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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Αναφερόμενοι στο θέμα της παρούσης εργασίας, αναφέρεται ουσιαστικά στην παράθεση 
στοιχείων και ανάλυσης αυτών σχετικά με την επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνας 
στην Επίδραση της Τουριστικής Κίνησης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα και προκειμένου η 
εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και ανγτιπροσωπευτική ως προς το θέμα που εξετάζει, 
διαχωρίζεται σε πέντε (5) αντίστοιχα κεφάλαια και τα οποία αναφέρονται στην έννοια και 
χαρακτηριστικά του κινηματογράφου, στο δεύτερο κεφάλαιο στην ιστορία του τουρισμού, το 
τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στον ξένο κινηματογράφο και στο τουρισμό, το τέταρτο κεφάλαιο 
στις ξένες κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα και τέλος το πέμπτο κεφάλαιο στα 
οφέλη που παρέχει η κινηματογράφιση στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα, οι ενότητες και τα στοιχεία αυτών που παρατίθεται στα πρώτα κεφάλαια της 
μελέτης, σχετίζετονται στο μεν πρώτο κεφάλαιο με την ιστορία του κινηματογράφου αλλά 
και τον κινηματογράφο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο 
αναλύεται η έννοια και η ιστορία του τουρισμού, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την 
επιδρασή τους στον τουριστικό τομέα και τέλος ποια η σχέση τουρισμού και κινηματογράφου 
μέσα από τον κινηματογραφικό τουρισμό. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δε, επιτελείται μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των στοιχείων 
που σχετίζονται με τον ξένο κινηματογράφο και τον τουρισμό με ανάλυση ενοτήτων που 
αφορούν τις ταινίες που γυρίστηκαν στο εξωτερικό και αποτέλεσαν πόλο έλξης  για τους 
τουρίστες, ποιες οι θετικές επιδράσεις του ξένου κινηματογράφου στα μέρη των γυρισμάτων 
και πως τις χειρίστηκε η κάθε χώρα και τέλος ποιες οι αρνητικές επιδράσεις του ξένου 
κινηματογράφου στα μέρη των γυρισμάτων. 

Αντίστοιχα, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία της ξένης κινηματογράφησης στην 
Ελλάδα και οι επιρροές αυτής, με ανάλυση βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με την 
αρχαία Ελλάδα ως πηγή έμπνευσης για τον ξένο κινηματογράφο, τις ξένες ταινίες που 
γυρίστηκαν στην Ελλάδα καθώς και τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις από την 
κινηματογράφηση στην Ελλάδα. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα οφέλη που 
παρέχει η κινηματογράφηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς επίσης αναφέρονται 
προτάσεις και λύσεις διατήρησης του τουρισμού μετά την προβολή ταινιών. 
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SUMMARY: 

Basic purpose of student in particular dissertation, it is actually to be concerned to as also to 
analyze the details and evidence of the Affection of Cinema Movies and their pictures in the 
arithmetic arrivals of tourists in Greece. More specifically and as for the specific dissertation 
to be mentioned as accurate on the topic examined, student proceeds by separating this text in 
five (5) chapters which are concerned to the meaning and characteristics of cinema, the 
history of tourism, the international movies’ cinema and their relation to tourism, the 
international movies which were produced in Greece as also the to the advantages offered to 
Greece, by foreign movies produced in such country. 

More detailed, the sub-chapters noticed in particular dissertation in first chapter, are 
concerned to the history of movies’ cinema as also the production of movies in Greece and 
abroad. In second chapter, it is analyzed the meaning and history of tourism, the Mass Media 
affection in touristic sector as finally which is the relation between the tourism and cinema 
movies through the existence of tourism in movies. 

In third chapter, it is analyzed those details concerned to the foreign cinema movies and the 
tourism upon analysis made to the movies produced abroad and affected tourists to visit such 
places. Moreover there are mentioned which are the negative and positive consequences of 
international cinema movies in the places where the scenes were produced as also the way 
that each country handled specific advantages offered for development of tourism.  

