vse dokler se ni na obzorju pojavila nova sila, Benetke, ki je s svojo
politiko počasi iztrgala Bizancu Jonske otoke (Ecyclopaedia Britannica, 2007).
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3.5. Normani, Benečani, Latinski princi in
Anževinci
Normani so do 11. stoletja okupirali večino južnega dela Apeninskega polotoka in
pod vodstvom Roberta Guiskarda, leta 1081, pristali na Krfu. Do leta 1083 so osvojili
še vse ostale Jonske otoke. V prvi polovici 12. stoletja so Bizantinci pridobili otoke
nazaj, predvsem s pomočjo Benetk. V zahvalo so jim bili tako primorani dati možnost
proste trgovine po vsej obali Grčije. Tako je na oblast na Jonskih otokih prišel tudi
Italijan Matteo Orsini, ki je razglasil svoje mini kraljestvo, ki je vključevalo
Kefalonijo, Itako in Zakintos, in je bilo deloma avtonomno (Bain, Webb, 2002, str.
14-15). Četrta križarska vojna, leta 1204, je dokazala, da se morajo Bizantinci bati
Benečanov. Križarji so sklenili pogodbo z Benečani, katerih odnosi z Bizancem so se
vse bolj slabšali. Benečani so prepričali križarje, da je Bizanc veliko bolj primeren
cilj kot pa Jeruzalem. In tako so križarji leta 1204 zavzeli Konstantinopel in za vodjo
Latinskega cesarstva postavili Baldwina iz Flandrije. To je bilo za Grčijo eno
temnejših obdobij, saj so se Bizantinci borili za ponovno osvoboditev svojega
glavnega mesta, medtem ko so se križarski princi bojevali za širjenje svojih ozemelj
(Bain, Webb, 2002, str. 15).

3.6. Beneška oblast
Od druge polovice 14. stoletja so bili Benečani nesporna pomorska velesila v
Mediteranu. Prebivalci Krfa so videli v kateri državi je moč in leta 1386 so otok
ponudili Benečanom. V zameno so Benečani Krfu dovolili neke vrste svobodo v
verstvu in izobraževanju. (Bain, Webb, 2002, str. 16-17) Po padcu Konstantinopla,
tokrat proti Turkom, je Grčija še enkrat postala veliko bojišče. Borili so se Benečani
in Turki. Z izjemo Lefkade so bili Jonski otoki edini del Grčije, ki nikoli ni bil pod
Turško oblastjo. Benečani so za obrambo otokov namenili veliko denarja in takrat na
otokih tudi zgradili veliko utrdb.
V naslednjih štirih stoletjih so Benečani vladali otokom, ki so pod njimi doživljali
velik razcvet. Pridelovali so vino, ribez, svilo in bombaž. Mesta Krf, Argostoli,
Lefkada in Zakintos so dobili tipično beneško arhitekturo. Benečani so naravna
pristanišča spremenili v utrjena pristanišča in otokom predstavili oljke, in močno
spodbujali njihovo saditev. Kljub uradni italijanščini so Grki uporabljali svoj jezik,
tako da so bili Jonski otoki tedaj zadnje zavetišče Helenske kulture, kar je pripeljalo
do tega, da so na otokih našli zavetišče številni umetniki, pisatelji in rodoljubi. Turki
so večkrat poskušali zavzeti Jonske otoke, vendar jim je to deloma uspelo le z
Lefkado, ki pa je 1684 dokončno prišla pod Benečane (Bain, Webb, 2002, str. 16-17).
V 18. stoletju so bili Jonski otoki zadnja beneška postojanka, zaradi notranje krize pa
so jim namenjali vedno manj denarja. Oblast Benečanov nad Jonskimi otoki se je tako
končala leta 1797 s padcem Beneške republike.
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Slika 1: Nova beneška trdnjava v mestu Krf

Vir: Puppis, 2001-06

3.7. Britanski protektorat in boj za
neodvisnost
S padcem Napoleona se je lokalni politik Ioannis Kapodistrias dogovarjal o usodi
otokov tako z Rusi, kot tudi z Britanci, ki so mu priznavali pravice za obrambo
Lefkade pred Turki. Tako je bila leta 1815 ustanovljena država sedmih otokov
(Eptanisa) pod Britanskim protektoratom, ki je obstajala vse do 1863, ko so bili
Jonski otoki znova združeni z Grčijo (Atoll Impressions, 2003).
Britanska oblast med otočani ni bila najbolj priljubljena, vendar jim je prinesla kar
veliko napredka. Gradili so ceste, mostove, šole in bolnišnice, ustanavljali trgovske
povezave in razvili poljedelstvo ter industrijo. Predstavili so tudi svoj pravni in šolski
sistem in ustanovili Jonsko univerzo. Vendar je nacionalistično gibanje iz celinske
Grčije, kmalu doseglo tudi Jonske otoke (Bain, Webb, 2002, str. 17).
Na celini je leta 1820 začel turški despot Ali Pasha upor proti Sultanu kar so, kot
izjemno priložnost, izrabili Grki. Tako je 25. marca 1821 škof Germanos iz Patrasa
razglasil boj za neodvisnost, ko je razobesil grško zastavo nad samostanom Agias
Lavras na Peloponezu. Upor se je začel istočasno po vsej Grčiji in otokih in imel na
začetku velike uspehe. Tako so samostojnost razglasili 13. januarja 1822 v
Epidavrosu. Pomoč Grkom je prišla predvsem s strani t.i. grkofilov, mladih evropskih
aristokratov, ki so bili deležni klasične izobrazbe in so zato menili, da so se dolžni
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boriti za osvoboditev podjarmljenih narodov. Nekateri od teh panhelenov so bili
Goethe, Schiller, Victor Hugo, Alfred de Mousset in Lord Byron. Problem zmage v
boju ni bila prevelika moč nasprotnika, temveč nesoglasja med Grki o ciljih in
strategijah, kot tudi notranje razprtije med njimi. To se je pokazalo v dveh civilnih
vojnah. Ta nesoglasja je izkoristil sultan in znava osvojil velik del Grčije. Takrat pa
so zahodne sile in Rusija intervenirale in do leta 1829 dosegle, da je sultan priznal
neodvisnost Grčije (Ziagos, 2002)
Slika 2: Guvernerjeva palača s kipom britanskega guvernerja Adama

Vir: Puppis. 2001-06

3.8. Rojstvo grškega naroda
Zahodne sile so določile, da mora Grčija postati monarhija, ter da mora postati kralj
tujec. Tako je, kot kralj Grčije januarja 1833 v Nafplio prišel Oto Bavarski. Kralj Oto,
kot so ga poimenovali, ni bil najbolj popularen, saj je bil še večji avtokrat, kot
Kapodistrias. S seboj je pripeljal tudi številne bavarske plemiče, katerim je dodelil
pomembne funkcije. Naslednje leto, 1834, je prestolnico iz Nafpliona preselil v
Atene. (History of Greece, 2007a)
Vse to je leta 1843 pripeljalo do demonstracij, ki so jih vodili pripadniki prejšnjega
boja za neodvisnost in zahtevali ustavo. Oto je bil tako prisiljen sklicati parlament in
zamenjati svoje plemiče z vodji boja za neodvisnost (Bain, Webb, 2002, str. 19-20).
V teh letih se je med Grki porodila ideja o Veliki Grčiji (Megali Idea -Velika ideja).
Ideja je vključevala vsa ozemlja, ki so bila nekoč pod grškim vplivom in s
Konstantinoplom kot prestolnico. Oto je to idejo navdušeno podprl, kar je izjemno
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povečalo njegovo priljubljenost. Vendar so grški politiki raje poskrbeli za notranje
boje, s katerimi so želeli zmanjšati vpliv kralja in povečati svojega. Do 50-ih let 19.
stoletja so se vodje zamenjali, tako da so na oblast prišli mladi diplomiranci Atenske
univerze, ki so leta 1862 izvedli revolucijo in odstavili kralja. Ker niso našli
naslednika, so pod pritiskom Anglije izbrali Danskega princa Williama za novega
kralja Grčije, Georga I.. Anglija mu je, kot darilo ob kronanju 1864 leta, izročila
sedem jonskih otokov. Od tedaj so Jonski otoki znova povezani z matično Grčijo.
Petdeset letna vladavina Georga I. je prinesla stabilnost in blagostanje, saj je z
reformami zmanjšal vpliv kralja in povečeval moč parlamenta. Naslednja leta so bila
leta napredka, gradili so ceste, ki so jih tudi tlakovali, dokončali so Korintski prekop
(začeli so ga graditi leta 62 n.š.). Trgovska flota se je močno povečala in Pirej je
postal eno največjih mediteranskih pristanišč.
„Velika ideja“ je zopet zaživela leta 1897, ko je prišlo do vstaje na Kreti. Grki so
napovedali vojno Turčiji in poslali pomoč na Kreto. Le intervenciji zahodnih sil se
imajo Grki zahvatliti, da jih Turki niso popolnoma zavzeli. Na Kreti so postavili
začasno oblast, ki so jo nato postopoma predajali Grkom. Leta 1905 je predsednik
kretskega parlamenta Elefterios Venizelos oznanil unijo z Grčijo (History of Greece,
2007b).

3.9. Balkanske vojne in I. svetovna vojna
Kljub slabemu stanju Otomanskega imperija, je le ta še vedno segal do današnje
Makedonije, ki so si jo novonastale države Srbija, Bolgarija in Grčija zaželele. V prvi
vojni leta 1912 so se združile proti Turkom. V drugi pa sta se Grčija in Srbija združili
proti Bolgariji. Z mirom v Bukarešti so Grki močno povečali svoj teritorij na dele
Trakije, Makedonije, Epira in Severnih Egejskih otokov, ter dobili dokončno
priznanje, da Kreta spada h Grčiji (Bain, Webb, 2002, str. 21).
V prvi svetovni vojni se je Grčija na začetku zavzemala za nevtralnost, vendar so na
pritisk zaveznikov stopili v vojno na njihovi strani, saj so jim obljubili ozemlja v Mali
Aziji. Po koncu vojne jim obljuba ni bila izpolnjena, tako da je Venizelos, pod
pretvezo zaščite manjšine v Smyrni (Izmirju), zavzel mesto in začel pohod po Turčiji.
Do leta 1921 so tako Grki prišli vse do Ankare. Vendar so Turki pod novim vodstvom
Kemala Ataturka izvedli protiofenzivo in pregnali Grke. Po mirovnem sporazumu je
prišlo do velike menjave prebivalstva med državama. Skoraj 1,5 milijona Grkov je
zapustilo Turčijo in okoli 400.000 Turkov je zapustilo Grčijo. To je bil predvsem
velik udarec za Grke, saj jih je veliko zapustilo lepe in velike domove v Turčiji in jih
zamenjalo za male hiške v Grčiji. Po tem sporazumu je Dodekanez pripadel Italiji
(Bain, Webb, 2002, str. 21).
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3.10. Obdobje med velikima vojnama
Prihod beguncev iz Turčije je povzročil precejšnjo nestabilnost v državi. Po številnih
menjavah oblasti, je bila leta 1924 vzpostavljena republika. Do določene stabilosti je
prišlo šele s ponovno vrnitvijo Venizelosa na oblast leta 1928. Vpeljal je nekaj reform
v gospodarstvo in izobraževanje. Vendar je imel Venizelos veliko nasprotnikov, ki so
po več poskusih le uspeli priti na oblast. Tako so leta 1935 ponovno vzpostavili
monarhijo pod žezlom kralja Georgea II., ki je za svojega premiera postavil desničarja
Ioannisa Metaxasa, iz ene najstarejših kefalonskih družin. Devet mesecev kasneje je
Metaxas postal diktator s pretvezo, da želi ubraniti državo pred komunisti (Bain,
Webb, 2002, str. 21-22).

3.11. II. svetovna vojna
Mataxas je želel ustvariti tretjo veliko grško civilizacijo, ki bi temeljila na antični in
bizantinski preteklosti, vendar je bilo tisto kar je dejansko izpeljal, bolj podobno
grškemu Tretjemu rajhu. Zaprl ali izgnal je vse nasprotnike, preprovedal sindikate in
komunistično partijo, uvedel cenzuro in tajno policijo ter neke vrste fašistično
mladino. Najbolj pa je poznan po odločnem NE (Dan Ochi - danes nacionalni
praznik) Mussollinijevemu ukazu, naj dovoli prehod italjanske vojske čez Grčijo ob
začetku II. svetovne vojne. To je pripeljalo do napada na Grčijo, ki pa je Italijane
sprva pregnala nazaj v Albanijo. Mussollinijev načrt, da obnovi Rimski imperij je
vključeval tudi Jonske otoke, ki so tako padli pod italijansko nadoblast. Obdobje pod
italijansko okupacijo je bilo dokaj mirno, saj so imeli otočani v sebi kar precej
italijanske krvi, in večina jih je še vedno znala italijansko. Problem je nastopil po letu
1943, ko je Italija kapitulirala, kar je posledično pripeljalo do nemškega
bombardiranja Krfa in Kefalonije. Takrat so Nemci pobili 9646 vojakov in 390
častnikov (Duncan, 2006).
Zavezniki so v začetku leta 1941 pristali v Grčiji, vendar so bili ob napadu na Grčijo
in Jugoslavijo, 6. aprila 1941, zelo hitro poraženi in so se morali umakniti. Kralj se je
umaknil v Aleksandrijo. Po Grčiji so se organizirala odporniška gibanja ELAS, EAM
in EDES. ELAS so ustanovili komunisti, vendar niso vsi njeni pripadniki pripadali tej
struji, za razliko od EAM, kjer so bili pripadniki odkriti stalinisti, ki so se pred tem
šolali v Moskvi. V EDES pa so bili organizirani desno usmerjeni prebivalci in
monarhisti. Vse te skupine so se bojevale med seboj prav tako kot proti Nemcem.
Kasneje sta se ELAS in EAM združila in ustanovila provincialno vlado leta 1944.
Oktobra 1944 so bili Nemci pregnani iz Grčije, vendar so se komunisti in monarhisti
še vedno bojevali med seboj (Bain, Webb, 2002, str. 22-23).
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3.12. Državljanska vojna in emigracija
Za začetek državljanske vojne se šteje dogodek 3. decembra 1944, ko so policisti
streljali na komunistične demonstrante. To je bil začetek oboroženega spopada med
komunisti in desničarji in le britanska intervencija je preprečila zmago ELAS-EAM-a.
Volitve 1946, ki jih je zaznamoval bojkot komunistov, so dobili rojalisti, ki so
pripeljali nazaj kralja Georga II. Levičarji so ustanovili Demokratično armado Grčije,
ki se je bojevala proti rojalistom in spočetka žela velike uspehe, saj so jo oskrbovale
vse večje komunistične države. Z izstopom Jugoslavije izpod okrilja Sovjetske zveze,
je presahnila tudi pomoč Demokratični vojski Grčije, ki je leta 1949 kapitulirala.
Državljanska vojna je v treh letih terjala več žrtev, kot II. svetovna vojna. Četrt
milijona ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, več tisoč jih je bilo izgnanih ali zaprtih.
Vse to je pripeljalo do velike emigracije Grkov v tujino. Skoraj milijon Grkov je
odšlo v Avstralijo, Kanado in ZDA, v želji po boljših življenskih razmerah. Tako so
odhajajoči prebivalci zapustili celotne vasi, kot tudi celotne otoke popolnoma
zapuščene (History of Greece, 2007c).
Dodatno emigracijo je na Jonskih otokih povzročil uničujoč potres leta 1953.
Povzročil je tako veliko škodo, da je bilo praktično nemogoče obnoviti, kar je bilo
uničenega. Tako so bili otočani s Kefalonije, Lefkade in Zakintosa prisiljeni v še eno
emigracijo. Večinoma so šli v Avstralijo, ki so jo spodbudili tudi ugodni krediti za
življenje v tujini (Bain, Webb, 2002, str. 23-24).

3.13. Obdobje obnove
Grčija je leta 1951 vstopila v zvezo NATO in leta 1953 dovolila ZDA, da postavi
vojaške baze v Grčiji. V zameno za postavitev baz je Grčija dobila velikansko
denarno pomoč, vendar je kljub temu ostala revna država. (History of Modern Greece,
2007). To obdobje je močno zaznamovalo tudi Ciprsko vprašanje. Ciprski Grki (štiri
petine prebivalstva) so si želeli unije z Grčijo, čemur je močno nasprotovala Turčija,
ki se je zavzemala za priključitev otoka Turčiji. Po izbruhu nasilja, so se Britanci, ki
so od leta 1914 vladali otoku, odločili da bo Ciper postal samostojna država. S strani
obeh, Grčije in Turčije, je bil Ciper priznan šele leta 1959, vendar se je nasilje
nadaljevalo tudi po tem, saj se je turški del zavzemal za delitev otoka (Bain, Webb,
2002, str. 24).
V Grčiji pa je to obdobje novega vodje Papandreouja, ustanovitelja Centralne unije, ki
je pričel s številnimi reformami. Osvobodil je politične zapornike, dovolil izgnancem
vrnitev v Grčijo, zmanjšal davke in proračun za vojsko, povečal je potrošnjo v
socialnem sektorju in izobraževanju. Vzporedno z njegovim vzponom je prestol
nasledil kralj Konstantin II., na Cipru pa je izbruhnila državljanska vojna (Bain,
Webb, 2002, str. 24).
Papandreou se je zavzemal tudi za “prevetritev” vojske, ki je bila velikokrat pobudnik
zarot, čemur pa je kralj odločno nasprotoval, zato je Papandreou odstopil. Sledilo je
obdobje neučinkovitega vodstva vse do leta 1967, ko so bile razpisane volitve do
katerih pa nikoli ni prišlo, saj je skupina poveljnikov pod vodstvom Georgosa
Papadopoulosa in Stylianosa Patakosa, 21. aprila 1967, izvedla državni udar, Kralj je
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izvedel protiudar, ki ni bil uspešen, zato je pobegnil iz države. Obveljalo je vojaško
pravo, razpuščene in prepovedane so bile vse stranke in sindikati, uvedena je bila
cenzura, zaprtje, mučenje in beg številnih Grkov. Leta 1972 je Papadopoulos razglasil
republiko in postavil sebe za predsednika, vendar ga je že naslednje leto zamenjal
Ioannidis, ki je skušal zaigrati na karto Cipra in združiti vse Grke, kar pa je šlo zelo
narobe, saj je Turčija napadla otok in ga 1/3 tudi zavzela Zato se je moralo izseliti
200.000 grških Ciprčanov (Bain, Webb, 2002, str. 24-25).

3.14. Obdobje po vojaški hunti in osemdeseta
Za leto 1974 so bile napovedane volitve, ki so se jih lahko udeležili tudi komunisti.
Ustanovljena je bila PASOK (Panhelenska socialistična unija) pod vodstvom
Andreasa Papandreouja - Georgosovega sina. Zmagala pa je Karamanilisova Nova
demokratična stranka. Tedaj je bil izveden tudi plebiscit, 69 % prebivalstva je
glasovalo proti obnovitvi monarhije. Karamanilisova priljubljenost je padala, vendar
je kljub vsemu zmagal tudi 1977 leta. Zadnje veliko dejanje njegove stranke je bila
grška vključitev v Evropsko skupnost (danes Evropsko unijo) 1. januarja 1981, ko je
Grčija preskočila vrsto kandidatk, ki so potrpežljivo čakale na vključitev (Bain,
Webb, 2002, str. 25).
Leta 1981 je na volitvah zmagala Papandreoujeva PASOK z 48 % glasov ter tako dala
Grčiji prvo socialistično vlado. Na oblast je PASOK prišel predvsem z obljubo o
zaprtju vojaških baz ZDA in umiku iz NATA. Obdobje je zaznamovalo majhno
izboljšanje standarda. Nezaposlenost je ostala visoka, reforme v izobraževanju so bile
le delno uspešne. Uzakonil je splav in ločitve ter civilno poroko. Do zloma njegove
vlade je prišlo leta 1988, ko so časnike preplavile zgodbe o ljubezenskem razmerju s
stevardeso Dimitro Liani (s katero se je kasneje tudi poročil) in o vpletenosti
PASOKA v finančni škandal z Banko na Kreti (Bain, Webb, 2002, str. 25).

3.15. 1990 in novo tisočletje
Na volitvah leta 1990 je na oblast znova prišla Nova demokracija pod vodstvom
Mitsotakisa. Odločena, da se spoprime s perečimi problemi Grčije, visoko inflacijo in
visoko državno potrošnjo. Uvedla je stroga merila, vključno z zamrznitvijo plač za
civilne uslužbence in visoko porastjo javnih del in osnovnih storitev. Prav tako je
ostro nastopila proti utaji davkov, kar je še danes pereč problem Grčije. Vsa ta dejanja
so privedla do številnih stavk v javnem sektorju. Vladni problemi so se še povečali z
albanskimi begunci in sporom z Mekedonijo, glede uporabe njenega imena. Na
predčasnih volitvah, ki so bile razpisane zaradi škandalov premiera Mitsotakisa, je
znova zmagal PASOK, pod vodstvom Papandreouja. Papandreou je bil šibkega
zdravja, kar je zaznamovalo celotno njegovo vlado vse do leta 1996, ko je zaradi
zdravstvenih težav odstopil. Istega leta je tudi umrl. Po odhodu Papandreouja je
PASOK zapustil levo usmeritev in za predsednika izvolil ugledenga ekonomista in
odvetnika Costasa Simitisa. Njegova politika je bila precej desno usmerjena, tako da
se je pogostokrat bolj ujemala s politiko desne Nove demokracije. Zavzemal se je za
večjo integracijo z Evropo, kar je tudi izvedel skupaj s številnimi reformami, ki so jih
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narekovali iz Bruslja. Volilcem se je priljubil tudi takrat, ko se je postavil proti NATU
ob bombnem napadu na Srbijo leta 1999. Dosegel je, da je Grčija leta 2002 prevzela
evro kot nacionalno valuto (History of Greece, 2007d)

3.16. Grčija danes
V grški politiki še vedno močno prevladuje vprašanje Turčije. Nesoglasja glede
majhnega otočka v Egejskem morju, so leta 1996 skoraj pripeljala do vojne med
državama. Vendar je bila Grčija prva, ki je priskočila na pomoč Turčiji ob potresu leta
1999, prav tako pa je bila Turčija prva, ki je priskočila na pomoč Grčiji ob potresu pol
leta kasneje, kar kaže na zmerno otoplitev odnosov med državama (Bain, Webb,
2002, str. 26-27).
Eden večjih problemov Grčiji še vedno predstavlja uporaba imena republika
Makedonija, saj Grki trdijo, da je ime Makedonija bilo, je in bo vedno Grško. Grčija
je celo dosegla, da je EU priznala Makedonijo le pod imenom FYROM (Bivša
jugoslovanska republika Makedonija).
Vojna v bivši Jugoslaviji Grčije ni prizadela neposredno, je pa prizadela turizem
predvsem na Jonskih otokih, saj se je število turistov zmanjšalo, zaradi bližine bojišč
(Bain, Webb, 2002, str. 26-27).
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4. Razvoj in značilnosti masovnega
turizma v Sredozemlju in Grčiji
Pred začetkom opisovanja turizma je najprej potrebno razjasniti, kaj turizem sploh je.
Skozi zgodovino so se pojavljale različne definicije in različni opisi turizma. Prve so
namen turizma opisovale, kot izključno ekonomski, predvsem kot sredstvo za
pridobivanje denarja. Šele kasneje se je pogled na turizem razširil. Tako je Bridges
leta 1959 v prvi veliki knjigi o turizmu, Travel and Tourism Encyclopaedia
(Potovalna in turistična enciklopedija), le tega povezal s prirojeno človekovo željo po
gibanju, kar se kaže skozi vso zgodovino človeštva. Prva potovanja so se dogajala
zaradi različnih razlogov, kot so: obiski prijateljev, radovednost, boljše življenje,
romanja po božjih poteh, trgovanja ter enostavnega veselja do potovanj. Kot dokaz
navaja pojav in porast potovanj že stoletja nazaj. Kljub raznim oviram, kot so,
nevarnost in grožnje roparskih napadov, nevarnost okužb in nalezljivih bolezni, so se
potovanja nadaljevala in popotnikov je bilo vedno več (Gunn, Var, 2002, str.9).
Z novimi oblikami in kakovostjo potovanj, so se spremenile tudi razlage turizma.
Tako sta ga leta 1982 Mathieson in Wall opisala, kot začasno gibanje človeka na
destinaciji zunaj njegovega domačega kraja, kjer živi in hodi v službo.V času bivanja
na drugi destinaciji uporablja tam vse storitve, ki zadovoljujejo njegove potrebe.
Podobno razlago je leta 1994 ponudil tudi Chadwick, ki je identificiral tri glavne
pojme turizma: gibanje ljudi, ekonomski vidik ter sistem medsebojnih odnosov med
ljudmi, njihovimi potrebami in ponudbo, ki zadovoljuje te potrebe (Gunn, Var, 2002,
str. 9).
Nekatere definicije, kot tudi definicija Clare Gunn iz leta 1988, ki vključuje v turizem
vse vrste potovanj, razen vožnje v službo, so zelo problematične. Taka definicija, tako
v turizem zajema vse, kar se ne dogaja doma, vključno z rekreacijo izven doma ter
tudi take primere, kot je na primer obisk zdravnika. Druge definicije opisujejo turizem
predvsem, kot potovanje proč od doma z namenom brezdelja. Kot takega ga lahko
potem razumemo, kot obliko rekreacije in brezdelja (Shaw, Williams, 1994, str.5).
Ravno zaradi vseh teh različnih definicij, se danes kot glavna in največkrat omenjena
uporablja definicija, ki je bila uradno sprejeta na mednarodnem srečanju
strokovnjakov statistikov v Ottawi leta 1991: “Turizem je splet odnosov in pojavov,
povezanih z aktivnostjo oseb, ki potujejo in bivajo v krajih izven stalnega bivališča
neprekinjeno do največ enega leta zaradi preživljanja prostega časa, poslovnih in
drugih razlogov.” (cv. Zorko, 1999, str.19)
Tako je turizem do danes postal izjemno popularna aktivnost. V letu 2004 je po svetu
potovalo več kot 763 milijonov turistov. Turizem je danes zelo pomemben vir
prihodkov za veliko držav sveta, saj turisti potrošijo veliko denarja za nakup blaga in
plačila storitev, prav tako pa nudi turizem tudi veliko možnosti za zaposlitev in razvoj
„nerazvitih območij“ (Wikipedia-Tourism, 2007). Turizem tako vpliva na kar najširši
spekter področij, med drugim na zaposlovanje, regionalni razvoj, izobraževanje,
okolje, varstvo potrošnikov, zdravje, varnost, kulturo, nove tehnologije, prevoze,
finance ter tudi davke. V EU raste zavest o pomenu turizma za gospodarsko rast in
zaposlovanje. Tako velja turizem, kot potencialno najpomembnejši oblikovalec novih
delovnih mest, še zlasti v manj razvitih in obrobnih regijah. Ocenjujejo, da je v EU
direktno v turizmu zaposlenih kar 6 % vseh zaposlenih, kar daje vsaj 5.5 % BDP in
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30 %1 od celotne zunanje trgovine in storitev. V EU je tudi 12 od 40 vodilnih
turistično ciljnih območij na svetu, ki ustvarijo približno 2/5 svetovnega turizma
(prihodov turistov, prihodkov iz turizma in svetovne turistične potrošnje). Vendar niso
ekonomske koristi edini pokazatelj pozitivnih učinkov turizma v EU. Potovanja in
prosti čas imajo tudi velik socialni pomen, saj niso več le privilegij bogatih, temveč
so, po raziskavi Evrobarometra iz marca 1998, potovanja in počitnice, postali
sestavni del življenja večine prebivalcev EU (Dekleva, 2001).
Vendar pa lahko pretiran turistični razvoj z prezasičeno ponudbo pripelje do
masovnega turizma, kar nadalje pripelje do degradacije okolja in propadanja
turističnih naselij. Ravno zato se v zadnjih letih vedno bolj poudarja alternativni
turizem, ki prinaša trajnostni razvoj (Wikipedia-Tourism, 2007).
Tako se je najprej, in sicer že v 50-ih letih 20. stoletja na obalah Sredozemlja pričel
razvijati masovni turizem. Preobrazba evropskega dela Sredozemlja v turistični pas, je
bila le zadnja izmed mnogih. Dva tisoč let prej je bilo to območje zibelka grškega in
rimskega imperija, ki je vir dohodka pridobivalo na račun vojaške ekspanzije.
Poznejši Beneški, Turški in Španski imperij je rasel predvsem po zaslugi trgovine in
politične moči. V času renesanse se je komercialno središče iz Sredozemlja preselilo
proti severu, kjer se je kopičil denar predvsem na račun industrijske proizvodnje in
trgovine. Industrijska revolucija se je prav tako razvijala na severu in je Sredozemlje
obšla, kar se je kazalo v perifernosti in revščini tega območja ter ruralni depopulaciji.
Od industrijske revolucije pa vse do 60-ih let 20. stoletja je to območje capljalo za
razvitimi (predvsem severnimi) deli Evrope. Zanimivo pa je, da je prav
industrializacija Severne Evrope, “napolnila motorje” za “renesanso” v Sredozemlju
od 50-ih let 20. stoletja dalje, predvsem s turističnimi tokovi iz severa proti jugu. Od
tega obdobja dalje so turistične aktivnosti, vzporedno s komercialnim kmetijstvom,
industrijskim razvojem in povečanimi urbanimi storitvami, pripomogle k ponovnemu
“rojstvu” sredozemskega dela Evrope (Bramwell, 2004, str.1).
Od 50-ih let prejšnjega stoletja dalje so obale Španije in Italije, katerim so sledile
obale Grčije, Malte, Cipra in bivše Jugoslavije, privabljale številne turiste iz severne
Evrope (cv. Bramwell, 2004, str. 1-2). Počitnice na tej »uživaški periferiji« so bile
večinoma predstavljene, kot izkušnja sonca in morja, z veliko boljšo ponudbo sonca
in toplote, kot na severu. V povojni Evropi so postala potovanja, tudi daljša,
omogočena velikemu številu ljudi, predvsem po zaslugi tehnološkega napredka in
blagostanja. Pospešeno dopustovanje je omogočil tudi razvoj transportne tehnologije,
predvsem komercialnih letalskih prevozov. Vse navedeno je pospešilo tudi razvoj
turističnih agencij, ki so pričele nuditi počitnice v paketu, torej nastanitev in prevoz,
kar je bilo tedaj nekaj novega. Nastanitve in ostalo infrastrukturo je pogosto
financirala, poleg lokalne, tudi osrednja državna oblast.
Velika ponudba takšnih počitnic, je kmalu privedla do tega, da so počitnice postale
dostopne širokim množicam. Poleg takih organiziranih počitnic, pa se je veliko
turistov in tudi domačih gostov odločalo za samostojne počitnice na morju, brez
vključitve turističnih agencij.(cv. Bramwell, 2004, str. 1-2). Tako tudi danes, kar 63 %
Evropejcev, najraje izbere počitnice ob Sredozemlju (Beriatos, 2002).
Na splošno je povojna južna Evropa doživela velik turistični in ekonomski razvoj.
Vendar se je vpliv turizma spreminjal med različnimi deli južne Evrope, kot tudi
znotraj posameznih držav in tudi med turističnimi kraji samimi. Kjer se je razvila
industrija je ta razvoj prinesel ekonomske, socialne, kulturne in okoljske spremembe.
1

Podatki veljajo za leto 1999, ko je bilo v EU le 15 držav.
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To je bilo toliko bolj vidno, saj so bile države južne Evrope bolj počasne pri razvoju
industrije in pri modernizaciji, kljub temu da so nekatere, kot Italija, Španija, Grčija,
Ciper in Malta, doživele dinamičen ekonomski razvoj že med leti 1960-1990 (cv.
Bramwell, 2004, str.2). V zadnjih dvajsetih letih se je število turistov na območju
Sredozemlja in, s tem tudi Grčije, povečalo za dvakrat. Tako se je Grčija povzpela
tudi do take številke turistov, ki je enaka ali pa celo višja, od števila prebivalcev
Grčije, torej več kot 10 milijonov (Beriatos, 2002). Vpliv turizma je bil hitro zelo
viden, predvsem zaradi tradicionalne nerazvitosti in značilne tradicionalne družbe.
Kakorkoli, turizem je bil eden od pomembnih dejavnikov pri preobrazbi južne
Evrope v povojnem obdobju, vključno z intenzivnim in komercialnim kmetijstvom
ter z naraščujočim storitvenim sektorjem (cv. Bramwell, 2004, str.2).
Grčija je bila poznana kot turistična destinacija že veliko pred razvojem modernega
turizma, kot ga poznamo danes. Poznali so jo predvsem premožni Evropejci,
večinoma plemiči in intelektualci. Velik interes se je že v preteklosti kazal, predvsem
zaradi bogate antične kulture, ki je vzbujala zanimanje ljudi vse od renesanse naprej,
ko se je interes za antiko znova obudil. Potovanja v Grčijo so bila pogosta, največ so
tja potovali britanski intelektualci. Potovanje v Grčijo je postalo celo del Grand
Toura, predvsem v času Napoleona, ko so bili ostali deli Evrope nedostopni. Ti
popotniki so šli po sledeh antične zgodovine, v Atene, po Atiki ter po drugih
arheoloških najdiščih po Termopilah, Olimpiji, Delfih in Mikenah. V tem času so se
poleg intelektualcev in aristokratov, turizma udeleževali tudi številni Grki iz
čezmejnih dežel, ki so se pričeli vračati v Grčijo. Velik skok za turizem je pomenila
oživitev Olimpijskih iger 1896 leta v Atenah, ko je v Grčijo prišlo veliko turistov z
vsega sveta. Tedaj so pričeli po Grčiji rasti številni hoteli, največ v Atenah, na Krfu,
v Nafplionu in Patrasu. V prvi polovici 20. stoletja je turizem cvetel predvsem po
zaslugi Grških emigrantov, ki so se vračali v Grčijo in začeli ustanavljali hotele v
rodni deželi. Poleg emigrantov pa so vlaganja v hotele podprli tudi politiki, ki so si že
tedaj prizadevali za razvoj turizma (Dritsas, 2006).
V obdobju elitnega mednarodnega turizma pred I. svetovno vojno, sta bili predvsem
Francoska in Italijanska riviera, zimsko počivališče premožnih slojev iz severne
Evrope (Bramwell, 2004, str.4). K Italiji in Franciji lahko priključimo tudi Jonske
otoke, predvsem otok Krf, ki je bil že konec 19. stoletja, počitniško pribežališče
najprej Avstroogrske cesarice Elizabete, po njeni smrti pa Nemškega cesarja Williama
II, ki je kupil njeno palačo Achillion (Desypris, Petris, 1997). Od 50-ih let 20. stoletja
je mednarodni turizem dobil zagon, predvsem zaradi lažjega dostopa in nižjih cen, kot
tudi zaradi ponudbe toplega morja in podnebja brez dežja. Pripomogli so tudi razni
pozitivni stereotipi in miti o Sredozemlju (Bramwell, 2004, str.4). Velik skok pa je
turistični razvoj doživel v povojnem obdobju, saj je prišlo do popolnega razcveta
turizma po vsej Grčiji, čemur smo priča tudi danes (Dritsas, 2006).
Tedaj se je pričela razvijati tudi tipična grška turistična ponudba, ki združuje naravne,
kulturne ter zgodovinske zanimivosti, posejane po vsej deželi. Grčija ima 24.000
kilometrov obale, 2500 otokov ter povprečno 300 sončnih dni na leto. Ima edinstveno
floro in favno, mile zime in vroča poletja, kar je ena njenih glavnih zanimivosti.
Grška civilizacija, stara že več kot 3500 let, prav tako nudi veliko zgodovinske
dediščine. Po vsej Grčiji je okoli 25.000 registriranih in zaščitenih spomenikov ter
arheoloških najdišč, imajo številne muzeje in okoli 500 tipičnih tradicionalnih naselij,
kar nudi edinstveno zmes izjemnih turističnih atrakcij (Buhalis, 2001, str.449).

39

Turizem na Jonskih otokih

V sklopu grške turistične ponudbe so svoj prostor našli tudi Jonski otoki. Ti so,
predvsem v zadnjih letih, priča velikemu turističnemu razvoju po več desetletjih
socialno ekonomskega upadanja in zapuščanja, predvsem zaradi emigracije v
petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih. Turizem je tako ponudil veliko možnosti
za razvoj različnih dejavnosti in otokov samih. Predvsem na teh otokih je turizem
zaznamovan z izrazito sezonskostjo, kar vpliva na ekosistem s preobremenitvijo
okolja, infrastrukture in storitev poleti in s popolno nezasedenostjo v preostanku leta.
Takšne razlike nujno negativno vplivajo na kakovost storitev, dvigujejo cene ter
spodkopavajo izgradnjo in vzdrževanje osnovne infrastrukture in storitev (Beriatos,
2002).
Osemdeseta leta 20. stoletja so bila najbolj odločilna za ves nadaljnji razvoj turizma,
tako na Jonskih otokih, kot tudi v celotni Grčiji. Otoški in obalni deli po vsej Grčiji,
so se razvijali v smeri masovnega turizma, ki je pred tem prinesel velike uspehe Krfu,
Rodosu in Mikonosu. Po tem vzorcu so se velika turistična naselja razvijala po vsej
Grčiji. Glavni razlog, ki so ga navajali zagovorniki takšnega turizma je bil, da je to
dobro, saj prinaša dobičke Grčiji v razmerju mednarodne menjave, kar omogoča
večanje njenih mednarodnih rezerv. Predvsem pa prinaša velike dobičke turističnim
pokrajinam (Tsartas, 2004, str. 76-77) in to ravno tistim, ki so bile do tedaj najbolj
ogrožene zaradi izseljevanja prebivalstva, nezaposlenosti in gospodarskega
propadanja.
Hkrati s hitrim razvojem takega masovnega turizma, pa so se pojavili tudi številni
problemi. Prvi izmed problemov je bil izrazita sezonskost takega turizma. Med leti
1970-2000 je večina turistov (35-40%) prišla v Grčijo julija in avgusta, kar pomeni,
da je bilo težko doseči polno povrnitev investicije v infrastrukturo, če le-ta ni bila
uporabljena v popolnih zmogljivostih, ker je turistična sezona trajala le 2 do 3 mesece.
Drugi problem je drastično zmanjšanje dobička takega modela turizma zaradi
degradacije okolja, saj se je infrastruktura starala, nihče pa ni vlagal v njeno obnovo
in dopolnitev ponudbe. Med turističnimi naselji na otoku je vladala tudi velika
konkurenca, zato so si sama zbijala ceno in s tem dobiček.
Tretji problem je povezan z “divjo” nenačrtno uporabo zemljišč ter z urbanističnim
načrtom, ki ga praktično ni bilo. To je pripeljalo do tega da je “turizem” na veliko
gradil predvsem v obalnem območju, ki je bilo tako za vedno izgubljeno. Tu se je
pokazala predvsem nemoč države, da bi vsilila svoj razvojni turistični program. Tako
je splet dogodkov pripeljal do tega, da je svojo obalo prepustila divjemu pozidavanju
(Tsartas, 2004, str. 76-77).
Končni rezultat take turistične politike in nedejavnosti oblasti v pravem trenutku, je
pripeljal do tega, da so z masovnim turizmom Jonski otoki in tudi velik del Grčije,
izgubili zelo pomemben element privlačnosti, ki je privabljal ljudi v Grčijo in sicer
okoljski vidik. Tudi kakovost bivanja v teh masovnih naseljih se je močno znižala in
tako privabljala manj turistov. (Tsartas, 2004, str. 76-77). Prav zaradi vseh omenjenih
problemov pa se v zadnjih letih vse več turističnih programov ukvarja predvsem z
uveljavitvijo alternativnega, oziroma trajnostnega turizma, ki bi turističnim krajem
omogočal trajno rast in visoke donose tudi v prihodnosti in ne le za kratek čas, ko
destinacija velja za popularno.
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4.1 Primerjava masovnega in alternativnega
turizma
Glavna razlika med modernim turizmom in turizmom v preteklosti je v tem, da
moderni turizem vključuje masovno dojemanje počitnic, ki je razširjeno na celotno
populacijo in ne več le na nekaj izbrancev. To je velika razlika med turizmom pred
dobo železnic, ko sta potovala in preživljala počitnice ves čas samo dva, priviligirana,
razreda ljudi. Velika množica ljudi ni imela niti počitnic niti sredstev za potovanje.
Moderni turizem tako vključuje univerzalno dostopnost do potovanja posameznikom
zahodnega sveta, ki lahko potujejo, kamor jim srce poželi. Hitrost, udobje in ugodne
cene, so glavne prvine na hitro rastočem in skrajno konkurenčnem turističnem trgu
(ExampleEssays, 2007). Danes spadajo med glavne elemente turistične industrije:
 turistična sredstva in viri, ki so naravni in družbeni (okolje, mesta, ljudje,
tradicionalne navade...),
 splošna in turistična infrastruktura, ki imata predvsem namen povezave
komunikacije in potovanja. Sem spadajo tudi telekomunikacije in vse
ostale osnovne oblike infrastrukture, ki jo uporabljajo tako turisti, kot tudi
lokalno prebivalstvo,
 nastanitvene zmogljivosti, hoteli, apartmaji, mesta in vasi, dopolnilna
bivališča, nastanitve za zaposlene, tudi bari in restavracije,
 zabaviščne in športne zmogljivosti, rekreacijske in športne površine ter
kulturne znamenitosti,
 turistične storitve, turistične agencije, lokalni promocijski centri, turistično
informacijska središča, najemi avtomobilov, vodniki-predstavniki in drugo
(cv. Shaw, Williams, 1994, str.98).
V večini razvitih držav je v prišlo zadnjih desetletjih do velikih sprememb tako, da
imajo zaposleni danes več prostega časa, predvsem po zaslugi krajšega delovnika.
Zato imajo tudi več časa za različne aktivnosti v prostem času in velik del tega časa
pripada turizmu, ki je postal bistveni sestavni del modernega življenja. „Ne oditi na
počitnice je tako, kot ne imeti avtomobila ali lepe hiše“. Turizem je postal statusni
simbol, ki tudi pozitivno vpliva na zdravje. In ravno v teh, bogatih državah, kjer imajo
zaposleni možnosti plačanega dopusta in svobodnega načrtovanja izrabe le-tega, se je
razvil masovni turizem. K hitremu razvoju tega turizma so pripomogli tudi nižji
stroški prevoza, tako kopenskega, kot letalskega. Ti so se znižali tudi zaradi vedno
večje ponudbe turističnih paketov. Vsi ti dejavniki skupaj so pripeljali do tega, da se
je razvil masovni turizem kakršnega poznamo danes (Shaw, Williams, 1994, str. 174177).
Masovni turizem se je najprej pojavil v ZDA, in sicer že v dvajsetih in tridesetih letih
20. stoletja. Razlog za razmah masovnega turizma sta bila plačan dopust in vse večje
število lastnikov avtomobilov. Naslednji izbruh je se je zgodil v Evropi, v petdesetih
letih 20. stoletja, ko je le-ta doživljala gospodarski razcvet. Razlog je bil podoben, kot
pred tem v ZDA, torej plačan dopust in lastništvo avtomobila. Glavne turistične
destinacije so bile tedaj predvsem obalna področja. Svoj razcvet je doživel v poznih
petdesetih ter predvsem v šestdesetih, ko je masovni turizem postal internacionalen.
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Tako je med leti 1950 in 1988 število turistov naraslo iz 25 na 389 milijonov. Od
šestdesetih let naprej je bilo za masovni turizem značilno, da se je »evropeiziral«, saj
je bilo po podatkih WTO leta 1989, kar 405 milijonov turistov, od katerih jih je kar 64
odstotkov letovalo v Evropi. Turizem se je razvijal predvsem zaradi porasta
mednarodne letalske ponudbe, in lastništva avtomobilov, oba sta pospeševala
individualna potovanja. Za masovni turizem v poznem 20. stoletju je značilna
globalizacija turistične industrije, saj so se v turistične tokove množično vključili tudi
ostali deli sveta, predvsem Azija (Shaw, Williams, 1994, str. 174-179).
Območje Sredozemlja je trenutno najbolj priljubljena in uspešna turistična destinacija
na svetu. Letno prispe na obale Sredozemlja več kot 120 milijonov turistov. Večina
turistov meni, da je sredozemsko podnebje idilično, prijazno in razveseljivo. S
številnimi lepimi, sončnimi dnevi in sinjim morjem, je postalo sinonim za
nenadomestljiv pobeg iz hladne in temne zime za večino prebivalcev severnih
evropskih držav. Večina držav, ki ležijo ob Sredozemlju, spada med najbolj obiskane
države na svetu in v teh državah turizem prispeva več kot 2 % BDP. Prav tako je
turizem tu izjemno pomemben zaradi zmanjševanja regionalnih razlik znotraj
Evropske Unije (Perry, 2003, str. 279-281).
Glavnina prebivalstva v Sredozemlju je turizem sprejela pozitivno, vseeno pa
različno od kraja do kraja. Zaskrbljenost glede škodljivega okoljskega in socialnega
vpliva turizma in z njim povezane industrije je narasla povsod v Sredozemlju, vendar
se je ta občutljivost pojavila tod veliko pozneje, kot v večini ostalih premožnih držav.
Pogledi politikov, tako kot turističnih delavcev ter nevladnih organizacij, glede
pozitivnih in negativnih lastnosti turizma, potekajo večinoma v povezavi z željo po
doseganju trajnostnega razvoja. Večina negativnih vplivov turizma iz preteklosti je
danes že jasno vidnih, to so starajoča se infrastruktura, slabše stanje okolja,
naraščujoča konkurenca s strani počitniških destinacij tako znotraj same regije, kot
tudi konkurence po vsem svetu (cv. Bramwell, 2004, str.2). Zato turizem v tem
območju ne narašča več tako hitro, kot je naraščal v prvih tridesetih letih po koncu
druge svetovne vojne. Razlog temu je bil predvsem v tem, da so si turistični kraji
postali tudi zelo podobni med seboj, pa naj so bili v Španiji, Italiji ali Grčiji. S
padcem kakovosti, ki ni mogla več slediti željam in potrebam turistov, so le-ti pričeli
odhajati drugam (Morgan, 1998, str. 317-318).
Značilnost masovnega turizma je, da promovira predvsem eno vrsto turizma, na
primer smučarski turizem, ali pa v našem primeru, obalni turizem. Kot rezultat takega
razvoja so turisti skoncentrirani na majhnem območju, kjer se nato razvijejo še
spremljajoče dejavnosti, kot so: letališče, lokali in druga spremljajoča infrastruktura.
Tako nastanejo prava mesta, ki so namenjena le potrošnji (Shaw, Williams, 1994, str.
180-183). Z nastankom takšnih „novih mest“, postane rast turizma anarhična in
nekontrolirana (tako količinsko kot kakovostno) in situacija postane kmalu
neobvladljiva. Ne samo, da postane infrastruktura nezadostna za soočenje z močjo
turističnih tokov, izkaže se, kot popolnoma nezadostna. Prav tako pride do izjemnega
vpliva na bistveno turistično ponudbo - okolje, zaradi pretiranega izkoriščanja in
izčrpavanja le-tega. Vse to tudi privede do začaranega kroga: pomanjkanje vlaganj v
infrastrukturo pripelje do uničenja kulturnega in naravnega okolja. To pripelje do
zmanjšanja atraktivnosti turističnega kraja, do manjšega povpraševanja in s tem tudi
do padca cen. Nizke cene pripeljejo v turistični kraj številne »poceni« goste, ki jih
kakovost lokalnega okolja ne zanima, tako da se propad okolja le nadaljuje, kar
pripelje do nadaljnega padca cen in tako naprej (Beriatos, 2002).