Finally, in fourth chapter, there are mentioned the details of international movies in Greece 
and the affection arised, upon analysis of theoretical frame and international references 
concerned to the ancient Greece as source of inspiration for international cinema movies, 
foreign productions made in Greece as also the advantages – disadvantages noticed in such 
cases. Finally in fifth chapter, student proceeds by making a basic analysis to the advantages 
offered by movies’ production in Greece and abroad as also to the solutions that have to be 
followed for the preservation of tourism after the ending of those movies. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Αναρωτηθήκατε ποτέ ποιοι είναι οι λόγοι που δημιουργούν στον άνθρωπο την ανάγκη να 
ταξιδέψει σε έναν τόπο με μοναδικό του ερέθισμα την τηλεοπτική και κινηματογραφική 
εικόνα; Ποια είναι τα κίνητρα που τον υποκινούν και αν αυτά διαφοροποιούνται σε σχέση με 
την ηλικία; Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν βασικό πυρήνα αυτής της εργασίας, που έχει σα 
στόχο να βρει και να τεκμηριώσει τις αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αρχικά τόσο μία τηλεοπτική όσο και μια κινηματογραφική εικόνα έχει την ικανότητα να 
διεγείρει συναισθηματικά τον δέκτη. Ωστόσο, η διέγερση που προκαλείται από την 
τηλεοπτική εικόνα, η οποία στερείται των μέσων που χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο,  
δεν έχει την απαιτούμενη διάρκεια ώστε να δημιουργήσει μία έντονη επιθυμία ή με άλλα 
λόγια να προκαλέσει στον θεατή την ανάγκη να γίνει κομμάτι αυτού που βλέπει και να ζήσει 
τη «μυθική εικόνα». 

Ο όρος «μυθική εικόνα» αναφέρεται στην εικόνα «ψευδαίσθηση» που έχει σχηματίσει ο κάθε 
άνθρωπος ξεχωριστά, από την κινηματογραφική προβολή ενός τόπου, μέσω του 
περιβάλλοντος, της ιστορίας ακόμα και της κουλτούρας των ανθρώπων που προβάλλονται 
μέσα από κάθε σενάριο. 

Η συγκεκριμένη εικόνα που διαφέρει μεταξύ των ανθρώπων ίδιας ηλικίας παρουσιάζει 
διαφοροποίηση και μεταξύ διαφορετικών ηλικιών. Συγκεκριμένα, θεατές σε παιδική ηλικία 
εστιάζουν και αφομοιώνουν περισσότερο σχηματικά και κινητικά στοιχεία των ηρώων και 
λιγότερο στοιχεία του χαρακτήρα. Παράδειγμα αποτελούν οι υπερήρωες όπως Batman, 
Spiderman και η μεγάλη ζήτηση των κουστουμιών των συγκεκριμένων ηρώων την περίοδο 
των Αποκριών. Στη συνέχεια, καθώς ο θεατής εισέρχεται στην περίοδο της εφηβείας 
ενδιαφέρεται κυρίως για την συμπεριφορά του ήρωα μέσα στην ταινία, συμπεριφορά που 
τελικά μπορεί και να ενστερνιστεί. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ταινιών που άσκησαν 
επιρροή στο κοινό, κυρίως τη δεκαετία του ΄60 είναι το “West Side Story” και “Επαναστάτης 
χωρίς αιτία”. Τέλος, κατά την ενηλικίωση ο θεατής χρησιμοποιεί μία πιο συναισθηματική 
προσέγγιση και σε αυτήν την ηλικιακή κλάση κυρίως είναι που ο κινηματογράφος δημιουργεί 
ανάγκες  όπως φυγή και απόδραση από την καθημερινότητα. Κατά συνέπεια δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι πολλές φορές η επιλογή προορισμού διακοπών γίνεται με γνώμονα την 
συναισθηματική εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την προβολή ενός ειδυλλιακού τοπίου σε 
μια κινηματογραφική ταινία. Εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Παρίσι, το οποίο 
έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως φόντο Αμερικανικών ρομαντικών ταινιών κάτι που 
φυσικά εδραιώνει στο κοινό την «Πόλη του Φωτός» ως ρομαντικό προορισμό. 

Συμπεραίνοντας λοιπόν, ο κινηματογράφος αποτελεί ένα μέσο διαφήμισης αφού ο θεατής 
υποσυνείδητα ταυτίζεται με τους ήρωες αλλά και παρασύρεται από το τοπίο και τη 
φωτογραφία της ταινίας και τελικά επιζητά να βρεθεί σε ένα τέτοιο «ονειρικό» περιβάλλον 
και στην πραγματικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1.1  Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ: 

Ο κινηματογράφος (cinema) συγκαταλέγεται με τις κορυφαίες των τεχνών όπως είναι η 
ζωγραφική, η γλυπτική, ο χορός, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία και η μουσική και 
συγκεκριμένα αποτελεί πλέον την έβδομη τέχνη.  Το βάπτισμα αυτό το πήρε το 1911 από τον 
θεωρητικό Ριτσιότο Κανούντο1. 