42

Turizem na Jonskih otokih

Kljub temu, da je bil v tem delu Evrope prisoten večinoma masovni turizem, danes že
povsod iščejo načine za izboljšanje takega turizma. Tako se lahko tudi turisti, ki
kupijo poceni standardni aranžma, vključijo v bolj individualne aktivnosti in potrošijo
proizvode, ki jih nudijo majhni izvajalci. Čeprav je turistični razvoj večinoma
pogojen s tujimi investicijami in velikimi podjetji, pa vključuje tudi pomemben del
tistih v neformalnem sektorju, ki se zanašajo na družinsko delo, na zaposlitev
neregistriranih začasnih delavcev in služenju v več službah. Črna, oziroma paralelna
ekonomija, je velikokrat zelo pomemben dejavnik v turističnem razvoju neke regije.
Po raziskavah Briassoulisa predstavlja delo na črno na otoku Kreti, kar 50% uradne
zaposlitve v turizmu. Dobljene rezultate pa lahko prezrcalimo tudi na Jonske otoke,
predvsem na dva turistično najbolj razvita, Krf in Zakintos. Prav tako je za vse
značilno, da so grška podjetja zelo odvisna od tujih turističnih operaterjev, kar
pomeni, da dejanski turistični dobiček, ki ostane v državi znaša le med 40-50 %
celotne turistične potrošnje (cv. Bramwell, 2004, str. 8).
Kot konkurenca masovnemu turizmu, se v zadnjih letih vse bolj pojavljajo oblike
turizma, ki spodbuja tako preživljanje prostega časa, ki ne povzroča škode okolju.
Take oblike turizma imenujemo alternativni turizem, saj se zavzema za dolgoročen
turistični razvoj, ki temelji na drugačnih oblikah turizma, predvsem na tistih v
sodelovanju in sozvočju z naravo.
V zadnjih 20. ih letih tako narašča skrb o prihodnjem “zdravem” ekonomskem
razvoju masovnega turizma v južno evropskih obalnih območjih, zato so se ustvarjalci
turistične ponudbe odločili spremeniti ponudbo. Ena od politik se je zavzela za razvoj
nove in tudi glede okolja obsežne ponudbe, kot so igrišča za golf, marine, kazinoji,
rekreacijski in konferenčni centri, za turiste, ki veliko potrošijo. Čeprav imajo ti
programi namen privabiti predvsem ekskluzivno publiko, pa imajo veliko primesi
masovnega turizma, saj so zmogljivosti velike po obsegu in privabljajo veliko število
potrošnikov. Druga politika je, kot odgovor za razširitev ponudbe, predlagala razvoj
“alternativnega” turizma, ki je lahko v večini primerov manjšega obsega in vključuje
edinstvene prvine, kot so zgodovina kraja destinacije, njegova kultura ali ekologija.
Tipični produkti takega turizma so pohodništvo v naravnem okolju, turizem na
kmetijah in izboljšana predstavitev majhnih zgodovinskih znamenitosti in muzejev.
Alternativne proizvode okolje bolje sprejme in lažje se adaptirajo na spreminjajoče se
okuse turistov, ki se v vse večji meri odločajo za posebne, in v skladu z lokalnimi
običaji, obarvane počitnice. Zaradi strahu pred učinki masovnega turizma se je razvila
tudi politika, ki podpira razvoj okoljskih storitev ter kvalitetnejšo ponudbo na že
obstoječi infrastukturi. Verjamejo namreč, da večina turistov ne odobrava
zanemarjenega ali propadajočega okolja, zato morajo okoljske standarde in njihovo
kvaliteto izboljšati. Izboljšanje že obstoječega okoljskega stanja je moč doseči z
uporabo stopnjevalnih shem v velikih turističnih naseljih, s strožjim nadzorom nad
uporabo zemlje in z načrtovanjem gradenj, s posodobitvami kakovosti vode ter snago
nasploh. S čiščenjem plaž in recikliranjem odpadkov, s programi za zmanjšanje
porabe vode in elektrike v nastanitvenih centrih. Ta nadgradnja okolja je večinoma
povezana tudi z višjimi standardi storitev, s klimatizacijo sob, oblikovanjem sob v
sistem apartmajev ter z raznimi rekreacijskimi objekti in storitvami, ki so pripojeni k
nastanitvenim objektom (Bramwell, 2004, str. 2-3).
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Potovanja so imela skozi zgodovino predvsem namen izobraževanja in medkulturnih
sodelovanj ter povezav med ljudmi. Alternativni turizem še vedno ohranja te cilje in si
prizadeva, da bi jih še povečal. Po Hitchcocku, (1993), pa naj bi bil alternativni
turizem zgrajen predvsem na podlagi naslednjih prvin:
 zgrajen naj bi bil na dialogu z lokalnim prebivalstvom, ki bi moralo biti
osveščeno glede vseh posledic razvoja takega turizma,
 narejen bi moral biti s posluhom do okolja, prav tako pa bi moral biti v
skladu z lokalno kulturo in njeno versko tradicijo,
 moral bi vključiti tudi bolj reven sloj prebivalstva, in mu dati bolj pravičen
del dobička od turizma,
 predvsem pa bi morala biti razsežnost turistične ponudbe prilagojena
zmogljivostim lokalnega okolja, tako iz okoljskega, kot tudi estetskega
vidika (cv. Macleod, 1998, str. 150-153).
Kot glavno vodilo alternativnega turizma pa je tudi trajnostni razvoj, katerega glavna
načela so sledeča:
 poraba virov v zmernih količinah, s katerimi jih ne izčrpavamo in
uničujemo,
 zmanjšanje pretirane potrošnje in onesnaževanja,
 spodbujanje različnosti,
 vključevanje turizma v regionalno/razvojno planiranje,
 spodbujanje iniciativ lokalnega gospodarstva,
 vključevanje lokalnih skupnosti,
 razgovori z nepristranskimi osebami in javnostjo glede razvoja,
 usposabljanje in izobraževanje delovne sile,
 izboljšavo marketinških pristopov,
 izdelava raziskav o vplivih turizma na okolje, življenje itd... (Lagos, 2007).
V zadnjih letih se alternativni turizem uveljavlja predvsem v predelih s posebnimi
okoljevarstvenimi potrebami, ki morajo biti zaščiteni. Predvsem se zavzema za to, da
bi se razvila infrastruktura, ki bi dala poudarek ekoturizmu, da bi se razvilo
pohodništvo z urejenimi potmi, kjer bi bilo omogočeno opazovanje ptic, da bi se
razvili centri za informiranje o ekoturizmu in organizirali okoljevarstvenimi seminarji
s programi za posamezna območja (cv. Tsartas, 2004, str. 80).
Prav zaradi vseh teh prvin naj bi alternativni turizem zahteval manjše investicije v
izgradnjo. Prav tako naj bi bilo manj problemov glede zaposlitve, saj naj bi bilo
delovnih mest celo več. Taka podjetja večinoma temeljijo na družinah, ki so
prilagodljive (zdržijo dalj časa z malo dohodka) in so bolj odporne na recesijo, kot
velika turistična naselja, kjer so katastrofe velike in nepopravljive. Med drugim
alternativni turizem privablja prav zaradi pomanjkaja »luksuza«, kot tudi zaradi
dostopnosti do narave in zraka, narave pa v velikih turističnih naseljih pogostokrat
primanjkuje. Izogiba se potrošniški družbi in se trudi približati lokalnemu
prebivalstvu, kateremu naj bi šel tudi precej večji delež denarja, kot pri masovnem
turizmu (cv. Macleod, 1998, str. 154-157).
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Vendar je kakršnakoli primerjava masovnega in “alternativnega” turizma težka, zaradi
različne narave vsakega od njiju. Za primer naj omenim, da je postal tudi masovni
turizem v preteklem desetletju mnogo bolj raznolik in pester, predvsem zato, ker se je
bolj obrnil k cenovno višjemu razredu turistov, deloma pa tudi k poslovnemu turizmu.
Tako so v Grčiji med leti 1995 in 1998 odobrili gradnjo 13 kongresnih centrov, petih
marin, treh morskih centrov z morskimi terapijami, dveh golf igrišč in enega
termalnega zdravilišča. Take storitve predstavljajo dvig nivoja k višjemu cenovnemu
ter bolj “kakovostnemu” turizmu, ki je včasih že zelo podoben alternativnemu.
Vendar imajo tudi taki centri še vedno veliko primesi masovnega turizma, saj so
veliki po obsegu ter namenjeni velikemu številu uporabnikov. Nekateri od njih pa
predstavljajo tudi dodatno obremenitev za okolje (npr. golf igrišča, ki so veliki
porabniki vode), kot tudi zaradi socialne izključitve dela prebivalsta (golf in marine)
(Bramwell, 2004, str. 22-23).
Eden od glavnih razlogov za nujno spremembo (masovnih) turističnih tokov je
uničenje prvotnega okolja. Nekatere destinacije so že presegle zmožnosti lokalnega
okolja, zaradi prerazvitosti do točke, da se je že začel njihov zaton. Na Krfu sta taki
območji Benitses in Kavos ter na Lefkadi Nidri. Deloma tudi Laganas, ki pa bo do te
točke, verjetno, prišel šele čez nekaj let.
Vsa ta mesta so že tako “razvita”, da je edina strategija, ki še uspeva, usmerjena v
masovni, nizkocenovni turizem, kar pomeni turizem z nizkimi dobički. Ko prispejo
letovišča do te točke, da lahko uspevajo le z nizkocenovnim in obenem tudi
masovnim turizmom, ter so nesposobna ponuditi drugačne turistične produkte, od
katerih bi imela koristi, so obsojena na počasen zaton. Da bi zaustavila svoj zaton bi
se morala takšna turistična naselja obrniti v smer zmanjšanja turistične ponudbe, ki bi
posledično ublažila tudi negativen vpliv na okolje ter ga tako izboljšala. Nato bi
morali okolje obnoviti vključno z nastanitvami in poiskati specifične trge, ki bi bili
pripravljeni plačati višjo ceno za tako destinacijo (Buhalis, 2001, str.468).
V zadnjih letih je bilo precej narejenega za ohranjanje okolja. Oblasti so investirale
velike vsote denarja v izgradnjo odlagališč odpadkov v obalnih in otoških predelih.
Obenem se je povečalo tudi število podjetij, ki so začela delovati po sistemu
trajnostnega razvoja ter okolju prijaznega turizma. Značilen primer je veriga hotelov
Grecotel, ki se drži programa ohranjanja in varovanja okolja že v sklopu svoje
poslovne politike. Poleg izvajanja okolju prijazne politike, predvsem z gradnjo okolju
in grški tradiciji ter kulturi primernih hotelov, pa veriga vlaga veliko denarja tudi v
izobraževnje zaposlenih in v promocijo lokalne kulturne zapuščine (cv. Tsartas, 2004,
str. 80 in Grecotel). Tako je tudi od 90- ih let 20. stoletja dalje odločilna dejavnost v
turizmu v Grčiji povezana s potrebo po zaščiti okolja, predvsem s promocijo akcij, ki
bi zagotovile trajnostni razvoj turizma. V tem obdobju so se tudi mednarodne
znanstvene inštitucije zavzemale za zagotovitev trajnostnega razvoja, tako da je le to
postalo stalno vodilo grške turistične politike, kot so jo predlagale tudi organizacije
WTO in EU (Tsartas, 2004, str. 80).
Na koncu lahko omenim, da so dejavniki, ki so Grčijo in tudi Jonske otoke vodili v
masovni turizem povezani predvsem s pomanjkanjem razvojnega programa turizma,
oziroma z neuresničevanjem le tega. Tako je bilo veliko objektov zgrajenih na črno in
brez ustrezne dokumentacije. Le to je omogočilo razmah velikih turističnih naselij
brez pravega reda in organizacije, ki so se zaradi nizkih cen, razvili v centre
masovnega turizma ter namesto velikih dobičkov lokalnemu prebivalstvu prinesli le
del nekdanjega bogastva. V času razcveta masovnega turizma v Grčiji je mnogo ljudi
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zelo obogatelo, vendar so velike dobičke večinoma zapravljali za »luksuz« namesto,
da bi jih vlagali v investicije za prihodnost.
Kljub vsemu navedenemu pa masovni turizem ni prinesel le negativnih posledic. V
preteklosti je zaustavil izseljevanje in tudi ekonomsko propadanje vasi in celotnih
otokov. Tako je zaustavil dolgoletno emigracijo predvsem v Atene in Solun ter v
ostale države EU, kot tudi čez ocean v ZDA in Avstralijo. Lokalnemu prebivalstvu je
omogočil nov ekonomski zagon ter je znova »oživil« celotna območja, ki so bila več
desetletij v izjemno neugodnem ekonomskem položaju. Omogočil je, da je lokalno
prebivalstvo ostalo na otoku in tu pričelo služiti denar. Masovni turizem je tako
marsikateremu domačinu, kot tudi celotni skupnosti omogočil boljše in dostojnejše
življenje. Skupaj s turizmom se je razvila tudi druga industrija, predvsem
predelovalna, živil in pijače. Celotna območja so s pomočjo turistov, in njihovega
denarja, oživila tudi tradicionalno kmetijsko proizvodnjo in jo tako napravila bolj
tržno usmerjeno. Ustanovili so številne obrate za proizvodnjo vina, olivnega olja ter
žganih pijač, ki jih danes uspešno prodajajo po svetu ali pa le kot turistične spominke
v turističnih krajih po vsej Grčiji. Trenutni problemi, glede masovnih turističnih
naselij, za grški turizem še niso usodni, vendar se morajo lotiti njihovih izboljšav in
sanacij čim prej. Tega se zavedajo tudi lokalne oblasti, ki že pospešeno težijo k
razvoju alternativnega in bolj dobičkonosnega turizma.
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5. Problemi sodobnega turizma v Grčiji
Da bi lahko načrtovali razvoj, ki naj bi bil kar se da ugoden, je potrebno pregledati,
kateri so največji problemi turizma, ki omejujejo hitrejši in boljši razvoj turistične
panoge. Tu je nekaj tipični problemov in tudi izzivov turizma v Grčiji, kot jih je
opisal Buhalis:
 predstava Grčije, kot poceni, enostavne, preproste, nediferencirane, morskosončne dežele,
 postopno slabšanje turističnih produktov in pomanjkanje ponovnih vlaganj v
posodobitve,
 naraščanje turistov, vendar zmanjšanje turistične porabe posameznega turista,
 neprimernost grškega razvojnega projekta,
 odvisnost od velikih turističnih operaterjev glede promocije in prodaje,
 obilica nekontroliranega razvoja in zaslužka na kratek rok,
 neprimerna in slabo pripravljena marketinška kampanja, ki prinese malo
uspeha,
 pomanjkanje koordiancije na destinaciji, kot tudi zanemarjanje potreb turistov,
 pomanjkanje profesionalizma in šolanja v privatnih in javnih turističnih
podjetjih,
 individualistično obnašanje turističnih ponudnikov ter nezmožnost skupnega
nastopa,
 neuspešni in protislovni vladni programi,
 neregulirano okolje, s skoraj popolnim pomanjkanjem nadzora,
 politično poseganje, ki postavi na položaje nekvalificirane delavce,
 razvoj turizma, kot edine regionalne opcije,
 predimenzioniranost kapacitet in silovita cenovna tekma,
 nezmožnost privatnega sektorja, da bi investiral v dolgoročne projekte,
 nezadostni prodajni mehanizmi, ki se preveč zanašajo na posrednike,
 pomanjkanje turističnih raziskav, ki bi razkrili vplive turizma,
 slabšanje naravnega, socialnega in kulturnega bogastva,
 brezbrižnost do novih turističnih potreb.
Vir: Buhalis, 2001, str. 457
Problemi in izzivi, ki jih je opisal Buhalis v zgornjem okencu, prikazujejo tipično
problematiko Grčije in tudi Jonskih otokov. Predvsem Krf in Zakintos sta tipična
otoka, kjer se vsi zgoraj omenjeni problemi, kažejo v polni luči. Na ostalih otokih je
situacija nekoliko boljša, vendar se večina točk nanaša tudi nanje, predvsem na tiste,
ki govorijo o brezbrižnosti do turističnih potreb, odvisnosti od velikih »tour
operaterjev« (predvsem britanskih in nemških), nekvalificiranosti delovne sile,
neprimernem promoviranju ter velikem zaslužku na kratek rok. Ostale točke, ki
govorijo o uničenju naravnega okolja, zaenkrat še ne držijo popolnoma, vendar
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obstaja nevarnost, da se ob podobnem razvoju, pripetijo tudi na teh otokih. Na podlagi
navedenega se mora turizem usmeriti predvsem na odpravo omenjenih problemov,
tako da lahko glavne točke prihodnje turistične politike strnemo v naslednjih točkah:
 razviti povpraševanje,
 šolati zaposlene v turizmu,
 povečati prihode in povečati prihodke iz turizma,
 povečati konkurenčnost turističnih proizvodov,
 izboljšati storitve v turizmu,
 zmanjšati sezonskost in razširiti turistično sezono,
 privabiti turiste, ki veliko zapravijo in razviti alternativne panoge turizma,
 zgraditi infrastrukturo, ki bo privabila “premožnejše turiste”; kot npr. luksuzne
hotele, golf igrišča, kongresne centre, kazinoje in marine,
 razviti turistično infrastrukturo, s poudarkom na transportu,
 pomagati socialnemu turizmu za domače turiste z nižjimi dohodki,
 urediti geografsko redistribucijo turizma.
Vir: Buhalis, 2001, str. 459
Podobno meni tudi Logos, ki glavne karakteristike prihodnjega turističnega razvoja
vidi predvsem v:
 razvoju novih tehnologij (npr. internet),
 v integraciji vseh sektorjev,
 v razčlenitvi turističnih trgov in usmeritev na nove,
 spremembi potrošniških navad in človekovega obnašanja,
 v skrbi za ohranjanje okolja,
 zavarovanju pred nadaljnjim nenadzorovanim ekonomskim razvojem,
 diferenciaciji turistične ponudbe.
Vir: Logos, 2007
Glavni vodili prihodnjega turističnega razvoja morata tako biti predvsem donosnost in
konkurenčnost na dolgi rok. Prva naloga vsakega turističnega podjetja bi morala biti
povečanje prihodkov z boljšo zasedenostjo nastanitev. To bi lahko dosegli s
podaljšanjem obratovalne sezone, z identifikacijo na starih trgih in s prodorom na
nove trge, kar bi vodilo k izpolnitvi te strategije. Višje cene bi lahko dosegli s
sodelovanjem z majhnimi specializiranimi turističnimi podjetji, ki bi privabila
alternativne turiste, kot tudi z direktno prodajo turističnim agencijam v tujini, brez
posrednikov in z direktno prodajo strankam samim, ki bi tako na destinaciji tudi več
potrošili. Turizem je potrebno voditi s šolanim osebjem, zaposlenim za daljši čas, ki
bo nasmejano in bo znalo vzpostaviti s turisti osebni stik ter zagotoviti kakovost, ne
glede na ceno. Prav tako bi se moral turizem zavedati pomembnosti okolja in ga temu
primerno zaščititi z ohranjanjem arhitekture. Paziti je potrebno na podatke koliko
turistov okolje lahko prenese, urediti je potrebno kanalizacijo, zmanjšati zvočno
onesnaženost ter izboljšati dostopnost do nastanitev. Vse našteto, skupaj z
agresivnejšim marketinškim nastopom podjetij, ki bi morala nastopati združena, bi
morala biti glavna vodila grškega turizma v prihodnosti (Buhalis, 2001, str.469-71).
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5.1. Vpliv turistične infrastrukture na okolje
Tudi razvoj turistične infrastrukture je eden od vplivov na sodobni turizem, tako v
Grčiji, kot tudi v vsem Sredozemlju. Turistični razvoj se večinoma začne z izgradnjo
hotelov in ostalih nastanitvenih objektov. Kot dodatek nato zgradijo restavracije, bare,
nočne klube in rekreacijske površine, kot na primer golf igrišča, marine, tenis igrišča
in bazene. Vsi ti objekti pa zahtevajo veliko prostora. Proste površine na otokih pa so
večinoma zelo redke in zato dragocene. Zemlja, ki so jo enkrat uporabili za turizem je
večinoma neuporabna za druge dejavnosti. Lastniki hotelov si želijo, kjerkoli je le
mogoče, zgraditi hotel čim bližje plaži. In vendar je ravno obala najbolj ranljiv del
vsakega otoka, kjer se krešejo številni, različni interesi med njenimi uporabniki.
Izgradnja takih objektov je seveda povezana z erozijo zemlje, spremembo odtoka
vode in uničenjem naravnega okolja. Prav tako pogosto pride tudi do spremembe
obale, predvsem z željo »izboljšanja« plaže. Zgradijo umetne otočke, poglobijo dno
za marino ali pomol. Ti posegi uničijo naravno stanje in so tudi dragi za vzdrževanje.
Hoteli neposredno ob obali, pa so deležni tudi več škode zaradi neurij, saj so bolj
izpostavljeni vremenskim neprilikam (Unep Islands, 1998).
Turistični razvoj zahteva tudi številne spremljajoče komunalne storitve. Prav gotovo
je najbolj obremenjena voda, saj turisti v povprečju porabijo mnogo več vode, kot
lokalno prebivalstvo (Unep Islands, 1998). Turisti na počitnicah porabijo celo več
vode, kot je porabijo doma, tako da znaša poraba tudi do 440 litrov na dan, za razliko
od lokalnega prebivalstva, ki dnevno porabi le polovico te vode (UNEP, 2002). Prav
tako je na otokih problem z odpadki, saj jih je zaradi turistov izredno veliko, prostora
za odlaganje pa premalo (Unep Islands, 1998). Problem je tudi s kanalizacijo, saj je
le-ta velikokrat neurejena, tako da odteka naravnost v morje, kjer zmanjšuje raven
kakovosti morske vode ter uničuje morsko floro in favno. Velika turistična naselja
izgledajo zelo moteče v nekem tipičnem kulturnem okolju, saj s svojim izgledom
kvarijo tudi vizuelni okvir otoka (UNEP, 2002). Turisti se večinoma ne zavedajo,
kako krhko je okolje na otoku in da lahko že z najmanjšimi posegi porušijo njegovo
naravno ravnotežje. In tam, kjer nekaj turistov povzroči le malo škode, lahko več
tisoč turistov uniči naravo do nepopravljivih razsežnosti (Unep Islands, 1998).
Tabela 1: Število postelj na km2 in število postelj na 1000 prebivalcev

Jonski otoki

Hotelske
postelje/km2

Hotelske
postelje/km2

Hotelske postelje/1000
prebivalcev

1995

2001

2001

56,7

63,8

360,5

27

40,5

425,5

Kefalonija

5,97

7,4

170,1

Lefkada

6,2

9,51

149,8

23,8

29,2

314,9

Krf
Zakintos

Povprečje

Vir: cv. Beriatos, 2002
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Turizem torej prinaša s seboj tudi kar precej negativnih vplivov, predvsem na okolje,
saj so turistična infrastruktura in turisti zelo veliki onesnaževalci okolja. Do izraza teh
negativnih vplivov pa pride najbolj na otokih, ki so, zaradi majhnosti, toliko bolj
dovzetni za porušitev krhkega ravnovesja v naravi. Z zgornjo tabelo lahko ugotovimo,
da je vpliv turizma na okolje na Jonskih otokih zelo velik, saj je velik del otokov,
predvsem obalnega območja, pozidan s turističnimi objekti. Izjemno velik je
predvsem na Krfu in Zakintosu, kjer se število hotelskih postelj približjuje številu
povprečne naselitve na teh otokih, ki znaša 95 prebivalcev na km2 (Wikipedia, 2006).
Prav tako tudi vidimo, da je število postelj na 1000 prebivalcev zelo visoko, tako da
so vplivi turizma in turistov samih na okolje res zelo veliki. Vplivi so veliki predvsem
v poletnih mesecih, ko je turistov največ in je okolje, zaradi suše in pomanjkanja
vode, tudi najbolj obremenjeno. To se kaže predvsem v zasoljevanju pitne vode, saj
morje ponekod že vdira v zajetja podtalnice.
Eden najbolj očitnih negativnih vplivov turizma pa se danes kaže na otoku Zakintosu,
kjer z intenzivnim razvojem turizma prihaja do konflikta med naravovarstveniki in
turističnimi delavci. Plaže na Zakintosu so poznane po enem največjih nestišč želv
karet v Sredozemlju. Najbolj poznana je plaža Laganas, ki velja tudi za eno najdaljših
mivkastih plaž v Grčiji. In ravno zaradi tega nudi odlične možnosti za razvoj turizma.
Nespremenjeno naravno okolje, ki ga potrebujejo želve in plaže, ki jih potrebuje
turizem, pa seveda ne gredo skupaj.
Že v začetku osemdesetih let 20. stoletja so posamezniki in nevladne organizacije
opozarjali na grozeče uničevanje plaž in peščenih sipin na jugu Zakintosa. Želeli so
preprečiti namen, da bi tam zgradili velike turistične komplekse, ki spodbujajo
masovni turizem (MEDDASET, 2002). Ta se je pričel takoj po tem, ko je bilo leta
1984 na otoku zgrajeno letališče, ki je omogočilo prihod velikega števila turistov.
(Turtles or Tourist, 2007). Vendar so ta opozorila naletela na gluha ušesa, tako da je
prišlo do izgube enega najpomembnejših nestišč redkih in ogroženih morskih želv
karet. Ta hiter turistični razvoj se nadaljuje še danes. Gradijo številne nastanitvene
objekte »na črno« in ceste v zaščitenem območju parka. Čeprav Zakintos še vedno
promovirajo, kot »nedotaknjen« otok, je na območju Laganasa veliko objektov za
potrebe masovnega turizma, ki ne sodijo v naravno in kulturno okolje otoka. V
zameno za številne poceni bare na plaži so uničili cele dele plaže in številne peščene
sipine. Prav tako je tu onesnaženo tudi morje, ne samo zaradi malomarnosti turistov,
ampak tudi zaradi odplak, ki odtekajo iz turističnega naselja, kar vse ogroža tako
turizem, kot predvsem želve. Tudi nočni hrup iz diskotek in barov onemogoča
nestenje želv, ki potrebujejo tišino za normalno nestenje. (MEDDASET, 2002).
Tako so, zaradi hitrega razvoja turizma in njegovih negativnih posledic, predvsem pa
zavoljo zaščite nestišč samih, leta 1999 Euronatur in ostale naravovarstvene
organizacije ustanovile narodni morski park Zakintos. To je bil prvi park take vrste v
Grčiji, z delujočo administracijo in zaposlenimi uslužbenci, ki nadzorujejo varstvo
narave v parku. Kljub številnim delavnicam, ki promovirajo park, pa le-ta ni bil
najbolj pozitivno sprejet na otoku. Prebivalci menijo, da onemogoča »še hitrejši
razvoj« turizma. Podoben odnos pa je pokazala tudi vlada, ki ni namenila zadostnih
sredstev za delovanje parka, tako da so delavci spomladi 2004 prenehali z delom,
ravno pred začetkom turistične sezone. Kot posledica tega so bile plaže izpostavljene
nekontrolirani uporabi, kar je pripeljalo do situacije, ko so jim stvari ušle iz rok.
Ležalniki in senčniki so ostajali razmetani po plaži tudi čez noč, ko bi jih morali
ostraniti, pojavile so se številne črne gradnje tik ob plaži ali na njej sami (Euronatur,
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2007). Na vzhodnem delu zaliva Laganas, so naravovarstveniki leta 2002 našteli 600
ležalnikov, 300 senčnikov, 40 kanujev in 3 čolne, medtem ko zakon dovoljuje le 150
senčnikov in 300 ležalnikov. Poleg ležalnikov in senčnikov, bi morali odstraniti tudi
številne črne gradnje, od katerih je največ namenjenih gostinstvu, torej taverne, bare,
kot tudi javna stranišča in preoblačilnice. Velik problem so tudi motorji, konji in
številne smeti, ki jih za seboj puščajo turisti (MEDDASET, 2002). Ponoči se pojavlja
celo vožnja z vozili po plaži. Luči diskotek in barov zavedejo mlade želve, da sledijo
tem lučem, ki jih zamenjajo za nebo nad morjem, in jim sledijo namesto, da bi se
odpravile v morje. Leta 2005 je na pobudo EU, le prišlo do ukrepanja. Zaposlili so
novega direktorja parka, najeli patruljni čoln ter postavili policijsko patruljo na obalo
in tako vsaj deloma zaustavili divji turizem na plaži ter njegove negativne posledice.
Za kaj več pa je namenjenaga premalo denarja in tudi premalo interesa lokalne
skupnosti (Euronatur, 2007).
Zemljevid 11: Zaliv Laganas na otoku Zakintos (Narodni morski park)

*Barve od zgoraj navzdol označujejo: 1. obrobno območje, 2. zavarovano območje, 3. strogo varovano
območje, 4. naravni rezervat (nestišča), 5. naselja, 6. morsko območje-cona A, 7. morsko območjecona B, 8. morsko območje-cona C, 9. morsko območje parka

Vir: Johnson, 2004
Na zemljevidu lahko vidimo, da obsega morski park južni del Zakintosa in zajema
zaliv Laganas in bližnjo okolico. Šest plaž in štirje otoki so vključeni v različna
območja zaščite. Le območje plaže Sekania (označeno z rdečo) je popolnoma
zaščiteno pred turisti. V ostalih delih parka skušajo zaščititi okolje, vendar še vedno
kolebajo med potrebo po zaščiti nestišč in okolja ter potrebami turizma (Johnson,
2004), ki velikokrat dobi prednost pred varstvom narave.
Iz zemljevida je razvidno, da se naselje Laganas nahaja na plaži ter da se širi vzdolž
obale, prav tja, kjer so nestišča želv. Kljub strogim zakonom o varstvu okolja in
zaščiti želv, se turistični razvoj nadaljuje in s tem povzroča nepopravljivo škodo
naravi, kot tudi turizmu, saj so želve ena izmed glavnih turističnih atrakcij otoka.
Podobni negativni vplivi turizma na okolje se kažejo tudi drugod, vendar imajo danes
najbolj opazne posledice prav na Zakintosu. Tudi na Krfu je prišlo, že v osemdesetih
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letih, do drastičnega zmanjšanja števila vider, zaradi pretiranega ribolova ter
predvsem razvoja turizma, saj so obalni pas množično pozidali (Gémillet, 1993).
Zemljevid 12: Območja vidre na Krfu

* Območja, kjer število vider upada je označenih s svetlo, medtem ko so območja, kjer se število vider
ohranja, označena s temno rdečo barvo

Vir: Gémillet, 1993
Tako lahko na zemljevidu vidimo, da število vider upada v večjem delu otoka Krfa,
predvsem v predelih, ki so izpostavljena masovnemu turizmu. Število pa se ohranja
v predelih, kjer razvoj turizma ni tako silovit, oziroma se v bližini še vedno nahajajo
mokrišča, kot je to v okolici Sidarija ter južno od mesta Krf, v neposredni bližini
letališča. Prav tako pa se število vider ohranja na severovzhodu Krfa, torej v predelu,
kjer še ni intenzivnega razvoja masovnega turizma ter je okolje še vedno relativno
prvinsko.
Vplive turistične infrastrukture na okolje je moč zaznati predvsem na Krfu in
Zakintosu, v nekaterih predelih pa tudi na Kefaloniji in Lefkadi. Tu pa predstavljajo
največji problem predvsem požigi gozdov ob obali, s katerimi želijo lastniki doseči
ugodno prodajo svojih zemljišč. Gozdovi so namreč večinoma zaščiteni in kot taki
imajo, za lastnike »zelo majhno vrednost«.
Na koncu lahko povzamemo, da je največ negativnih vplivov turistične infrastrukture
na okolje predvsem na tistih otokih in v tistih naseljih, kjer se je v razvil masovni
turizem, ki zahteva veliko površino, kot tudi razvoj dejavnosti, kar krhko otoško
okolje zelo obremenjuje, ali ga celo poruši. Upati je, da takrat, ko se bodo zavedali,
kdo se mora umakniti z idilične plaže, turist ali tiste redke, ogrožene vrste živali, ne
bo že prepozno.
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5.2. Sezonskost turizma
Ena od značilnosti sodobnega turizma v Grčiji, kot tudi v vsem Sredozemlju, je
njegova izrazita sezonskost. Razlog temu je, da je v poletnem času najbolj toplo ter je
verjetnost sonca in toplih dni največja. To sovpada tudi s šolskimi počitnicami in
dopusti v službah, kar omogoči odhod na počitnice. Počitnice pomenijo, pri veliki
večini ljudi oddih ob morju, torej v našem primeru, na Jonskih otokih. Spodnja tabela
prikazuje zasedenost hotelskih namestitev, postelj, skozi vse leto. V njej lahko lepo
razberemo, da sezona v Grčiji, enako na Jonskih otokih, traja približno šest mesecev
od maja do konca oktobra, z izrazitim viškom v poletnih mesecih, predvsem v
avgustu, ko je zasedenost hotelov 91,4 odstotna. Avgustovski višek sovpada tudi s
kolektivnimi dopusti, predvsem v Italiji in tudi Grčiji. Prav tako pa se lepo vidi tudi
tako imenovana “mrtva sezona” od novembra do aprila, ko so nastanitvene
zmogljivosti zasedene med 25 in 30 odstotki.
Tabela 2: Zasedenost hotelskih namestitev/postelj v letu 2005

Mesec

Zasedenost hotelskih
namestitev/postelj v %

Januar

25,2

Februar

27,9

Marec

32,7

April

29,1

Maj

49,2

Junij

63,9

Julij

80,3

Avgust

91,4

September

72,6

Oktober

45,5

November

28,3

December

26,9

Vir: General Secretariat of National Statistical Service of Greece, 2006d
Še bolj natančno lahko vidimo sezonskost iz naslednje tabele, kjer nam sezonskost
ponazori z natančnimi podatki o številu turistov. Tako nam tabela prikazuje število
domačih in tujih turistov po mesecih ter število nočitev, ki so jih le ti ustvarili.
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Tabela 3: Število turistov ter njihovih nočitev v Grčiji po mesecih za leto 2005

Mesec

Število domačih in tujih turistov ter njihovih nočitev v letu 2005
Domači
turisti *

Tuji
turisti *

Število
turistov
skupaj *

Nočitve
domačih
turistov *

Nočitve
tujih
turistov *

Skupaj
nočitve *

Januar

344.575

96.964

441.539

640.626

237.307

877.933

Februar

332.578

118.908

451.486

610.117

297.307

907.821

Marec

441.112

221.743

662.855

849.405

535.348

1.384.753

April

512.050

386.885

898.935

1.049.661

1.090.366

2.140.027

Maj

478.800

919.083

1.397.883

1.011.730

4.593.278

5.605.008

Junij

576.799

1.060.025

1.636.824

1.279.166

6.372.737

7.651.903

Julij

780.963

1.265.202

2.046.165

2.343.200

8.060.735

10.403.935

Avgust

826.278

1.332.103

2.158.381

2.993.574

8.898.653

11.892.227

September

553.394

1.127.930

1.681.324

1.370.454

6.857.731

8.228.185

Oktober

466.197

591.676

1.057.873

934.041

3.235.578

4.169.619

November

387.459

139.454

526.913

732.624

343.843

1.076.467

December

363.685

88.733

452.418

715.141

211.074

926.215

Skupaj

6.063.890

7.348.706

13.412596 14.529.739 40.734.354

55.264.093

*Pri vseh so združeni podatki za hotele in podobne nastanitve ter turistične kampe

Vir: General Secretariat of National Statistical Service of Greece, 2006e,f
Tako lahko iz zgornje tabele razberemo, da se število domačih in tujih turistov ne
razlikuje bistveno, saj je domačih turistov 6.063.890, tujih pa 7.348.706. Velika
večina tujih turistov pride v Grčijo v poletnih mesecih, medtem ko je število domačih
turistov bolj uravnoteženo skozi vse leto, z viškom seveda, v poletnih mesecih.
Bistvena razlika se pokaže pri nočitvah, ko tuji turisti ustvarijo skoraj trikrat več
nočitev, 40.734.354, kot pa domači, ki ustvarijo 14.529.739 nočitev. V tako
imenovani “mrtvi sezoni” število domačih turistov prevladuje nad številom tujih
turistov. Situacija se pa obrne v poletnih mesecih, torej v času največje turistične
sezone, ko število tujih turistov znaša okoli 60 % vseh turistov v Grčiji. Še bolj izrazit
pa je odstotek v številu nočitev v času najvišje sezone, ko tuji turisti ustvarijo, kar za
75 % vseh nočitev2 v mesecu. Vendar moramo biti pri podatku o nočitvah domačih
turistov previdni, saj jih je zelo težko izmeriti, ker večina Grkov raje najame sobo,
ozirom spi pri sorodnikih ali na svojih vikendih, ki pa jih statistika ne zajema
(Andriotis, 2004, str. 121). Prav tako lahko sezonskost opazimo v času največje
2

Pri obeh podatkih je narejen okviren izračun za mesec avgust 2005
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sezone v Grčiji, ki je skoncentrirana v štirih mesecih, in sicer v juniju, juliju, avgustu
in septemberu, z izrazitim viškom v avgustu, ko so turistične zmogljivosti praktično
popolnoma zasedene. V teh štirih mesecih jih je skupaj, kar 38.176.250, torej slabih
70 % vseh nočitev, ki jih ustvarijo v Grčiji v enem letu.
Ena od značilnosti turizma v Grčiji in enako na Jonskih otokih, je tudi odvisnost
turizma od letalskih povezav, saj kar 77,7 % turistov prispe v Grčijo z letalom, od
tega kar 60,5 % s čarterskimi leti (Buhalis, 2001, str.444). To daje veliko prednost
območjem, ki imajo v bližini letališče, saj se s tem dostopnost do kraja močno
izboljša. Od Jonskih otokov imajo letališče, Krf, Zakintos, Kefalonija, Kitera ter tudi
Lefkada, saj je letališče v Prevezi le 20 minut oddaljeno od otoka. To kaže na
relativno dobro pokritost jonskih otokov z letališči. Letališča nimata le Itaka in Paxi
(predvsem zaradi svoje majhnosti), kar se pozna tudi v razvitosti turizma na otoku.
Eden od vplivov masovnega turizma v Sredozemlju je tudi večje število služb, večja
potrošnja ter večje premoženje prebivalstva ob Sredozemskih obalah. Ena od socialno
ekonomskih izgub pa je, v tem primeru, izguba tistega dela dobička, ki gre v roke
tujim agencijam in prevoznikom. Problem je tudi velika koncentracija neizobražene
delovne sile, ki je ravno zato zelo slabo plačana in zaposlena glede na turistične
tokove in potrebe. Tako je turizem pogosto povezan s problemom posezonske
nezaposlenosti in obdobjem dolgega delavnika ter intenzivnega dela v času sezone
(cv. Bramwell, 2004, str.12).

5.3. Vpliv turizma na življenje otočanov
Turizem vpliva na mnogo dejavnikov v razvoju otokov ter na življenje njegovih
prebivalcev. Zato so raziskovali poglede na vpliv turizma in spremljajočih dejavnosti,
med drugimi tudi na Jonskem otoku Kitiri, kjer so jih zanimala predvsem dejstva ali
turizem na otok prinaša denar in zaposlitev ter modernizacijo, ali uničenje
tradicionalnih vrednot in življenja ter visoke cene. Vprašanja so razdelili med dve
skupini ljudi. V prvi so bili ljudje, ki so zaposleni v turizmu, v drugi skupini pa
navadni prebivalci otoka (Tsartas, 2004, str. 71).
Tabela 4: Vpliv turizma na življenje na otoku (v %)

Kitira
Vpliv na:

Zaposleni v turizmu

Ostali prebivalci

Denar in zaposlitev

100,0

93,8

Modernizacijo

92,3

89,1

Uničenje tradicionalnih
vrednot in življenja

57,7

62,5

Visoke cene

53,9

56,3

Vir: Tsartas, 2004, str. 71
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Iz tabele lahko razberemo, da se kar 100 %, torej vsi vprašani prebivalci otoka, ki so
zaposleni v turizmu strinjajo s tem, da jim turizem prinaša denar in zaposlitev.
Odstotek je prav tako velik med ostalim delom prebivalstva, saj jih kar 93,8 % meni,
da turizem prinaša denar in zaposlitev. Večina zaposlenih (92,3 %), kot tudi ostalih
prebivalcev (89,1 %) Kitire meni, da jim turizem prinaša modernizacijo. Odstotki med
skupinama so si zelo podobni tudi pri naslednjem vprašanju, in sicer 57,7 %
zaposlenih v turizmu in 62,5 % ostalih otočanov meni, da jim turizem uničuje
tradicionalne vrednote in življenje. Prav tako, pa je razultat podoben pri zadnjem
vprašanju, in sicer 53,9 % zaposlenih v turizmu in 56,3 % ostalih otočanov meni, da
jim turizem prinaša tudi visoke cene.
Iz zgornje tabele lahko tako ugotovimo tudi, da se razlike med zaposlenimi v turizmu
in ostalim delom prebivalstva ne razlikujejo bistveno. Na podlagi tega lahko tudi
sklepamo, da je večina prebivalcev Kitire, tako ali drugače povezana s turizmom.
Podobno raziskavo so napravili tudi na Krfu, kjer so prebivalce povpraševali o vplivu
turizma na življenje. V tej raziskavi je 22,3 % prebivalcev Krfa menilo, da ima
turizem pozitiven vpliv na življenje, medtem ko je nasprotno menilo le 4,5 %. Kar
72,9 % prebivalcev Krfa pa meni, da ima turizem tako pozitivne kot negativne vplive
na življenje na otoku (Tsartas, 2004, str.72).
Turizem postaja, ali pa je že postal, eden glavnih načinov pridobivanja dohodka za
večino otočanov, ne glede na njihovo glavno zaposlitev. Ta proces se dogaja s
počasnim opuščanjem drugih panog, predvsem kmetijstva, ki je tradicionalno in je
bilo za večino otočanov glavni vir dohodka. To je pripeljalo do tega, da je postal
turizem glavni vir dohodka, medtem ko primarni sektor, kmetijstvo, in sekundarni,
obrt, nazadujeta. Tako se dogaja, da se število profesionalnih kmetov zmanjšuje in se
veča število pol kmetov, ki so zaposleni v eni od turističnih panog in se s kmetijstvom
ukvarjajo le v prostem času. Podobno se kaže tudi v življenju otočanov, kjer se
prebivalci ukvarjajo z dvema ali tremi poklici, od katerih je vsaj eden v turizmu. Tako
je na Krfu kar 60 % ljudi, ki so zaposleni po različnih sektorjih, tako ali drugače
povezanih tudi s turizmom (kot lastniki trgovin, delavci v hotelih, lastniki apartmajev
itd.) (Tsartas, 2004, str.74-75).
Enako je pokazala tudi druga raziskava, kjer so pri nekaterih panogah preverjali,
kolikšen del dohodka posamezne panoge je povezan s turizmom, oziroma pomeni
prihodek od turizma med 25 in 100%. Raziskava je potekala na otoku Krfu, kjer so
ugotovili da trgovci dobijo 82,6 % dohodka iz turizma, kmetje dobijo 55,7%,
gradbeniki 69,6%, fizični delavci 48,3%, znanstveniki in samozaposleni dobijo 30,4%
ter ostali zaposleni, ki dobijo 40% svojih dohodkov iz turizma (Tsartas, 2004, str.7475).
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5.4. Stereotipi o turistih
Prebivalci in delavci v turizmu na posameznih otokih, najraje vidijo na svojem otoku
prebivalce iz točno določenih držav, kar je večinoma povezano s stereotipi o turistih.
Tudi ekonomska dinamika razvoja turizma je, v glavnem, povezana s tujimi turisti.
Tako so grški turisti priljubljeni predvsem v tistih predelih, kjer turizem in turistična
ponudba nista najbolj razvita. Na drugi strani pa imajo ljudje, ki živijo v razvitih
turističnih centrih, raje tuje turiste. Ti razlogi so največkrat podkrepljeni s tem, da so
tuji turisti manj zahtevni, se ne pritožujejo toliko kot domači in predvsem, zapravijo
več. Razni stereotipi se kažejo tudi pri govoricah med lokalnim prebivalstvom, ki
meni da so Nemci najboljši “zapravljivci” ter pošteni plačniki, na drugi strani pa so
Francozi, ki sicer zapravijo “dovolj”, so pa večkrat arogantni in zelo zahtevni.
Zanimivo je predvsem to, da je v vseh teh pogledih v ospredju predvsem ekonomski
vidik. Dober primer pri tem je ravno primer Krfa, kjer so angleški turisti tradicionalno
najštevilčnejši (50-70 % vseh turistov Krfa). Kljub tej veliki številki le nekaj
prebivalcev Krfa meni, da so dobri turisti, saj so Angleži poznani, kot “poceni” turisti
(Tsatras, 2004, str. 72).
Tabela 5: Priljubljenost turistov iz različnih držav na Krfu (v %)

Vprašanje: Katere turiste imate raje?