Η λέξη κινηματογράφος ή κινηματόγραφος όπως συνηθίζεται εκλαϊκευμένα, αποτελεί τη 
μεταφορά στην ελληνική γλώσσα του ελληνογαλλικού ξενικού όρου «cinematographe», ο 
οποίος προκύπτει από τις λέξεις «κίνημα»- «cinema» (που σημαίνει κίνηση) και «γραφή»- 
«graphe» (που σημαίνει γράφω)2. Ο όρος αυτός εφευρέθηκε από τους Auguste και Louis Jean 
Lumiere το 1896 για να περιγράψουν το καινούριο τους εύρημα που συνδύαζε την 
καταγραφή με την κινούμενη εικόνα3. 

Κατά συνέπεια ο όρος κινηματογράφος περιγράφει την τεχνική της αποτύπωσης εικόνων σε 
φιλμ και την προβολή τους σε οθόνη από ειδική μηχανή με πολλή μεγάλη ταχύτητα 
εναλλαγής, ταχύτητα που να ξεπερνά αυτή του ματιού, ώστε να δημιουργείται η 
ψευδαίσθηση της φυσικής κίνησης. 

 

 

 

 

 

 

1 ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΗΘ ΡΗΝΤΕΡ (μτφ 

Σώτη Τριανταφύλλου) «Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου 1895- 1975», εκδόσεις Αιγόκερως 2000, 

ανακτήθηκε 04-12-2010 από http://el.wikipedia.org/wiki/κινηματογράφος 

2 ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Β’ ΕΚΔΟΣΗ (2002) «ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ανακτήθηκε 03-

12-2010 από: http://www.scribd.com/doc/19859047/Bambinjoti-Lexico-Neas-Ellin ikis-Glossas  

3 ΠΗΓΗ: ΛΕΞΙΚΟ WORD- ORIGINS.com, ανακτήθηκε 04-12-2010 από http://www.word-

origins.com/definition/cinema.htl 
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Η κινηματογραφική τέχνη είναι ίσως και η μόνη που συνδέεται και εξαρτάται τόσο άμεσα 
από την τεχνολογία σε σημείο που αν δεν υπάρχει έστω και το ελάχιστο μιας τεχνικής 
υποδομής το «cinema» δε θα μπορούσε να υφίσταται. Ωστόσο, ενώ στο ξεκίνημα υπήρξε μία 
νέα τεχνική με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε και μετατράπηκε σε τέχνη4. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στον Ζορζ Μελιέ ο οποίος κοντά στο 1911 έδωσε μία μεγαλύτερη ευρύτητα 
στον όρο «κινηματογράφος» αφού εκτός από τα μηχανήματα που τον δημιουργούν πλέον 
εννοούμε και την τέχνη. Αρχικά ο όρος αμφισβητήθηκε σθεναρά, στη συνέχεια όμως 
επικράτησε και τελικά χρησιμοποιείται πλέον και στις μέρες μας. 

 

                                                         

                             

                                                     

 

 

 

 

 

4 ΠΗΓΗ: Livepedia.gr, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΗΘ ΡΗΝΤΕΡ (μτφ Σώτη Τριανταφύλλου) «Ιστορία του Παγκόσμιου 

Κινηματογράφου 1895- 1975», εκδόσεις Αιγόκερως (2000), ανακτήθηκε 04-12-2010 από 

http://www.lipedia.gr/index.php/Παγκόσμιος-Κινηματογράφος 
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1.1.2  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: 

Ο άνθρωπος από την αρχή σχεδόν της εμφάνισής του στη Γη είχε έμφυτη την ανησυχία 
απεικόνισης της κίνησης 5. Αποκαλυπτικό παράδειγμα αποτελεί η ύπαρξη σπηλαιογραφίας 
που χρονολογείται 35.000 χρόνια πριν στην περιοχή Αλταμίρα της Ιαπωνίας και αναπαριστά 
βίσωνες να κινούνται. Αυτή η αναπαράσταση κίνησης επιτεύχθηκε μέσω της απεικόνισης 
αρχικά των ζώων με τέσσερα πόδια και μετά με οχτώ. Αυτό ήταν ίσως και το πρώτο βήμα για 
την ανακάλυψη του κινηματογράφου. 