Krf

Grke

27,7

Tujce

30,8

Ne predstavlja razlike

40,4

Priljubljene narodnosti
Nemci

21

Italijani

21

Britanci

14

Francozi, Nizozemci, Belgijci, Američani, Japonci,
Švicarji, Avstrijci

10

Skandinavci

9

Nimajo preference (vseeno)

24

Vir: Tsartas, 2004, str. 74
Na vprašanje katere turiste imate raje, so se prebivalci Krfa odločili različno in sicer
na tri bolj ali manj enakovredne razrede. 27,7 % prebivalcev Krfa meni da so najboljši
turisti Grki, 30,8 % jih meni da so to tuji turisti, preostalih 40,4 % pa jih meni, da ni
pomembno od kod turisti prihajajo.
Za najbolj priljubljene turiste veljajo Nemci in Italijani za katere se je odločilo 21 %
prebivalcev Krfa, sledijo jim Britanci s 14 %. Nato jim s skupnimi 10 % sledijo
Francozi, Nizozemci, Belgijci, Američani, Japonci, Švicarji, Avstrijci ter z 9 %
Skandinavci.
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Za 24 % prebivalcev Krfa, je priljubljenost turistov popolnoma enaka in jim ni
pomembno od kod prihajajo.
Stereotipi o turistih pa lahko pustijo tudi močan negativen vtis pri turistih samih, saj
se turisti, ki jih bo nekdo že vnaprej obsojal in jim dajal negativne prizvoke, prav
gotovo ne bodo več vračali na isto destinacijo. Tako veljajo Angleži za »razbijače« in
»poceni turiste, Nemci za »zadrte«, Italijani za pretirano zgovorne in domače,
Slovenci za zahtevne... Ti stereotipi mnogokrat pripeljejo do prepričanja, da so
nekateri turisti boljši kot drugi. Pripomorejo pa tudi k temu, da se na otokih
mnogokrat izoblikujejo prave male kolonije turistov iz točno določenih držav,
pogosto tudi približno enake starosti. Tako imamo na Krfu, v mestu Kavos, predvsem
angleško mladino. Na drugi strani otoka, v Sidariju, pa skoraj izključno angleške
družine in »penzionerje«, medtem ko boste mlade Irce našli predvsem v Ipsosu. Tako
stereotipi pripomorejo tudi do »stereotipizacije« posameznih krajev na otoku, npr.
Kavos = angleška mladina. Tako bodo ti kraji le težko dobili turiste iz drugih držav.
Ti stereotipi torej pripeljejo do tega, da se določeni turisti mnogo bolj koncentrirajo na
točno določenih točkah na otoku, kar pa je lahko usodno za nadaljnji razvoj turizma.
V primeru, da bi kakšen tak turistični kraj izgubil, (npr. zaradi recesije, ali
nezainteresiranosti) svoje točno določene goste, bi to privedlo do izgube velikega dela
dohodka. Taka destinacija bi tudi zelo težko pridobila nove turiste iz drugih držav.
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6. Turizem na posameznih otokih
6.1. Turistične kapacitete na posameznih
otokih
Tabela 6: Turistične kapacitete v Grčiji in na Jonskih otokih leta 2005

Število turističnih objektov
Hoteli in Turistični
podobne
kampi
nastanitve

Skupaj

Število postelj
Hoteli in Turistični
podobne
kampi
nastanitve

Skupaj

GRČIJA

9036

341

9377

682.050

95.560

777.610

Jonski
otoki

883

30

913

81.959

7.473

89.432

Zakintos

253

5

258

25.944

1.203

27.147

Krf

415

16

431

43.291

3.882

47.173

Kefalonija

132

2

134

8.581

1.197

9.778

Lefkada

83

7

90

4.143

1.191

5.334

Vir: General Secretariat of National Statistical Service of Greece, 2006a
Kot vidimo iz zgornje tabele je bilo v letu 2005 v vsej Grčiji 9.036 hotelov in
podobnih nastanitev ter 341 kampov. Od tega je bilo na Jonskih otokih, kjer so bili
zajeti Zakintos, Krf, Kefalonija in Lefkada, 883 hotelov in podobnih nastanitev ter 30
kampov. Itaka, Kitera in Paxi zaradi svoje majhnosti in relativne turistične
nepomembnosti niso bili zajeti v raziskave, ki jih je izvedel Statistični urad Grčije
(General Secretariat of National Statistical Service of Greece). Število hotelov na
Jonskih otokih predstavlja 9,8 % vseh hotelov v Grčiji, odstotek pa je za 1 odstotno
točko manjši pri deležu kampov, ki v vsej Grčiji znaša 8,8 %.
Število postelj je bilo istega leta, torej leta 2005, v vsej Grčiji 777.610, od tega jih je
bilo v hotelih in podobnih nastanitvah 682.050 v turističnih kampih pa 95.560. Od
tega jih je bilo na Jonskih otokih 89.432, od tega 81.959 v hotelih in podobnih
nastanitvah ter 7.473 v turističnih kampih. Tako znaša delež Jonskih otokov 13,1 %
vseh hotelskih namestitev v Grčiji in 7,8 % vseh nastanitev v turističnih kampih v
Grčiji.
Zopet lahko ugotovimo, da je turistično najpomembnejši otok Krf, saj premore dobro
polovico vseh nastanitev na Jonskih otokih, znova mu sledi Zakintos, s približno
tretjino vseh nastanitev, kot tudi postelj na Jonskih otokih. Tema dvema otokoma nato
sledita Kefalonija in Lefkada. Tako lahko tudi ugotovimo, da je največ turističnih
nastanitev tam, kjer se je turizem tudi najprej pričel, torej na Krfu, kateremu sledi
Zakintos. Kefalonija in Lefkada, ki sta še vedno bolj nepoznani destinaciji in kjer je
turizem še nekako v začetnih povojih (kljub temu, da imata oba otoka nekaj zelo
razvitih letovišč), ne premoreta tako veliko turističnih objektov, kot prva dva otoka.
Kljub temu pa, po velikosti in zanimivostih otoka, nikakor ne zaostajata za prvima
dvema.
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Tu je, obenem s podatki, potrebno omeniti, da uradne statistike zajemajo le uradno
prijavljene nastanitve. V vsej Grčiji, in seveda tudi na Jonskih otokih, je veliko stvari
narejenih na črno. Sem spadajo tudi nastanitve, ki mnogokrat niso uradno prijavljene,
kljub temu, da vsi vedo da obstajajo. To lahko vidimo tudi v spodnji tabeli, kjer so
prikazane tudi številke za privatne sobe (neprijavljene, narejene na črno), ki jih
statistika ne zajema, čeprav zelo pripomorejo k turizmu in turistični ponudbi Jonskih
otokov.
Tabela 7: Razporeditev postelj v hotelih in privatnih sobah na Jonskih otokih

Jonski otoki

V hotelih*
Postelje
%

V privatnih sobah**
Postelje
%

Krf

40.906

61%

55.568

62.25%

Lefkada

3.375

5%

16.570

18.56%

Kefalonija

6.733

10%

9.594

10.75%

Zakintos

16.459

24%

7.534

8.44%

Skupaj

67.473

100%

89.266

100%

*Podatki veljajo za leto 2001, ** Podatki veljajo za leto 1995

Vir: cv. Beriatos, 2002
Do osemdesetih let je število hotelov hitro naraščalo, od tedaj naprej pa se je gradnja
novih hotelov močno upočasnila, predvsem zaradi visokih stroškov gradnje. V tem
času pa je močno narasla ponudba privatnih sob, katerih število danes že prekaša
ponudbo hotelov (Beriatos, 2002). Iz tabele lahko razberemo, da je na vseh otokih,
razen na Zakintosu, število postelj v privatnih sobah precej višje, kot pa v hotelih. Na
Lefkadi lahko vidimo, da je večina postelj prav v privatnih sobah, kjer je število teh
postelj kar za petkrat višje, kot v hotelih. Močno, v vseh statistikah, še vedno
prednjači Krf, kateremu po številu hotelskih postelj sledi Zakintos, po številu postelj v
privatnih sobah pa Lefkada in nato Kefalonija, na zadnjem mestu je Zakintos. Vrstni
red, glede na število postelj v hotelskih sobah, ostaja glede na novejše podatke enak,
vendar je bilo na vseh otokih med letoma 2001 in 2005 zgrajenih precej novih
nastanitev, tako da se je močno povečalo tudi število hotelskih postelj.
Iz zgornje tabele lahko tudi razberemo, da je število postelj v privatnih sobah precej
višje, kot je število postelj v hotelih. Iz tega lahko tudi razberemo, da se s turizmom
indirektno ukvarja še mnogo večje število ljudi, kot jih zajemajo uradne statistike.
Prav tako lahko iz teh podatkov razberemo, da je turistična ponudba v Grčiji še
mnogo bolj pestra, kot kažejo uradne statistike. Turistične statistike večinoma
privatnih sob ne zajemajo, ker jih večina sploh ni prijavljenih. Lastniki teh sob
turistov tudi ne prijavljajo, tako jim ni potrebno oddvajati davka in je celoten zaslužek
njihov, država pa od tega ne dobi nič.
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6.2. Število turistov in nočitev na posameznih
otokih
Tabela 8: Število turistov leta 2005

Število turistov v turističnih objektih leta 2005
Hoteli in podobne nastanitve
Domači
turisti
5.932.911

Tuji
turisti
7.142.860

13.075.771

Domači
turisti
130.797

Tuji
turisti
205.846

336.825

Jonski
otoki

265.535

715.584

981.119

5.715

15.909

21.624

Krf

115.038

446.283

563.321

1.186

7.950

9.136

Zakintos

67.032

208.600

275.632

170

19

189

Kefalonija

46.758

43.494

90.252

1.393

3.366

4.759

Lefkada

36.707

15.207

51.914

2.966

4.574

7.540

Grčija

Skupaj

Turistični kampi
Skupaj

Vir: General Secretariat of National Statistical Service of Greece, 2006b
V tabeli lahko razberemo, da je bilo v letu 2005 na Jonskih otokih več kot 1 milijon
turistov3, kar pomeni 7,5 % vseh turistov, ki so tega leta prispeli v Grčijo. Od tega jih
je več kot pol milijona prišlo na Krf ter nekaj več kot četrt milijona na Zakintos; na
otoka, ki predstavljata gonilno silo turizma jonskega otočja. Sledita jima Kefalonija z
manj kot 100.000 turisti ter Lefkada z nekaj več kot 50.000 turisti. Poseben primer je
Lefkada, kjer je počitnice v kampih preživelo, kar 7.540 turistov4, od skupno 21.624
turistov, ki so počitnice na teh otokih preživeli v kampih, kar obenem predstavlja 12,6
% vseh turistov na Lefkadi. To kaže na veliko pomembnost nastanitev v kampih za
otok, saj je ta odstotek mnogo višji, kot na ostalih otokih, kjer je praktično
nempomemben.
Na Krf je tako prišlo, kar 57 % vseh turistov, ki so prišli na Jonske otoke. Na ostalih
otokih je delež turistov v kampih občutno manjši. Podatki za Itako so vključeni v
podatke pri Kefaloniji. Podatki od Paxija so zajeti pri Krfu, podatki za Kitero pa niso
vključeni v tej tabeli, saj spadajo pod Pirej. Za vse tri otoke bodo podatki
predstavljeni v nadaljevanju.

3

Skupno število turistov leta 2005 v hotelih in podobnih nastanitvah ter kampih je bilo
1.002.743
4
35% vseh turistov, ki so počitnice na Jonskih otokih preživeli v kampih
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Graf 2: Število vseh turistov na Jonskih otokih leta 2005
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Vir: General Secretariat of National Statistical Service of Greece, 2006b

Tabela 9: Število nočitev v turističnih objektih

Število nočitev v turističnih objektih
Hoteli in podobne nastanitve leta
2005
Domači
Tuji
Skupaj
turisti
turisti
13.942.458 40.074.798 54.017.256

Grčija

Turistični kampi leta 2004
Domači
turisti
477.815

Tuji
turisti
486.413

Skupaj
964.228

Jonski
otoki

996.550

5.966.265

6.962.815

14.102

56.528

70.630

Krf

492.220

3.848.583

4.340.803

2.490

27.900

30.390

Zakintos

241.762

1.697.641

1.939.403

697

3.295

3.992

Kefalonija

158.652

321.156

479.808

6.807

12.675

19.482

Lefkada

103.916

98.885

202.801

4.108

12.658

16.766

Vir: General Secretariat of National Statistical Service of Greece, 2006c
Tudi v tej tabeli lahko vidimo, da je daleč največ nočitev na otoku Krfu. V hotelih jih
je kar za dobre 4 milijone, kar pomeni 62 % vseh nočitev na Jonskih otokih, od
skupnih skoraj 7 milijonov nočitev. Tako kot pri številu turistov, mu sledijo Zakintos
s skoraj dvema milijonoma nočitev, nato pa s precej manj nočitvami Kefalonija
(slabega pol milijona) ter Lefkada z dobrimi 200.000 nočitvami. Tudi tu vidimo, da je
število turističnih nočitev v kampih majhno in ne predstavlja velikega pomena za
turizem na Jonskih otokih. Po nočitvah je tudi tu na prvem mestu Krf z 30.390
nočitvami v kampih, kar pa predstavlja le 0,7 % vseh nočitev na otoku. Procentualno
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je največji delež nočitev v kampih na otoku Lefkada, kjer ta odstotek znaša 7,6 %
vseh nočitev na otoku, sledi mu Kefalonija z 4 % vseh nočitev, najmanj nočitev pa je
na Zakintosu, kjer nočitve v kampih predstavljajo le 0,2 % vseh nočitev na otoku.
Prav tako lahko iz tabele razberemo veliko odvisnost turizma, od tujih turistov, saj le
ti ustvarjajo veliko večino nočitev in tako tudi prihodkov od turizma. Enako je tudi
drugod po Grčiji.
Kot je moč razbrati je Krf najbolj obiskan Jonski otok, saj ima tudi najdaljšo
turistično tradicijo in je na sploh eden vodilnih turističnih otokov v Grčiji, čeprav
obenem kaže na veliko prostorsko neenakost v primerjavi z ostalimi otoki. Vendar pa
se je procent v zadnjih desetih letih kar precej znižal, saj je bilo leta 1990, še 72 %
vseh nočitev na Jonskih otokih prav na Krfu, danes pa le- ta znaša nekaj nad 60 %. Na
drugi strani se je močno povečal procent nočitev na Zakintosu (drugem turistično
najpomembnejšem Jonskem otoku), ki je iz 11 % zrasel, kar na 30 % (Beriatos, 2002),
kar kaže na to, da se počasi zmanjšuje pomembnost Krfa in se turizem širi tudi na
ostale otoke.
Glede na to kaj turiste privabi v Grčijo, je Fotsis turiste razvrstil v štiri glavne
skupine: “mirni” turisti, ki iščejo mir in spokojnost ter predvsem sprostitev;
“kulturniki”, ki vključujejo v počitnikovanje tudi veliko zanimanje za kulturo in
zgodovino; “budget turisti” so predvsem družine, ki si privoščijo cenovno ugodne
počitnice in ne zapravijo veliko, ter na “ponočnjake”, ki jih zanima predvsem nočno
življenje (cv. Buhalis, 2001, str.444).
Če bi lahko rekli da sodijo “ponočnjaki”, “budget turisti” in deloma “kulturniki”
definitivno na katerega izmed prvih štirih Jonskih otokov, jim lahko v primeru
Kefalonije, Lefkade in tudi odmaknjenih delov Krfa in Zakintosa prištejemo še
“mirne” turiste. Za naslednje tri otoke, torej Paxi, Itako in Kitero lahko ugotovimo, da
jih obiskujejo skoraj izključno “mirni” turisti, ki si želijo sprostitve, brez hrupa v kar
se da pristnem okolju.
Tabela 10: Število turistov in njihovih nočitev na Paxiju, Itaki in Kiteri

Otok

Število turistov

Število nočitev

Tuji

Domači

Skupaj

Tuji

Domači

Skupaj

Paxi

789

707

1.496

6.207

2.510

8.717

Itaka

1.581

4.006

5.587

5.253

8.050

13.303

Kitera

1.502

6.895

8.397

7.404

23.212

30.616

Skupaj

3.872

11.608

15.480

18.864

33.772

52.636

*statistika zajema hotele, apartmaje, hostle, kampe in tradicionalne nastanitve

Vir: General Secretariat of National Statistical Service of Greece, 2006g
Iz tabele lahko razberemo, da vsi trije otoki skupaj, Paxi, Itaka in Kitera, ne dosežejo
števila turistev in nočitev, kot jih ima “najmanj turističen” otok izmed prvih štirih,
Lefkada, saj je na vseh treh majhnih otokih skupaj, toliko nočitev, kot ima Lefkada
samo turistov. Prav tako so ti trije otoki različni od prvih štirih po deležu tujih in
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domačih turistov, saj na teh treh otokih prevladujejo domači turisti. Edino na Paxiju
prevladujejo tujci, vendar še zdaleč ne tako močno, kot na “turističnih” štirih. Najbolj
prevladujejo domači turisti na Kiteri, nekoliko manj na Itaki. Za oba otoka je bilo
značilno veliko izseljevanje v preteklosti, kar je verjetno tudi razlog za velik del
domačih turistov na teh dveh otokih, saj se številni emigranti vračajo preživet dopust
na domače otoke.
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6.3. Turizem na posameznih otokih
6.3.1. Krf
Najbolj znan in tudi turistično najbolj razvit med Jonskimi otoki je Krf. Na otoku se
nahaja 394 hotelov s 40.480 posteljami. (CorfuHotels, 2006)
Krf je tudi eden od prvih grških otokov, ki ga je zajel masovni turizem že v 60-ih letih
prejšnjega stoletja. Tako je bilo zapravljene veliko naravne lepote otoka v zameno za
nizkocenovne turistične storitve. Lepi zalivi so bili pozidani s poceni hoteli, bari in
diskotekami. Vendar so vseeno le ostale tudi nekatere lepe plaže in skrite vasice, še
vedno v bližini velikih hotelskih kompleksov, predvsem na zahodni in severozahodni
strani otoka. Tam so danes najlepše nedotaknjene plaže in še neokrnjena ter pisana
narava. (Greek Island, 2006)
Otok Krf je najbolj turističen izmed Jonskih otokov, tudi zaradi svoje najbogatejše
turistične ponudbe. Iz istoimenskega glavnega mesta, ki je obenem tudi središče
Jonskih otokov in glavno pristanišče, se predvsem severno in južno od mesta, razlega
skoraj neprekinjen pas turističnih naselij, kjer je skoncentrirana večina turističnih
namestitev na otoku. Kot nekdanja glavna britanska kolonija v Jonskem otočju, je že
tradicionalno najbolj turistično privlačen otok predvsem za britanske turiste, ki so
“okupirali” kar precejšen del otoka. Večina britanskih turistov prileti na otok, direktno
s čarterji iz Velike Britanije. Drugi način, kako priti na otok, pa je s trajektno
povezavo iz Italije ali iz Grčije. Na ta način na otok prispejo večinoma Grki, Italijani,
Avstrijci, Nemci in tudi Slovenci. Na jugu otoka se nahaja glavno britansko letovišče
na otoku, kraj Kavos. Kavos je zgrajen v tipičnem stilu 70-ih let, ko je bilo glavno
vodilo turističnih delavcev, zagotoviti čim več ležišč. Tako je danes Kavos strnjeno
naselje, kjer se nahajajo predvsem številne hotelske namestitve ter objekti namenjeni
zabavi. V turističnem naselju je ogromno število restavracij, barov, diskotek, nočnih
klubov ter ostalih objektov za zabavo do zgodnjih jutranjih ur, ki marsikdaj preseže
meje dobrega okusa. Na severni strani otoka se nahaja drugo veliko britansko
letovišče, Sidari, ki je bilo nekoč poznano predvsem po čudoviti plaži z mivko in
številnimi zalivčki. Sidari je danes zelo razvito letoviško središče, ki pa mu je
nekdanji čar uničila pozidava, ki ponekod sega prav do morja.
Eno od najlepših letovišč na otoku je Paleokastritsa na severozahodni strani.
Letovišče se nahaja ob sedmih zalivih, kjer se v poletni sezoni sicer nabere veliko
število turistov, vendar je kljub temu še vedno prijetno, predvsem zaradi nastanitev, ki
so nekoliko odstranjene od samega morja: Objekti tu tudi niso tako zgoščeni, kot so v
večini letovišč na otoku. Med večja letovišča na otoku tako spadajo še Benitses,
Gouvia, Ipsos, Messonghi ter številna manjša naselja. Skoraj cel Krf pa živi s
turizmom, tako da najdemo nastanitve v skoraj vsaki vasici.
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Slika 3: Ena najbolj poznanih fotografij s Krfa, Mišji otok

Vir: Puppis, 2001-06
Na samem otoku je za zabavo in aktivno preživljanje počitnic poskrbljeno na vsakem
koraku. Tako sta na otoku dva vodna parka, številne ladjice vodijo turiste na izlete do
bolj ali manj nedostopnih plaž in jim nudijo zraven še piknik kosilo. Na skoraj vseh
večjih plažah lahko smučate na vodi, se vozite z banano, “piškotki” ali celo s
padalom. Prav tako je ponudba motorjev, avtomobilov in koles zelo široka, vendar je
vožnja po prometnih in prašnih cestah, tako kot povsod v Grčiji, zelo nevarna.
Namesto z lastnim prevoznim sredstvom pa se lahko na izlet odpravite tudi s katero
od lokalnih agencij, ki jih je na otoku res veliko. Tako si lahko z agencijami ogledate
najbolj zanimive kraje na otoku od glavnega mesta Krfa s prelepo mešanico beneške,
britanske in grške arhitekture, kjer je tudi zanimiva palača cesarice “Sisi” Achileon.
Za najlepšo plažo na otoku velja Glyfada. Ena glavnih znamenitosti na otoku je tudi
slikovit Mišji otok s cerkvico, številni samostani in čudoviti zalivi v Paleokastrici. Na
Krfu pa je moč zaplavati tudi skozi znameniti kanal ljubezni v Sidariju. Ena od najbolj
obiskanih stvari na otoku so tudi grški večeri z dvema zanimivima prizoriščema.
Grški večer v zelo tipični in tradicionalni grški vasici Kynopiastes se odvija na vrtu
gostile, pod trto. Drugi, veliko bolj komercialni večer, pa v vasici Ano Korakiana, kjer
gre predvsem za nekakšno predstavo z veliko glasbe in velikim številom nastopajočih.
Krf je poznan tudi po tem, da ima odlične avtobusne povezave po vsem otoku, ki so
vrh vsega, še zelo poceni.
Eden od velikih problemov na otoku pa je dotrajana infrastruktura, kar se je pokazalo
tudi konec oktobra 2006, ko se je v enem od hotelov, štiričlanska družina zadušila z
ogljikovim monoksidom in sta oba otroka tudi umrla. Kasneje se je razkrilo, da sta se
pred njimi, v isti sobi, zastrupila še dva gosta. Vse to kaže na precejšnjo malomarnost,
kot tudi neresnost lastnika hotela, ki bi moral napake v grelcu odpraviti že mnogo
prej. To je pomenilo velik šok za celoten turizem na Krfu, saj je dotrajanost hotelov
tako resen problem, da ga morajo rešiti kar se da hitro, sicer bo turizem na otoku
vedno bolj nazadoval (Smith, Townsend, 2006).
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Na koncu lahko povzamemo, da je otok Krf izjemno turistično razvit otok, z zelo
pestro in razvejano turistično ponudbo. Je tudi najbolj obiskan izmed vseh Jonskih
otokov, saj ga letno obišče precej več kot pol milijona turistov (General Secretariat…,
2006b). Kot turistična destinacija se je začel razvijati že v 60. ih letih 20. stoletja, ko
je število vsako leto strmo naraščalo. Tako so si zaposleni v turizmu dolga leta le
“polnili žepe” za svojo infrastrukturo pa le slabo skrbeli. Ta zgoden masovni turistični
razvoj in precejšna brezbrižnost lastnikov, sta pripeljala do tega, da je danes veliko
infrastrukture zastarele in ne dosega več sodobnih standardov. Tudi cene nastanitev so
na otoku, zaradi velike ponudbe, izjemno nizke, saj si vsi želijo pridobiti vsaj nekaj
zaslužka. Zaradi nizkih cen pa je onemogočena kakršnakoli posodobitev kapacitet,
saj si jih večina niti ne more privoščiti. Kljub temu pa ostaja otok Krf eden najbolj
priljubljenih grških otokov in turističnih destinacij v vsej Grčiji sploh, in bo to ostal,
po vsej verjetnosti, še kar nekaj let.

6.3.2. Zakintos
Otok je že danes zelo dobro turistično razvit, čeprav se turizem na njem še vedno
intenzivno razvija, predvsem zaradi lokalnih oblasti, ki so večinski lastniki nastanitev
na otoku. Te so bile zgrajene predvsem s posojili preko grških bank s strani Evropske
unije. Nevarno je, da se bo otok, zaradi vse večjega povpraševanja tujih agencij, ki so
pričele “oblegati” otok, popolnoma spremenil v destinacijo, kjer bo tudi prevladoval
masovni turizem (Andriotis, 2004, str. 125). To bi bilo res škoda, saj so otok že v
preteklosti imenovali Roža Orienta, zaradi njegove izjemne lepote (Bain, Webb,
2002, str. 209).
To je drugi otok, ki ga je zajel množični turizem. Še vedno je to otok izjemnih plaž ter
bujnega rastlinja, poznan tudi po želavah karetah, ki nestijo na otoku, ter po
sredozemskih tjulnih medvedjicah (Monachus Monachus). Nekaj kilometrov južno od
istoimenskega glavnega mesta na otoku, se je na najdaljši plaži v Grčiji, Laganas,
dolgi kar 9 kilometrov, razvilo turistično naselje, ki velja za eno največjih v Grčiji.
Nudi vse vrste zabave, od vodnih športov, do zabav v diskotekah, ki mnogokrat
trajajo kar 24 ur na dan. Žal ta masovni turizem počasi izpodriva največje nestišče
želv karet v Sredozemlju, tako da nemalokrat pride do konfliktov med
naravovarstveniki in turističnimi delavci, ki jim karete “odžirajo” zaslužek, saj je
plaža na nekaterih delih zaščitena in je ponoči prepovedano hoditi po njej (Zakynthosnet.gr, 2006 in GreekIslands, 2006).
Drugo pomembno turistično središče na otoku se razvija nekaj kilomtreov severno od
glavnega mesta Zakynthosa in sicer med Tsilivijem in Alikesom. Vendar to središče
še zdaleč ni tako, da bi lahko sprejelo masovni turizem, čeprav nekatere tendence, že
kažejo v to smer. Vasice med kraji Alikanas, Ammoudi, Gerakari, Pachis Ammos,
Katragaki in Planos so še vedno tipične male vasice, kjer se tradicionalno življenje
dopolnjuje s turizmom. Ti kraji so priljubljeni predvsem pri turistih z družinami, saj je
okolica mirnejša in prijetnejša za sprostitev, kot v veliko bolj razvitem Laganasu.
Ostali pomembnejši središči na otoku sta še Argassi in Vasilikos (Zanteweb in
GreekIslands, 2006).
Večina turizma je skoncentrirana na vzhodni in južni strani otoka, medtem ko sta
severna in zahodna stran Zakynthosa še vedno zelo neturistična in nasploh zelo težko
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dostopna s kopenske strani. Tam so tudi najlepše, še ohranjene plaže na otoku, ki jih
turisti obiskujejo predvsem na enodnevnih izletih z ladjico.
Slika 4: Ena najlepših plaž Jonskega otočja – Navagio oz. Zaliv tihotapcev, Zakintos

Vir: Desilas, 2006
Na otoku je tudi letališče, ki pa je danes mnogo premajhno za naraščujoče potrebe
njegovega turizma. Preko tega letališča prispe na otok tudi večina tujih turistov.
Drugače pa je glavno pristanišče na otoku v glavnem mestu Zakynthosu, na severu pa
je še manjši pomol, kjer trajektna linija povezuje Zakynthos s Kefalonijo.

6.3.3. Kefalonija
Kefalonija je eden zadnjih velikih grških otokov, ki je še precej turistično neodkrit. Na
to kaže tudi relativno malo nastanitev in turističnih postelj, ki jih je nekaj manj kot
10.000 na celotnem otoku, ki je sicer z 746 km2 največji izmed vseh Jonskih otokov
(General Secretariat…, 2005a in Bain, Webb, 2002, str.191).
Največ turistov prispe na otok z letalom na mednarodno letališče, ki leži 8 kilometrov
stran od glavnega mesta Argostolija. Veliko pa jih prispe tudi s trajektnimi
povezavami do Samija in Porosa, deloma tudi Argostolija. Največ tujih turistov pride
z britanskega otočja, sledijo jim Italijani, predvsem v avgustu, ter Nemci, Avstrijci,
Čehi in deloma tudi Slovenci.
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Turistično najbolj razvito naselje, z največ turističnimi nastanitvami na otoku, je
Lassi, ki se je razvil ob dveh zlato-mivkastih plažah, Makris in Platis Gyalos. Do
danes se je Lassi že tako razširil, da je že skoraj povezan z glavnim mestom
Argostolijem. V bistvu gre za obcestno turistično naselje, kjer je velika večina
nastanitev ter gostinskih objektov stisnjena med morje in cesto. Naraščajoč turistični
razvoj je povzročil širitev nastanitev tudi po vznožju bližnjega hriba. Drugo največje
turistično središče je Skala na jugu otoka, ki se je razvila ob nekaj kilometrov dolgi
mivkasti plaži. Prav tako ponuja veliko vrsto nastanitev ter gostinske ponudbe. V
zadnjih letih se močno razvijata tudi turistična kraja Trapezaki in Lourdata, ki sta na
pol poti med Lassijem in Skalo; zopet ob lepi dolgi mivkasti plaži. V preteklosti je
bila popularna točka na otoku tudi Poros, ki pa je, z razvojem pristanišča, izgubil
precej turistov. Ostali kraji, ki imajo sicer precej manj nastanitev, vendar so turistično
pomembni so, Fiskardo, kot edina vas na otoku, ki ji je bilo ob potresu, leta 1953,
prizanešeno, Agia Efimija, Assos in Lixouri. Ostali kraji na otoku so manjši in
praktično turistično nepomembni.
Slika 5: Ena najlepših plaž Jonskega otočja, Myrtos

Vir: Puppis, 2001-06
Otok sam je še vedno zelo zelen in neposeljen, tako da je še vedno veliko skoraj
nedotaknjenih, čudovitih plaž (Myrtos, Antisami, Petani, Platia Ammos...). Na
pogorju gorovja Ainos domujejo tudi divji konji, ki so svojevrstna turistična atrakcija,
na plaži ob vasici Kato Katelios opazijo občasno tudi želve karete, ki tu nestijo svoja
jajčeca. Otok je bil turistično praktično nepoznan vse do filma Corellijeva mandolina,
ki je bil posnet na otoku leta 2001. Pokazal je tudi nekaj posnetkov, ki so
marsikaterega turista prepričali, da se odpravi na Kefalonijo. Po tem filmu se je začel
na otoku pravi »turistični bum«, na kar marsikateri turistični delavci niso bili
pripravljeni. To je eden redkih otokov v Grčiji, kjer povpraševanje narašča hitreje, kot
pa narašča ponudba nastanitev. Tako se dogaja da morajo marsikateri turisti, v
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poletnih mesecih (predvsem v avgustu), prespati kar na plaži, saj ne uspejo najti
nobene nastanitve. Prav zaradi tako velikega povpraševanja spada ta otok med
cenovno dražje grške otoke, kljub temu, da sta včasih kakovost nastanitve in storitev
kar precej vprašljiva.

6.3.4. Lefkada
Lefkada je otok samo po zaslugi Korintčanov, ki so že v antiki skopali kanal, ki je
tako Lefkado ločil od celine. Danes je otok povezan s celino z mostom, ki povezuje
istoimensko glavno mesto na severu otoka, z letališčem v Prevezi na celini. Na
vzhodni strani otoka sta majhni turistični naselji, Nikiana in Perigiali, ki pa sta bolj
severno, od največjega turističnega letovišča na otoku, Nidri. Nidri se je v zadnjih
desetletjih razvil v tipično masovno turistično središče polno barov, diskotek,
restavracij in trgovinic. Za razliko od ostale Lefkade, ki je kljub naraščujočemu
turizmu še vedno zelo miren otok, je Nidri zelo živahen in v poletnih mesecih prav
“nabit” z nizkocenovnimi turisti iz vseh koncev Evrope.
Na jugu Lefkade je središče vseh vodnih športov na otoku, predvsem “surferjev” v
vasici Vasiliki, od koder je tudi trajektna povezava med Lefkado in Itako ter
Kefalonijo. Zahodna obala je zelo ohranjena s številnimi, težko dostopnimi, zlato
mivkastimi plažami, tako da tam ni večjih naselij in turističnih centrov. Tam je tudi
ena najlepših plaž na otoku Porto Katsiki, ki je bila do 1990 dostopna le z morske
strani. Takrat so zgradili dostop do plaže z več kot 300 stopnicami (Wikipedia in
GreekIslands, 2006). Na zahodni obali, je iz lepega zaliva čudovit pogled na bližje
ležeče otoke Meganissi, Sparti, Skorpidi, Madouri ter Scorpios, ki je poznan
predvsem po tem, da ga je v preteklosti kupil najbogatejši Grk, Aristotel Onassis.
Otok je še vedno v lasti njegove družine.
Na splošno je Lefkada, z nekaj več kot 4000 ležišči (Hellenic Chamber of Hotels,
2006) in nekaj manj kot 60.000 turisti, ki ustvarijo več kot 200.000 nočitev (General
Secretariat…, 2005), četrta po številu turistov in številu turističnih kapacitetah, na
Jonskih otokih.
Največji delež turistov je v Nidriju, ki zaradi prevelikega turističnega razvoja že čuti
negativne posledice, saj cene storitev padajo in s tem tudi zaslužki lokalnega
prebivalstva. Poleg prej omenjenih otokov, Krfa, Zakintosa in Kefalonije, je Lefkada
še edina preostala pomembna turistična destinacija. Ostali trije otoki so turistično
manj pomembni.
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6.3.5. Itaka
Itaka, ki jo od Kefalonije loči le dobra 2 kilometra širok morski kanal, je zelo gorata
in ima zelo malo plaž, kjer bi se lahko razvil turizem. Ravno zaradi tega je na otoku le
malo hotelov in nastanitev za turiste. Velika večina prebivalstva, približno dve tretjini
od približno 3000 prebivalcev (Wikipedia, 2006) otoka živi v glavnem mestu Vathi,
ki je bilo po potresu 1953 prenovljeno v tipičnem beneškem slogu, ki je v mestu
prevladoval pred potresom. Mesto je s svojim pristaniščem tudi eno izmed boljših
naravnih pristanišč v Sredozemlju.
Ostalo prebivalstvo živi v nekaj malih vasicah, ki so raztresene po otoku. To so
Frikes, Kioni in Stavros. Otok je turistično zanimiv predvsem zaradi arheoloških
nahajališč, ki jih znanstveniki povezujejo s kraljem Odisejem. Večino teh prizorišč si
ogledajo turisti iz bližnje Kefalonije ter tudi Lefkade. Sem pridejo predvsem na
enodnevne izlete z ladjami. Zelo malo turistov pa ostane na otoku dalj časa, saj je tudi
možnosti za nastanitev zelo malo. Po podatkih Grške zbornice za turizem je na otoku
le 195 postelj (Hellenic Chamber of Hotels, 2006).

6.3.6. Paxi
Paxi spada že v skupino manjših Jonskih otokov, vendar ga, zaradi odmaknjene lege
še vedno štejemo kot samostojno enoto. S svojimi 282 ležišči (Hellenic Chamber of
Hotels, 2005) je otok za prenočitve relativno nepomemben, vendar pa je otok, zaradi
lepih plaž, izjemno popularen med turisti, ki na otok prihajajo predvsem na
enodnevne izlete iz bližnjega Krfa in Parge, turističnega naselja na celini.
Paxi nima letališča, nanj se lahko pride le s trajektom ali ladjo. Ravno zaradi tega se
je “obranil” modernega turizma in spada med 20 najboljših pobegov pred civilizacijo
na svetu. Otok je zelo miren in poln tipičnega grškega melosa in tradicionalnega
življenja otočanov. Na otoku so tri večje vasi Gaios, Lakka in Loggos. Nobena od teh
treh vasi ni kaj dosti več kot le ribiška vasica s slikovitimi hišicami ter ribiškimi
ladjami, usidranimi v pristanišču, okoli katerega so tipične grške taverne (Paxos,
2006a).
Zaradi vsega naštetega velja Paxi za najdražji Jonski otok, saj je potrebno vse na otok
pripeljati s celine ali s sosednjih otokov. Zaradi pomanjkanja nastanitev je potrebno v
poletni sezoni rezervati nastanitev veliko prej in jo zaradi “ekskluzivnosti” tudi
pošteno plačati. Turisti pa se vseeno, zaradi posebnosti in lepote otoka, z veseljem
vračajo nazaj (Bain, Webb, 2002, str. 155).
Le 4 kilometre je od Paxija oddaljen sestrski otok Antipaxi, za katerega velja, da je
obdan z enim najlepših morij na svetu. Je izjemno priljubljen med turisti, tudi zaradi
svoje neposeljenosti, saj na otoku stalno živi le nekaj deset ljudi (Paxos, 2006).
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6.3.7. Kitera
Najmanj Jonski izmed vseh Jonskih otokov je prav gotovo Kitera. Otok se je v
preteklosti ukvarjal predvsem z ribištvom in kmetijstvom, danes pa vse večji pomen
dobiva tudi turizem. Kljub vsemu je na otoku, z okoli 3000 prebivalci, turističnih
nastanitev zelo malo, pa še te so raztresene po vsem otoku. Vendar je zaradi relativne
odmaknjenosti in njegove raznolikosti (arheološka najdišča, beneška utrdba,
sprehajalne poti, lepe plaže ter arhitektura, ki ima tako jonske, kot kikladske vplive)
le-ta vedno bolj popularen. V poletnih mesecih so zmogljivosti popolnoma zasedene,
vključno z vsemi kampi na otoku. Glavno mesto Hora (tudi Kythera) se nahaja na
skrajnem jugu otoka in ji kraljuje Beneška utrdba iz 13 stoletja. Na otoku je tudi
letališče, ki povezuje otok z Atenami. Na Kitero pa se lahko pride tudi z ladjo iz
Pireja, Nafplia ali Krete (Kythera.gr, 2006). Kitera se lahko v prihodnosti nadeja še
večjega turističnega razvoja, predvsem zaradi relativne velikosti in neposeljenosti ter s
tem povezane ohranjene narave. V povezavi s tem se lahko razvije predvsem
alternativni turizem, s čemer bi Kitera zelo veliko pridobila.
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6.4. Primerjava razvitosti turizma med otoki
Eden od načinov s katerim lahko primerjamo razvitost turistične ponudbe na
posameznem otoku je tudi ponudba hotelskih storitev na posameznem otoku. Za
informacijo sem uporabil statistiko Grške Hotelske zbornice za leto 2005. Tudi v tej
raziskavi ni bilo zajetih vseh sedem glavnih Jonskih otokov. Tako kot v večini
primerov tudi tokrat v raziskavo ni zajeta Kitera. Kot je bilo predhodno že pojasnjeno
le-ta administrativno spada pod Pirej, kjer jo, po vsej verjetnosti, zajema tudi
statistika.
Je pa v statistiko zajet otok Meganisi, ki nam ob statistiki Paxija in Itake, lepo
ponazarja kolikšen delež hotelov se nahaja izven glavnih štirih otokov, kjer so
turistične storitve najbolj razvite, torej Krfa, Zakintosa, Kefalonije in Lefkade.
Ne glede na uradne podatke pa je potrebno omeniti, da statistika zajema le uradne
nastanitve, tiste ki so prijavljene, torej legalne. Na drugi strani pa se ocenjuje, da je na
Jonskih otokih (kot tudi po vsej Grčiji) še zelo veliko število neprijavljenih
(nelegalnih) nastanitev, predvsem privatnih sob in apartmajev, ki jih statistika ne
zajema, ter da le-te predstavljajo okoli 50% legalnih nastanitev (Beriatos, 2002)!
Tabela 11: Klasifikacija hotelov glede na število zvezdic za leto 2005

Grčija

5*

4*

3*

2*

1*

Σ

Hoteli

155

Jonski
otoki
8

Krf

Zakintos

Kefalon
ija
0

Lefka
da
0

Meg
anisi
0

Paxi

1

Itak
a
0

7

Sobe

29.140

1.495

1.380

115

0

0

0

0

0

Postelje

56.888

2.918

2.691

227

0

0

0

0

0

Hoteli

944

93

59

21

1

8

3

0

1

Sobe

90.975

10.583

7.751

1.925

12

838

51

0

6

Postelje

173.431

19.980

14.389

3.800

23

1.655

102

0

11

Hoteli

1.712

174

84

51

2

20

13

1

3

Sobe

83.632

12.135

6.048

4.442

49

877

618

14

87

Postelje

159.351

23.316

11.510

8.652

91

1.694

1.184

27

158

Hoteli

4.496

521

199

169

2

91

59

0

1

Sobe

124.106

16.952

6.396

6.654

42

2.488

1.330

0

42

Postelje

233.315

32.360

12.059

12.739

81

4.824

2.574

0

83

Hoteli

1.729

87

60

11

0

8

7

0

1

Sobe

30.868

1.762

1.226

274

0

111

136

0

15

Postelje

59.065

3.385

2.360

526

0

213

256

0

30

Hoteli

9.036

883

409

253

5

127

82

1

6

Sobe

358.721

42.927

22.801

13.410

103

4.314

2.135

14

150

Postelje

682.050

81.959

43.009

25.944

195

8.386

4.116

27

282

Vir: Hellenic Chamber of Hotels, 2006
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Iz zgornje tabele lahko razberemo, da predstavljajo Jonski otoki velik del ponudbe
hotelskih in ostalih namestitev v Grčiji. Ponudba hotelov na Jonskih otokih je zelo
raznovrstna in razlike se pojavljajo od otoka do otoka. Daleč najboljšo turistično
ponudbo nudi otok Krf, ki je tudi najbolj razvit in najbolj turistično izkoriščen otok v
Jonskem otočju. Na Krfu tako lahko najdemo vse možne nastanitve, od najbolj
luksuznih hotelov, pa vse do najbolj enostavnih nastanitvenih obratov ter kampov.
Nastanitvene zmogljivosti Krfa predstavljajo več kot polovico vseh nastanitvenih
zmogljivosti Jonskih otokov. Drugi po številu nastanitvenih obratov in obenem edini
ob Krfu, ki nudi vse vrste nastanitev, je Zakintos, ki s svojimi 253 hoteli in 25.944
posteljami predstavlja pomemben del k turizmu Jonskih otokov. Sledita jima
Kefalonija in Lefkada, ki pa imata, kljub svoji velikosti, že občutno manj
nastanitvenih zmogljivosti. Sledijo jim Paxi, Itaka in Meganisi, ki pa so glede
nastanitvene ponudbe, že veliko manj razviti, saj je na vsakem od njih le nekaj
nastanitvenih obratov, ki občutno ne pripomorejo k turizmu Jonskih otokov,
pripomorejo pa k razvoju in finančni stabilnosti lokalne skupnosti.
Tabela 12: Število turistov na Kiteri po vrsti nastanitve

Vrsta nastanitve
Hotel 5*

Kitera
-

Hotel 4*

-

Hotel 3*

1.385

Hotel 2*

3.157

Hotel 1*

265

Hostel

-

Apartma

3.045

Kamp

-

Tradicionalna namestitev

545

Skupaj
8.397
Vir: General Secretariat of National Statistical Service of Greece, 2006g
Primerjava med tabelama v tem poglavju je praktično nemogoča, vendar lahko iz
zgornje tabele sklepamo tudi o razvitosti turizma na Kiteri ter predvsem na turistične
nastanitve, ki so na otoku. Iz podatkov lahko sklepamo, da hotelov s štirimi in petimi
zvezdicami ni, prav tako pa verjetno ni hostla in kampa. Največ turistične ponudbe
tako predstavljajo hoteli z dvema zvezdicama ter apartmaji. Nekoliko manj je hotelov
s tremi zvezdicami. Prav tako pa je namestitev v tradicionalnih namestitvah in hotelih
z eno zvezdico zelo malo. Iz danih podatkov, lahko sklepamo da turizem na otoku ni
najbolje razvit, prav tako pa po podatkih sodeč ni ena izmed glavnih pridobitnih
dejavnosti.
Glede na vse navedeno v zadnjih dveh točkah in če primerjamo otoke med seboj
lahko ugotovimo, da je turizem daleč najbolj in celovito razvit na Krfu, kateremu, s
kar precejšnjim razmakom, sledi Zakintos. Temu pa nekako enakovredno sledita
Kefalonija in Lefkada. Ostali trije otoki Itaka, Paxi in Kitera turistično niso
pomembni, saj vsi trije skupaj nimajo toliko nastanitev, kot jih premore npr. Lefkada.
Tudi kar se tiče turistične ponudbe in storitev, izstopata Krf in Zakintos, kjer ljudje
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dobesedno živijo od turizma in za turizem. Vendar zaradi velike konkurence,
nemalokrat trpijo kakovost storitev in celo nastanitve same.
Krf je z dolgo turistično tradicijo ter pestro ponudbo vseh storitev, nedvomno ena od
glavnih destinacij v vsej Grčiji, kar se kaže tudi v tem, da je središče vseh Jonskih
otokov. Na drugi strani se intenzivno razvija Zakintas s svojim glavnim letoviščem
Laganas, kjer se pa že kažejo problemi zaradi predimenzioniranosti in prevelike
zgoščenosti turističnih nastanitev na enem samem mestu. Problemi se kažejo
predvsem v odnosu lokalnega prebivalstva do turizma, ki ni več tako zelo navdušeno
nad množičnim turizmom, saj je le-ta prinesel popolnoma nov način življenja.
Drugače je na Kefaloniji in Lefkadi, kjer je turizem izjemno dobrodošla in pomembna
dejavnost, ker se množično razvija šele zadnjih nekaj deset let. Temu prisotna je
marsikdaj precejšnja nefleksibilnost turističnih delavcev, po sistemu vzemi ali pusti.
Zaradi relativno majhne ponudbe nastanitev (v primerjavi s Krfom) ter glede na
velikost otokov, tudi konkurenca ni tako zaostrena, kar pripomore, da so cene storitev
precej višje, kar je seveda dobro za lokalno gospodarstvo. Je pa to tudi minus, ki
marsikaterega turista odvrne od tega da bi obiskal Kefalonijo ali Lefkado.
Poseben primer je tu Paxi, saj s svojo majhnostjo in relativno odmaknenostjo cenovno
konkurira vsem sosednjim otokom. Zaradi ekskluzivnega turizma, ki ga otok
promovira, so cene tu zelo visoke, najvišje v Jonskem otočju. Zanimivo je, da to
turistov ne odvrača in ga radi obiskujejo, saj je to eden najbolj prvinsko ohranjenih
otokov, ki ga poleg vsega krasijo še čudovito morje in prelepa narava.
Itaka, zaradi bližine Kefalonije ter predvsem zaradi pomanjkanja plaž in prostora ob
plažah, ne more razviti tipičnega modela Sredozemskega turizma. Vendar se otok
zanaša predvsem na enodnevne turiste iz sosednjih dveh turistično bolj izkoriščenih
otokov, Kefalonije in Lefkade. Na račun teh enodnevnih turistov se na otoku razvijajo
predvsem glavno mesto Vathi, ki s svojo arhitekturo, številnimi bari in restavracijami
privablja mnoge turiste, ter dve vasici na severu otoka Kioni in Frikes, kjer se številne
turistične ladjice ustavljajo za kosilo in kratko kopanje.
Na Kiteri, o kateri je pridobivanje podatkov najtežje, je turizem še v povojih in je
zaradi tega otok sam še najbolj pristen od vseh. Čeprav ima tudi Kitera svoje
možnosti razvoja, se njeni prebivalci ves čas bolj opirajo na pomoč svojih številnih
izseljencev, kot pa da bi skupno poskusili z razvojem turizma. Na otoku je nekaj
nastanitev s kakovostno ponudbo, ki so vse dobro zasedene. Prav te bi lahko pokazale
tisto pravo pot, ki bi jo lahko ubral otok glede turistične ponudbe. Tu bi se lahko
razvil alternativni turizem, ki bi na otoku ohranil tradicionalno raven življenja, vendar
obenem prinesel tudi prepotreben denar.
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7. Slovenski turizem na Jonskih otokih
Leta 2005 je s slovenskimi agencijami v Grčijo potovalo 44.422 turistov od skupno
874.255 turistov, ki so potovali z njimi. To predstavlja 5 % vseh turistov, ki so
potovali s slovenskimi turističnimi agencijami. Ti turisti so v Grčiji ustvarili 319.677
nočitev (Statistični urad…, 2006).
Ker so nam Jonski otoki dokaj blizu, so le-ti ena izmed najbolj priljubljenih destinacij
med slovenskimi turisti, saj so, vsaj v primeru Krfa, tudi med najbolj ugodnimi. Na
obiskanost Jonskih otokov nedvomno vpliva tudi ugodna transportna povezava med
Slovenijo in Jonskimi otoki. V preteklosti, ko je bila redna ladijska povezava med
Trstom in Patrasom, z vmesno postajo na Krfu, je bila to najlažja in najcenejša pot do
Jonskih otokov. Z ukinitvijo ladijske linije Anek Linesa iz Trsta v Patras ter njeno
preselitvijo v Benetke, se je povečala tudi ponudba letalskih prevozov na Jonske
otoke in to ne več samo na Krf, ki kljub vsemu še vedno dominira med slovenskimi
potniki, temveč tudi na druge Zakintos, Kefalonijo in Lefkado. Na Krf se mnogo
Slovencev odpravi tudi v lastni režiji. Najcenejša varianta je še vedno ladijski prevoz
iz Benetk do Krfa, vendar mu vedno večjo konkurenco delajo številni, tudi cenovno
ugodni, čarterski poleti na te otoke. Tako so leta 2006 številni slovenski turisti, ki so
letovali na Jonskih otokih, tja prišli z letalom. Podatki, ki sem jih pridobil od
turističnih agencij, pričajo le o prepeljanih potnikih na destinacije v Jonskem otočju.
V statistiko niso všteti podatki o turistih, ki so na Jonske otoke potovali v lastni režiji.
Vendar pregled zajema veliko večino slovenskih turistov, ki so bili v letu 2006 na
katerem od Jonskih otokov. Zbiranje podatkov je bilo težko, saj nekatere agencije niso
želele posredovati podatkov oziroma jih niso imele, vendar sem večino podatkov od
glavnih turističnih agencij, ki vozijo na Jonske otoke, le prejel. Predvsem so mi pri
posredovanju podatkov prisluhnili in priskočili na pomoč pri turističnih agencijah
Ilirika, Intelekta, Avantura, Kažipot, Kompas, CMT Group, Jupiter in Intours. Za
podatke Globtourja in Palme pa sem bil primoran uporabiti ocene števila potnikov, ki
so jih prepeljali v letu 2006, saj so svoje podatke smatrali za zaupne. Ocene sem
izračunal s primerjanjem podatkov preteklega leta ter s podatki, ki so mi poznani na
podlagi večletnih izkušenj z delom v turizmu na teh otokih ter iz pogovorov s
številnimi turističnimi delavci na Jonskih otokih.
Dobljene številke nam lahko dajo dobro oceno o deležu slovenskih turistov na Jonskih
otokih, vendar številk nikakor ne smemo jemati, kot dokončnih, saj agencije nerade
dajejo popolne podatke ter jih za objavo rade nekoliko preuredijo (zaokrožijo
navzgor). Kljub vsemu pa nam le dajo približno oceno o številu slovenskih turistov na
Jonskih otokih ter o tem, katere otoške destinacije so pri nas najbolj popularne. Prav
tako je treba omeniti, da s slovenskimi agencijami potuje veliko število tujcev, saj so
cene poletnih počitnic preko slovenskih agencij navadno nižje, kot v sosednjih
državah. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da se v Sloveniji, med več kot 300
agencijami, najde tudi kakšna manjša, ki je odpeljala kakšno skupino na Jonske otoke
in v raziskavo ni bila zajeta.
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Tabela 13: Število slovenskih potnikov na Jonskih otokih leta 2006

Agencija

Krf

Zakintos

Kefalonija

Lefkada

Skupaj

Avantura

2000

-

-

-

2000

Kažipot

150

1300

-

-

1450

CMT

3500

200

-

-

3700

Jupiter

1500

-

-

-

1500

Intours

1000

-

-

-

1000

Globtour

-

1200*

-

-

1200

Palma

-

1200*

-

-

1200

Kompas

900

-

450

-

1350

Ilirika

750

-

-

-

750

Intelekta

-

-

1500

1500

3000

Skupaj

9.800

3.900

1.950

1.500

17.150

*za označene agencije je bila napravljena ocena

Vir: Omenjene turistične agencije, 2006
Na Jonske otoke organizirano vozi 10 večjih slovenskih agencij, največ na Krf, in
sicer kar sedem od njih, sledi mu Zakintos, kamor vozijo štiri slovenske agencije, nato
Kefalonija z dvema, na Lefkado pa vozi ena sama agencija.
Tudi iz tabele je razvidno, da Slovenci izmed vseh Jonskih otokov najraje potujemo
na otok Krf. Razlogi, da je Krf pri Slovencih najbolj popularen je tudi v tem, da je
nam najbližji grški otok, ki ima tudi relativno dobro povezavo s Slovenijo preko
beneškega pristanišča. Tako je bilo leta 2006 na Krfu, od skupno 17.150 turistov, ki
so jih tja pripeljale slovenske agencije, kar 9.800 turistov, kar predstavlja 57 % vseh
turistov, ki so potovali na Jonske otoke. Drugi po številu slovenskih turistov je
Zakintos s 3.900 turisti, kar znaša 23 % vseh slovenskih turistov na Jonskih otokih.
Tretja po številu Slovencev je Kefalonija, in sicer je tam letovalo 1.950 turistov iz
Slovenije, kar pomeni 11 % vseh turistov. Kot zadnji otok s 1500 turisti iz Slovenije
je Lefkada, kar znaša 9 % vseh turistov iz Slovenije. Torej zopet lahko potrdimo, da je
najbolj priljubljena destinacija med Jonskimi otoki, otok Krf, ki spada tudi med
najbolj obiskane grške otoke, tako s strani Slovencev, kot tudi ostalih turistov. Na
otok pride večina z ladjo, medtem ko delež letalskega prometa močno narašča. Temu
po pomembnosti sledi Zakintos, ki tako, kot tudi Kefalonija in Lefkada pridobiva vse
turiste iz Slovenije preko letalskih povezav.
Rezultati so tako zelo primerljivi z rezultati vseh turistov na Jonskih otokih, kjer je
vrstni red obiskanosti enak vrstnemu redu slovenskih turistov na teh otokih, prav tako
pa so tudi procenti zelo primerljivi med seboj.
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Graf 3: Potniki, ki so leta 2006 letovali na Jonskih otokih preko slovenskih agencij
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Vir: (slovenske agencije, 2006)
Med slovenskimi agencijami sta največ potnikov prepeljali CMT Group (Collegium
Mondial Travel) 3700, ter Intelekta, ki jih je pripeljala 3000. Ostale agencije so
pripeljale tja med 750 in 1500 turistov. Število CMT-jevih turistov je tako visoko
predvsem po zaslugi maturantskih izletov, saj je preko te agencije potovalo na Krf kar
2500 maturantov. (Fras, 2006) Pri Intelekti, ki naj bi bila specialist za Grčijo in je
bila tudi ena prvih slovenskih turističnih agencij, ki je pričela s čarterskimi poleti na
nekoliko bolj oddaljene Jonske otoke Kefalonijo in Lefkado, so tja pripeljali kar 3000
turistov. Na Kefalonijo so pričeli leteti 1999, na Lefkado pa leta 2000 (Bračko, 2006).
Velika večina od 3700 prepeljanih potnikov CMT-ja, in sicer kar 3500, jih je odšlo na
Krf, kar kaže na to da je tudi pri njih Krf najbolj prodajana destinacija, kot tudi,
seveda, večine ostalih. Zanimivo je tudi to, da je agencija Intelekta, ki je druga
največja slovenska turistična agencija po številu prepeljanih potnikov na Jonske otoke
s 3000 potniki, to številko dosegla na dveh otokih, ki jih ostale agencije sploh nimajo
v svoji ponudbi (izjema je Kompas, ki vozi tudi na Kefalonijo, vendar je njegov delež
mnogo manjši od Intelekte). To kaže na dejstvo, da je trg za slovenske turiste odprt
tudi na drugih Jonskih otokih in ne le na Krfu in Zakintosu ter predvsem, da so le ti ob
ugodni ponudbi zanimivi tudi za slovenske turiste.
Prav tako je turistična ponudba najbolj raznovrstna za otok Krf, saj lahko turisti
izbirajo med dvema oblikama prevoza, ladijskim ali letalskim. Tudi izbira nastanitev
je na otoku izjemno raznovrstna, saj agencije nudijo vse vrste nastanitev, od hotelov s
petimi zvezdicami, do apartmajev in spanja v kampu. Za ostale tri otoke je ponudba
glede prevoza enaka, saj se prodaja le prevoz z letalom. Medtem, ko je ponudba na
otokih ravno tako zelo raznovrstna, saj je moč dobiti nastanitve tako v hotelih, kot
apartmajih .
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Graf 4: Deleži slovenskih agencij po številu prepeljanih potnikov na Jonske otoke leta 2006
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Vir: Omenjene turistične agencije
Kot je bilo že predhodno omenjeno ima največji delež potnikov Collegium Mondial
Travel (CMT) in sicer kar 22 %, sledi mu Intelekta z 17 % ter nato Avantura z 12 %,
najmanjši delež pa ima Ilirika, ki pa je bila poleg Kompasa edina, ki je posredovala
popolnoma natančne podatke.
Na splošno lahko ugotovimo, da so Jonski otoki zelo priljubljeni tudi med
slovenskimi turisti. Če na grobo združimo podatke o slovenskih turistih, ki so šli v
Grčijo leta 2005 in številom slovenskih turistov, ki so odšli tja na počitnice v letu
2006, dobimo rezultat, da je okoli 35 % vseh Slovencev, ki so letovali v Grčiji,
letovalo na Jonskih otokih. Ta odstotek je izjemno visok, ko pogledamo ponudbo
slovenskih turističnih agencij in ugotovimo, da imajo le te, velik poudarek na
nekaterih tradicionalno turistično zanimivih Grških otokih, ki ležijo v Egejskem
morju, predvsem na Kreto in Rodos ter tudi na nekaj manjših, a zato nič manj
popularnih, kot sta Santorini in Karpatos. Jonski otoki tako spadajo med vedno bolj
zanimive za turiste, ki tja potujejo preko slovenskih agencij, saj so cene izjemno
ugodne. Prav tako pa je raven ponudbe in storitev na Jonskih otokih relativno visoka.
Slovenski turisti si vedno bolj želijo spoznavati nove sredozemske destinacije za
preživljanje poletnih počitnic, tako da postajajo zanimivi tudi Jonski otoki, ki jih
dobro desetletje nazaj (z izjemo Krfa) ni poznal skorajda nihče. Tako je prvi, poleg
Krfa, ki se v slovenskih agencijah oglašuje že dolga leta, prišel na »turistični
zemljevid« otok Zakintos, ki je turiste privabljal predvsem s promocijo otoka želv
karet in znamenitega Zaliva tihotapcev, ki sta prevzela slovenske turistične agencije in
tako se je tja odpravilo veliko število Slovencev. Temu sta nato sledila Kefalonija in
Lefkada, ki bosta v prihodnosti, ob podobnem razvoju dogodkov, kot dosedaj,
pridobila veliko turistov iz Slovenije. S širjenjem turistične ponudbe tako narašča tudi
število turistov in zaenkrat izgleda, da bo število še naprej naraščalo, saj so nam
Jonski otoki časovno in pogosto tudi cenovno najbolj dosegljivi.
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Na koncu lahko podam še manjšo napoved za prihodnost, ki bi Jonske otoke
(predvsem Krf) še bolj približala Sloveniji. Če bo ladijska družba Anek uvedla
povezavo med Koprom in Patrasom, z vmesno postajo na Krfu, se bo verjetno
precejšen del Slovencev, ki sicer tradicionalno letujejo na Hrvaškem, preusmeril na
otok Krf. Ta povezava jim bo Krf še bolj približala, saj se marsikomu zdi vožnja do
Benetk, v sosednjo Italijo, odveč (Kajfež, 2006).
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8. Možnosti prihodnjega razvoja
turizma-strategije razvoja Grčije
Glede na hitri razvoj turizma v Grčiji, so napovedovali, da bo Grčija leta 2000 gostila
preko 20 milijonov turistov letno, vendar se to ni zgodilo. Razlog je predvsem v
prehitro rastoči konkurenci in velikokrat neučinkovitosti vodenja grške turistične
politike, tako v privatnem, kot tudi javnem turističnem sektorju (Buhalis, 2001, str.
444).
Sodeč po podatkih, je leta 2005 turizem v Grčiji prispeval 14,3 % k BDP-ju Grčije in
zaposljuje 16,5 % delovne sile v Grčiji. Turistična potrošnja v Grčiji znaša 29,6
milijarde ameriških dolarjev (Wikipedia, 2006). Vsi ti podatki pa ne zajemajo črne
ekonomije, za katero menijo, da predstavlja med 28 in 50 % uradnega BDP-ja Grčije
(Buhalis, 2001, str.443). Torej je turizem za Grčijo še bolj pomemben, kot kažejo
uradni podatki, saj je na velikem številu otokov ta dohodek življenjska sila lokalne
ekonomije in za veliko majhnih krajev edini vir zaslužka. Turizem je tudi pripomogel,
da so nekoliko zaustavili izseljevanje otočanov v Atene in Solun (Magical Journey,
1997-98).
Za prihodnost grškega turizma so najbolj obetajoč trg države, ki so nekoč spadale pod
Sovjetsko Zvezo, predvsem Rusija, ki je povezana z Grčijo tudi zavoljo pravoslavne
vere in, konec koncev, tudi cirilice. Kljub dolgemu obdobju pod socializmom, pa
turisti iz teh dežel niso slabi potrošniki. Še posebej Rusi so znani, kot zelo zapravljivi
turisti in zato priljubljeni pri turističnih delavcih (Magical Journey, 1997-98).
Od 80-ih let dalje se turistični razvoj otokov usmerja k temu, da množično
promovirajo lokalnost. Razvoj turizma teži k temu, da bi turizem bolj združili z
lokalno ravnijo, kar bi pripeljalo k bolj uravnoteženem turizmu, ki bi združil masovni
turizem z razvojem posebnih potreb in alternativnimi oblikami turizma. Ker pa to ni
bila konkretna in vodena politika, in je bila bolj sestavljena iz samostojnih politik
(nacionalnih, regionalnih in lokalnih), je skupaj vodila k promoviranju modelov
uravnoteženega razvoja turizma predvsem v otoških delih Grčije. To je pripeljalo do
“skladnejšega” turističnega razvoja, ki promovira predvsem lokalno okolje in kulturne
značilnosti regije določenega otoka. Torej gre turizem v smer, kjer so združene
infrastruktura in aktivnosti, ki so značilne za določeno območje, torej kulturni
turizem, podeželski turizem, morski turizem, konferenčni turizem, golf turizem,
zdravstveni turizem, agroturizem, doživljajski turizem, eko turizem in športni turizem
(cv. Tsartas, 2004, str. 77-78).
Precejšnje vsote denarja iz javnega in privatnega sektorja so bile vložene v razvoj
takšnega turizma v preteklih 20-letih, kar je pripeljalo do tega, da so vlagalci razvili
poseben interes in alternativne oblike turizma, kot glavno vodilo razvoja turizma.
Tako se vse usmerja v to, da se neka lokalna raven predstavlja, kot celota z vsemi
lokalnimi znamenitostmi in ne več le kot počitnice, ki nudijo “samo” morje in sonce
(Tsartas, 2004, str.78).
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Od 90-ih let 20. stoletja otoki ponujajo številno infrastrukturo, storitve in organizirane
aktivnosti, ki so povezane z alternativnim turizmom in posebno ponudbo. Prav tako se
turistična politika ne vodi več centralizirano, temveč se je raven odločanja preselila na
lokalno raven, ki je mnogo bolj kompetentna, da promovira in vodi svojo turistično
ponudbo. Velik poudarek je bil dan tudi skrbi za okolje in na sploh ohranjanju
naravne in kulturne dediščine. Ustanove, ki skrbijo za tak turizem, so bile prav tako
ustanovljene na pobudo lokalnih skupnosti. Ukvarjajo se tudi z zaščito lokalne flore in
favne pod pokroviteljstvi, kot sta WWF (World Wide Fund for nature – Svetovni
sklad za naravo (Wikipedia, 2006)) ter ICOMOS (International Council on
Monuments and Sites), Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja, ki
svetuje UNESCU pri vprašanjih ohranjanja in varovanja spomenikov in spomeniških
območij. Prizadeva si vpeljati mednarodne standarde za zaščito, obnovo in upravljanje
s kulturnim okoljem, za sprejetje in uresničevanje mednarodnih konvencij o
ohranjanju in razvijanju pomena stavbne dediščine ter za ustanovitev mednarodne
mreže strokovnjakov in specialistov konservatorjev (European Heritage Network,
2006 in Tsartas, 2004, str. 78).
Eden glavnih pobudnikov, ki je razvijal turizem na lokalni ravni pa je bila tudi
Evropska skupnost. Od leta 1985 je bilo narejenih veliko študij ter finančnih planov
za razvoj alternativnega turizma (ekoturizma, agroturizma, kulturnega turizma…).
Velik napredek je bil dosežen s sodelovanjem s programi za razvoj podeželja, kot so:
•

Leader, poskuša uskladiti aktivnosti v podeželskih skupnostih in
gospodarstvih, ki bi vodile v skladen in trajnosten razvoj. Spodbuja inovativne
projekte na podeželskih področjih, predvsem tiste, ki jih pripravljajo skupine
lokalnega prebivalstva (Kohezijska politika EU, 2006).

•

Life, si prizadeva za razvoj, posodabljanje in razvoj ukrepov evropske
okoljevarstvene politike, ki bi zagotavljale trajnostni razvoj. Program je
razdeljen na tri tematska področja; LIFE Narava, LIFE Okolje in LIFE Tretje
države (Euro info center, 2006).

•

Envireg, je Program za regionalno okoljsko politiko, (Programme for regional
environment measures) (Abbreviations, 1999).

•

Interreg program, je pobuda Evropske unije, ki zadeva transevropsko
sodelovanje, katerega cilje in pravila definirajo smernice EU. Njegov
poglavitni cilj je spodbujanje harmoničnega in uravnoteženega razvoja
evropskega ozemlja, kjer nacionalne meje ne bi več predstavljale ovir
združevanju in razvoju (RARE, 2006).

Na podlagi vseh programov, ki jih financira Evropska Unija je dobila Grčija veliko
sredstev, saj je bila dolgo časa ena najrevnejših držav znotraj EU ter je, kot država
imela BDP nižji od 75% povprečja Evropske Unije. Na podlagi tega je skozi različne
programe dobila izjemno veliko sredstev, večinoma nepovratnih. Zelo veliko sredstev
je dobila ravno na podlagi programa INTERREG, kjer so precejšen del dobili tudi
Jonski otoki.
Ti na podlagi programa INTERREG pridobivajo sredstva iz dveh čezmejnih
sodelovanj, in sicer v programu INTERREG III A – Grčija/Italija in INTERREG III A
– Grčija/Albanija. Ta regija je pokrita tudi z dvema INTERREG III B mednarodnima
sodelovalnima programoma, in sicer »ARCHI-MED« (Italija in Grčija s Ciprom,

82

Turizem na Jonskih otokih

Malta, Libanon, Sirija, Gaza, Izrael, Jordanija, Egipt, Libija in Turčija) in »CADSES«
(zajema področja srednje Evrope, držav ob Jadranskem morju, Donavi in
jugovzhodne Evrope). Zavzema pa se za vstop tudi v območje INTERREG III C
(European Structural..., 2004).
Jonski otoki lahko črpajo sredstva poleg programa INTERREG III tudi v okviru Cilja
1 iz Evropskega kohezijskega sklada. Iz Strukturnega sklada so na podlagi Cilja 1
pridobili 244.685 milijonov evrov (European Structural..., 2004), Drugače je pa
vrednost celotnega projekta 375.14 milijona evrov. Preostanek denarja so pridobili iz
javnega sektorja (81.56 milijona evrov) in privatnega, ki je prispeval 48.9 milijona
evrov (Regional Policy..., 2007). Pridobljeni denar so namenili predvsem za šest
prioritetnih področij:
 vlaganje v infrastrukturo za izboljšanje kakovosti, raznolikosti in
dobave v turističnem sektorju,
 za zaščito okolja,
 za zmanjšanje razvojnih neenakosti,
 za pomoč urbanim in obmestnim okoljem,
 za boj proti nezaposlenosti,
 za razvoj in zaščito manjših otokov.
Na regionalnem področju pa Jonski otoki na podlagi nacionalnega Cilja 1 pridobivajo
sredstva še za transport, infrastrukturo, informacijsko tehnologijo, kulturo,
izobraževanje, zaposlitev, razvoj kmečkih območij, ribištva ter za zdravstvo in okolje
(European Structural..., 2004). S pomočjo programa INTERREG II so zgradili tudi
informacijsko-telekomunikacijski center za zahodno Grčijo, Epir in Jonske otoke, ki
je v začetku namenjen, kot izhodiščna točka za razvoj telekomunikacij in sistema
GPS, v prihodnosti pa se bo razvil še za pomoč turizmu, pretovarjanju, prevozu,
ekonomiji in pomoč podjetjem, varstvu okolja, pomoči lokalnim regijskim
ustanovam, izobraževanju, kulturi in zdravju (The Project, 2007). Prav tako s
pomočjo programa INTERREG III A Grčija/Albanija, skušajo izboljšati socialno in
ekonomsko okolje na mejnem območju. Zavzemajo se tudi za izboljšanje naravnega
in kulturnega bogastva, za zaščito in promocijo okolja ter za izboljšanje življenjskega
standarda prebivalcev v regiji na splošno. Vrednost projekta je 123,500,000 EUR iz
Grške strani in 6,000,000 EUR iz strani Albanije. Grški del pokriva EU (Evropski
regionalni razvojni sklad) in ministrstvo za gospodarstvo in finance Grčije. Albanski
del pa v celoti pokriva EU (Greece-Albania, 2005).
Poleg tega precej sredstev pridobijo tudi s pomočjo programa Envireg, kjer je bil med
drugimi izveden tudi Program 2.2, ki je bila ratificiran leta 1995, z namenom zaščite
morskega okolja. Namen akcije je predvsem izgradnja infrastrukture in opreme s
katerim bi nadzirali izlive nafte ter izdelavo opreme s katero bi preprečili odtekanje
nafte in kemikalij iz ladij. Vrednost tega projekta so ocenili na 10.100.000 evrov
(Environment, 2007a).
S pomočjo programa Leader so pridobili dobre 4.5 milijona evrov sredstev za razvoj
lokalne ekonomije in ohranjanje tradicionalnih dejavnosti s katerimi bi ohranili otoško
identiteto in edinstveno kulturno karakteristiko. Glavne naloge so razvoj digitalnih
storitev (zemljevidi, vodniki, rezervacije hotelov preko spleta...), novih storitev, ki bi
vključevale kulturni, arheološki, verski, športni turizem, prav tako pa vodenje
evidence o kakovosti morske vode, podeljevanje modrih zastav za čistost plaže in
morja. Želi sodelovati pri lokalnem razvojnem programu s svojimi nasveti, videnji in
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idejami, prav tako pa se zavzema za dvig osveščenosti glede varovanja okolja
(Structural Funds, 2007). Vendar so to le nekateri izmed številnih projektov EU v
Grčiji, saj je na vsakem od otokov moč opaziti napise, ki pričajo o vlaganju Evropske
Unije v razvoj in izboljšanje standarda na Jonskih otokih.
Še en pozitivni vidik je bil tudi vključitev v izobraževanje velikega števila zaposlenih
v turizmu in obturističnih dejavnostih in predvsem tistih v alternativnem turizmu.
Največji dobiček so iz tega potegnili mladi kadri in ženske. Takšna izobraževanja so
bila večinoma plačana s strani European Social Funda (Evropskega socialnega sklada)
ali pa s strani specializiranih programov, kot so Leonardo in drugi. Dodaten pozitiven
dejavnik je bil tudi financiranje lokalnih načrtov za varstvo kulturnozgodovinskih
objektov ter okolja, za ohranjanje zaposlitve, razvoja podeželja in za promoviranja
skladnega turističnega razvoja, ki so jih izvedla ministrstva v sodelovanju z lokalnimi
vejami oblastmi. Kot rezultat vsega naštetega je bila zgrajena nova infrastruktura,
ponujene so bile nove storitve, z novimi produkti, kot so ekoturizem, zdravstveni
turizem, podeželski turizem, pomorski turizem ter športni turizem (Tsartas, 2004, str.
79).
Eden od problemov na Jonskih otokih, kot tudi v vsej Grčiji, je predimenzioniranost
kapacitet. Posamezniki so z nemenom privabiti k sebi čim več turistov, zgradili
dodatne kapacitete, kar pa se je kmalu pokazalo, kot napačna odločitev. Velikokrat so
se za tako potezo odločili, da bi povečali prihodke od turizma, ter da bi tako dvignili
vrednost svoje zemlje, ki bi jo ob ugodnem trenutku dobro prodali. Vendar so
večinoma dosegli ravno nasprotno. Z večjo ponudbo novih nastanitev so lastniki
hotelov konkurirali tako, da so znižali cene svojih kapacitet in tako ohranili raven
zasedenosti svojih kapacitet. Zaradi nizke cene pa niso bili več sposobni vlagati v
posodabljanje, obnovo in vzdrževanje namestitev in izboljšavo infrastrukture nasploh.
Lastniki, novih kapacitet niso uspeli nikdar amortizirati, saj njihove kapacitete niso
bile zasedene. To je pomenilo, da se strošek vloženega kapitala ni povrnil in ni bilo
možnosti slediti vedno večjim potrebam turistov. Tako je kakovost nastanitve padala
ter pripeljala do tega, da so se turisti pričeli umikati iz teh področij (cv. Bramwell,
2004, str. 9-10).
O predimenzioniranosti kapacitet v Grčiji priča tudi podatek, da je število postelj med
leti 1983 in 1992 naraščalo po 4,7 % letno, medtem ko je število nočitev naraščalo le
za 2,7 % letno. Kot dopolnilo k temu priča tudi podatek, da je v Grčiji veliko
neprijavljenih nastanitev, ki niso pod kontrolo inšpektorjev ter se tako tudi izogibajo
plačevanju davkov. Vse to onemogoča možnost, da bi lokalne oblasti zgradile in
obnovile infrastrukturo, ki bi omogočila obnoviti okolje. Eden od podatkov za vas
Faliraki na Rodosu, ki pa jo lahko prezrcalimo tudi na marsikatero vas na Jonskih
otokih priča, da je kar 40 % od skupno 17.000 postelj nelegalnih ter da je 70 % zgradb
v vasi zgrajenih v nasprotju z zakonom (cv. Bramwell, 2004, str. 9-10).
Prav zaradi teh podatkov, bi morala vsa Grčija rešiti problem ilegalnih nastanitev in
zgradb, ter omogočiti nadzor nad kakovostjo nastanitev in turistične ponudbe sploh.
Le tako bo lahko obnovila infrastrukturo in povrnila nekdanjo lepoto tistemu
naravnemu okolju, ki so ga zaradi nenadziranega turizma degradirali. Tako bo na te
kraje spet privabila tiste turiste, ki so zaradi degradacije okolja odšli drugam.
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8.1. Načrti za razvoj Jonskih otokov v
prihodnosti
V prihodnjih desetletjih bodo morali Jonski otoki spremeniti turistično strategijo v
kolikor se želijo še naprej turistično razvijati in ostati priljubljena turistična destinacija
ter od vsega tega imeti tudi (finančno) korist. Vse to bodo lahko dosegli le, če bodo
spremenili politiko masovnega turizma ter se obrnili v smer alternativnega –
trajnostnega turizma, ki bo dobičke prinašal tudi v prihodnosti, predvsem pa bo
ohranil naravno okolje čim bolj pristno. Le tako bodo Jonski otoki turistično zanimivi
tudi v prihodnosti. Nekaj glavnih načrtov za nadaljnji uspešen razvoj, ki bi jih morali
izpeljati na Jonskih otokih, je prikazanih v naslednjih točkah.
 Promocija turistično neizkoriščene notranjosti otokov. Prav zaradi prevelike
turistične ponudbe ob obali jo je potrebno razširiti tudi na notranjost otokov.
Tu je potrebno spodbujati alternativni turizem z ureditvijo sprehajalnih poti, v
ponudbo vključiti gorska območja, naravne parke in rezervate, gozdove,
spomenike itd. Trenutno je vsa turistična dejavnost skoncentrirana ob sami
morski obali, oziroma najglobje en kilometer v notranjost otoka. Zato vse
možnosti otokov še niso izkoriščene. Na Jonskih otokih je veliko gorskih
območij, ki so zelo zanimiva za turiste, vendar praktično neobiskana. Če bi le
te vključili v turistično ponudbo, bi razbremenili obalne predele predvsem v
glavnih sezonah, povečali pa bi pa tudi »nosilnost« otoka za prihodnji
turistični razvoj (Beriatos, 2002).
 Otoki bi morali opustiti strategijo trojnega S (sea, sun, sand = sonce, morje,
plaža), ki se je razvila z masovnim turizmom in se usmeriti v promocijo
alternativnega turizma, katerega uveljavitev bo sicer izjemno težka, saj je
veliko škode težko popraviti naenkrat, ampak terja več časa. Takšen turizem
bo zaživel takrat, ko se ne bo več zanašal na sezonskost, torej le na nekaj
mesecev na leto, ampak bo ponudbo razširil na vse leto. To bi lahko dosegli s
promoviranjem kulture, zgodovine in izjemne narave otokov, ki je zanimiva
skozi vse leto in ne le v poletnih (vročih) mesecih. To je tudi velika prednost
otokov, saj imajo zanimiv zgodovinski in kulturni razvoj, ki je pripeljal do
arhitekture, navad in običajev, ki so izjemno bogati in tipični za Jonske otoke
(Beriatos, 2002).
 Potrebno bi bilo vlagati v izgradnjo infrastrukture, ki bi bila uporabna skozi
vse leto, torej v večnamenske objekte, ki bi jih lahko uporabljali vse leto, tako
da ne bi bili nikoli zapuščeni in s tem izgubljali vrednosti. V objekte, ki so
namenjeni uporabi le za nekaj mesecev na leto, je potrebno veliko vlagati in
jih vsakoletno obnavljati. Prav tako bi lahko namesto stalnih objektov
postavljalo začasne, ki bi jih po koncu sezone odstranili in tako da ne bi imeli
negativnih vplivov na okolje, niti se ne bi uničevali (Beriatos, 2002).
 Potrebno bi bilo nadzorovati gradnjo privatnih namestitev, ki velikokrat s
svojo neprimerno arhitekturo kvarijo izgled pokrajine, ter z relativno ceneno
ponudbo znižujejo cene drugih turističnih storitev. V višku sezone sicer
pomagajo nadomestiti potrebe po nastanitvah, vendar bi jih bilo potrebno
vključiti v uradno turistično ponudbo, s katero bi se lahko nato promovirale
alternativne oblike turizma (Beriatos, 2002), kot so ekološki turizem, kulturni
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turizem, kmečki turizem, zdraviliški turizem in drugi (Spilanis, Vayanni,
2003)
 Poseben poudarek bi bilo potrebno dati tudi uveljavitvi informacijske
tehnologije, saj bi lahko z dobrim informacijskim pristopom in z urejeno
internetno promocijo in prodajo uspešno zmanjšali sezonskost. Enako bi lahko
sami promovirali alternativne oblike turizma, da bi postale resna alternativa
masovnemu turizmu (Beriatos, 2002).
Le destinacije, ki bodo konkurenčne, bodo lahko v prihodnosti povečale svoje
dobičke. Če želi Grčija pridobiti nadaljnje koristi od turizma, se bo morala učiti na
mednarodnih izkušnjah in prilagoditi strategijo, da bo čim bolj pripravljena na hitro
ukrepanje (Buhalis, 2001, str.441) ter na prilagajanje novim turističnim potrebam in
tokovom. Vzpostaviti mora turizem, ki bo prijazen do okolja, do gostov in do
domačinov.
Le tak lahko uspe in prinaša dolgoročne koristi vsakemu udeležencu v dolgi verigi
uslug, ki jih imenujemo turizem. In ne nazadnje je tak, do vseh prijazen turizem,
nekakšna čarobna formula, ne samo za Grčijo in Jonske otoke, ampak tudi za nas, za
Slovenijo. Znanje, usposobljenost, skrb za okolje in širok nasmeh. Kako enostavno in
vendar tako daleč!
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9. Zaključek
Turizem je na Jonskih otokih ena glavnih dejavnosti, ki prispevajo k blagostanju in
gospodarskemu razvoju otočanov ter marsikje predstavlja celo glavni vir dohodkov. S
turističnim razvojem so si nekateri otoki toliko opomogli, da so zaustavili množično
izseljevanje otoškega prebivalstva, predvsem mladine, v Atene in Solun.
Jonskim otokom je skupna predvsem enaka zgodovina, ki je večinoma vezana na
dolgoletno vladavino Benetk, ki so otokom dale tudi značilno arhitekturo, kulturo in
razvoj, ki je marsikdaj popolnoma drugačen od preostale Grčije. Prav tako so bili
Jonski otoki prvi del Grčije, ki si je pridobil del avtonomije, sicer znotraj Britanskega
protektorata, vendar kljub vsemu dovolj močnega, da si je na novo zbujajoča
nacionalna zavest, pridobila pomembno izhodišče za naskok na celino. Zato je prav
paradoksalno, da so bili prav Jonski otoki, eni zadnjih grški delov, ki se je združil z
matično državo. Vendar je vseeno postal prvi grški predsednik Ioannis Kapodistrias
(njegove korenine segajo v Slovensko Istro), državnik, ki je izhajal iz otoka Krfa, kjer
je tudi preživel velik del svojega življenja.
Otok Krf je postal že v 19. stoletju poletna rezidenca najprej avstrijske cesarice “Sisi”,
kasneje pa tudi Nemškega cesarja Viljema II., in skupaj z njima so na otok začeli
prihajati številni aristokrati, ki so jih navduševale naravne lepote tega Jonskega otoka.
V 60-ih letih 20. stoletja pa je otok Krf postal eno prvih turističnih središč v
Sredozemlju, ki je postalo kasneje poznano po masovnem turizmu. In prav ta masovni
turizem, ki je bil nekdaj zaščitna znamka tega otoka je danes eden večjih problemov
za nadaljnji razvoj Krfa, Zakintosa in deloma tudi že Lefkade, predvsem mesta Nidri.
Turizem se je nato hitro prenesel tudi na ostale otoke, najprej na velike, torej na
Zakintos, Kefalonijo in Lefkado, medtem ko so ostali Itaka, Paxi in Kitera še zelo
turistično neizkoriščeni in prvinski.
Nekateri problemi, s katerimi se danes sooča sodobni turizem v Grčiji, so povezani
predvsem s škodljivimi vplivi turizma na okolje ter sezonskostjo, ki je ena od glavnih
hib turizma na Jonskih otokih, saj otoki večino leta samevajo, v poletnih mesecih pa
so preplavljeni s turisti. Tudi zavoljo ekonomsko vse manj upravičenega masovnega
turizma, ki povrh vsega močno uničuje tudi naravno okolje, se v zadnjih desetletjih
turistični razvoj skuša vse bolj usmeriti v trajnostni razvoj. Da bi na Jonskih otokih
dosegli tak trajnostni razvoj, pa bi bilo potrebno opustiti trenutno prevladujoči
masovni turizem in takoj začeti z najrazličnejšimi oblikami alternativnega turizma, ki
se trudi razvijati bolj v skladu z naravnim okoljem. Predvsem se ozira na dejstva,
koliko turizma posamezen otok lahko dejansko prenese, ne da bi trajno in uničujoče
škodoval naravi.
Prav zaradi pomembnosti in prepoznavnosti Krfa, ki je bil skozi vso zgodovino
glavni Jonski otok, so se tam razvila največja turistična naselja. K vsemu temu je
pripomogla tudi relativno dobra prometna povezanost otoka, saj ima otok redne
letalske linije z Atenami, ter dobre ladijske povezave, ki pripeljejo turiste iz zaledja
severnega Jadrana, torej iz področja Italije, Avstrije, Nemčije, Švice in tudi Slovenije.
Torej iz območja, ki je, poleg Skandinavije in Britanije, v poletnih mesecih eno od
najbolj množično migrirajočih območij. Poleg tega pa so Jonski otoki tudi zelo
priljubljeni med Britanci, ki so tradicionalno navezani na svoje nekdanje kolonije in
protektorate ter množično počitnikujejo prav tam.
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Podobno kot se odziva svetovni trg, se odzivajo tudi slovenski turisti in tako
ugotovimo,da jih prav tako veliko, kot drugih turistov, počitnikuje prav na Krfu.
Precej manj jih je na Zakintosu, sledita mu pa Kefalonija in Lefkada. Zaenkrat
slovenske agencije in njihovi turisti, ne kažejo pretiranega zanimanja za odkrivanje
ostalih treh otokov, kjer pa sta tudi, roko na srce, turistična ponudba in infrastruktura
tako nerazvita, da si večjih turističnih mas niti ne morejo privoščiti.
Jonski otoki, s svojo tipično grško kulturo, ki ji daje velik pridih tudi dolgotrajna
beneška nadvlada, nudijo edinstvene možnosti za preživljanje počitnic, saj imajo otoki
veliko lepih plaž vseh vrst, od katerih so mnoge dostopne le z morja, kar pomeni da
so še zelo prvinske in brez moteče turistične povezave.
Na teh otokih je tudi veliko rastlinja vseh vrst in veljajo zato za najbolj zelene otoke v
vsej Grčiji. Tu raste veliko oljk, ki močno prevladujejo med ostalim rastlinjem,
veliko je tudi cipres, agrumov, vinske trte in sredozemskih zelišč, katerih omamni
vonj se zazna še preden stopite na otok. Na teh otokih, predvsem na Zakintosu in
deloma tudi na Kefaloniji, so še vedno ena največjih naravnih nestišč želv karet v
Sredozemlju ter eno izmed zadnjih bivališč tjulnov sredozemskih medvedjic.
Pohvalijo se lahko tudi z izjemno bogatim in slikovitim nacionalnim parkom, ki se
nahaja na gori Ainos na Kefaloniji. Tu raste, med drugim bogatim rastlinjem, tudi
zaščitena avtohtona kefalonska jelka, ob vznožju gore pa se še vedno pasejo divji
konji.
Zelo bogata in predvsem, v zadnjem času, raznolika turistična ponudba daje otokom
poseben čar, kajti kljub temu, da gre za otočje podobnih otokov, je vsak izmed njih
zelo drugačen, z drugačnimi navadami in drugačnimi običaji. Zato lahko, na vsakem
od njih, turist doživi nepozabne počitnice. Vse navedeno skupaj z grškim
temperamentom, tipičnim melosom in načinom življenja, daje tem otokom prav
poseben čar, kar večini turistov, kljub občasnim “šlamparijam”, pogosti nezadovoljivi
kakovosti in nezgodicam v stilu siga siga (počasi počasi), ne sme pokvariti počitnic,
temveč jim jih le začiniti in dopolniti. Vse slabo se pozabi, ostanejo le lepi spomini!
Divjemu prepihu vojn, menjavi narodov in vlad, velikokrat uničeni in porušeni, vsemu
hudemu in dobremu navkljub, so Sedmerci - Eptanisia, posejani v kristalnem morju
ob obali Epira in Peloponeza, v nekaterih predelih še vedno taki, kot so bili takrat, ko
je Odisej odšel iz Itake in našel zavetišče pri nimfi Kirki na otoku Krfu, ki nosi njeno
ime.
Modro kristalno čisto morje s tihimi, divjimi plažami, kamor le redko zanese kakega
kopalca, divja narava, gorati predeli, in tudi nekaj čiste otoške pristnosti, najdeš le še
tu, tako blizu in hkrati tako daleč od velikih evropskih mest, visoke industrije in
mogočnih prometnih vozlišč. Skratka idilični otoki na pragu Evrope! Kako dolgo
bodo še ostali taki ve le Pozejdon, bog morja, ki jim kraljuje že od nekdaj.
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Summary
Tourism is one of the main business activities on the Ionian Islands and helps to boost
the economy and improve the standard of living of the inhabitants. The development
of tourism has also reduced emigration to cities such as Athens and Thessaloniki,
especially amongst the young.
Through the centuries the Ionian Islands have shared the same history. The greatest
influence was left by the extended Venetian colonisation which gave the Islands their
unique architecture, rich culture and development, often very different from mainland
Greece.
The Ionian Islands were also the first area of Greece to gain autonomy from the later
British protectorate and this effectively spread the idea of a modern Greek state to the
mainland. For this reason it is paradoxical that the Islands were one of the last parts
to unite to form today's Greece.
Already in the 19th century, Corfu had become the summer residence of the Austrian
Empress Sissi and later also of the German Emperor Willhelm II. With them the
island also became a popular destination for other members of the European
aristocracy who were drawn to the island by its beauty.
By the nineteen-sixties Corfu had become one of the first tourist centres in the
Mediterranean that later became known for its mass tourism. This mass
tourism spread from Corfu to the other main Ionian Islands, to Zante and also on
some parts of Cephalonia and Lefkas, and it is now one of the biggest obstacles to
further development there. However the smaller isands of Ithaka, Paxos and Kythera
were left relatively untouched and these still have a lot of potential for tourist
development.
The Islands now have to face the negative impacts that mass tourism has brought.
Typical of these is the seasonality of tourism which means that the Islands are
overcrowded during the summmer months but virtually empty for the rest of the year
with very few tourists. As this has also proved to be economically unsuccessful, the
Islanders now want to develop an alternative brand of tourism that would benefit both
the environment and future generations. If they are to achieve their goal, they have to
start now, and concentrate on a brand of tourism that will serve to bring long-term
financial benefits.
As Corfu is, historically, the largest and most important of the islands, that is where
the main tourist resorts have developed. The island has very good air links with
Athens and ferry services with the Greek mainland and northern Adriatic ports. This
area (northern Italy, Austria, Germany, Switzerland and Slovenia) has, apart from
the British Isles and Scandinavian countries, provided the biggest influx of summer
migrants. The islands are most popular among the British who have, traditionally,
strong links with their former colonies and protectorates.
The Ionian islands are also becoming more popular every year among Slovenians, a
lot of whom spend their summer holidays on Corfu or Zante, but Cephalonia and
Lefkas are also attracting new visitors from the Slovenian tourist market.
The Ionian islands, with their typical Greek culture and fabulous Venetian influence
from the past, are an ideal destination for holidays. They have a lot of beautiful
beaches, many of them accessible only by boat, whilst several islands can still boast
original, untouched areas of flora and fauna.
The flora on the islands is quite unique and they are known as the greenest islands in
Greece. They have a plethora of olive trees, vineyards, cypresses, fruit trees and all
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kinds of Mediterranean spices. On the island of Zante and also on Cephalonia one can
still find some of the biggest colonies of Careta-Careta turtles and the last refuges of
the monk seal in the Mediterranean. Cephalonia also has a beatiful national park,
Aenos, with a special type of fir tree and even wild horses on its slopes.
The very rich and diverse tourist infrastructure gives to the Islands its special charm,
and even if they are very similar to each other, each of them has its own unique
beauty, customs and way of life. That is why, on each and every one of them, the
tourist can enjoy a great holiday. All this, together with the Greek temperament, with
its warm, mellow and traditional lifestyle, gives the Islands their famous atmosphere,
so enjoyed by tourists. Even potential shortcomings in quality or comfort are
forgotten in their typical "siga - siga" (slowly, slowly) style and instead of spoiling
your holiday they will actually provide that special ingredient to make it just perfect.
All bad things are forgotten, only good memories remain!
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