Με το πέρασμα του χρόνου η ανάγκη αυτή δε σταμάτησε και μία ακόμη προσπάθεια 
αποτέλεσε το «Θέατρο Σκιών», το οποίο αποτέλεσε πρόδρομο του κινηματογράφου έχοντας 
δύο κοινά στοιχεία: την «φωτεινή πηγή»  και την οθόνη. Ωστόσο στο «Θέατρο Σκιών η 
φωτεινή πηγή βρίσκεται πίσω από την οθόνη ενώ στον κινηματογράφο συμβαίνει το 
αντίθετο. 

Ο ιδρυτής του κινηματογράφου είναι μάλλον δύσκολο να καταδειχθεί. Πράγματι υπάρχει 
δυσκολία στο να αποδώσουμε σε έναν μόνο άνθρωπο τον τίτλο της εφεύρεσης του 
κινηματογράφου ως τεχνική της κινούμενης εικόνας, αφού ο άνθρωπος πειραματιζόταν 
πολλά χρόνια με αυτήν6. 

Μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνικής διαδραμάτισε η εφεύρεση της 
φωτογραφίας στα μέσα του 19ου αιώνα. Με αφορμή αυτή την εφεύρεση ο φωτογράφος 
Edward Muybridge, έχοντας αναπτύξει ήδη κάποιες μεθόδους διαδοχικής φωτογράφισης, 
απεικόνισε τον καλπασμό ενός αλόγου αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν στιγμές που τα πόδια 
του δεν ακουμπούν στο έδαφος. Την ίδια περίπου περίοδο στη Γαλλία ο φυσικός Ετιεν Μαρε 
κατόρθωσε να αποθανατίσει το πέταγμα ενός πουλιού με φωτογραφική μηχανή η οποία είχε 
τη δυνατότητα να αποτυπώνει δώδεκα στιγμιότυπα το λεπτό. 

 

 

 

5 ΠΗΓΗ: Livepedia.gr, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ανακτήθηκε 06-12-2010 από http://www.lipedia.gr/index.php/Παγκόσμιος-

Κινηματογράφος 

6 ΠΗΓΗ: Livepedia.gr, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ανακτήθηκε 11-12-2010 από http://www.lipedia.gr/index.php/Παγκόσμιος-

Κινηματογράφος#CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.AF.CE.B1 
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Οι κυριότερες όμως ανακαλύψεις όσον αφορά την εξέλιξη του κινηματογράφου έγιναν κατά 
τα τέλη του 1880, όπου εφευρέθηκε το κινηματοσκόπιο από τον Ουίλλιαμ Ντίκσος, ο οποίος 
εργαζόταν για τον Τόμας Έντισον7. Η εφεύρεση αυτή ήταν μία μηχανή προβολής της 
κινηματογραφικής ταινίας μέσα σε ένα κουτί, από το οποίο θα περνούσε ένας θεατής την 
φορά και θα παρακολουθούσε το θέαμα μέσω μιας οπής.  

Η συσκευή αυτή καθώς και η πρώτη κινηματογραφική ταινία παρουσιάστηκε επίσημα στο 
κοινό στις 20 Μαΐου του 1891. Ο Τόμας Έντισον δεν θεώρησε την εφεύρεση μεγάλης 
σημασίας και δεν κατοχύρωσε τα δικαιώματά της διεθνώς, γι’ αυτό αργότερα βλέπουμε ότι 
εξελίχθηκε στην Ευρώπη ως εισαγόμενο προϊόν. 

Αργότερα στη Γαλλία τα αδέρφια Ογκύστ και Λουί Λυμιέρ επηρεασμένοι από το 
κινηματοσκόπιο του Ντίκσον και του Τόμας Έντισον εφεύραν τον κινηματογράφο 
(cinematographe), μία φορητή κινηματογραφική μηχανή λήψεως, εκτύπωσης και προβολής 
της ταινίας. Η παρουσίαση αυτής της εφεύρεσης πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 
1895 στο Παρίσι και η μέρα αυτή αναφέρεται συχνά ως η μέρα που ο σημερινός 
κινηματογράφος έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι πρώτες ταινίες ήταν πολύ μικρότερης διάρκειας από τις σημερινές, περίπου 
δεκαπέντε λεπτά προβολής, και είχαν θέμα σκηνές από την καθημερινότητα. 

Ο κινηματογράφος παρέμεινε χωρίς ήχο μέχρι τα τέλη του 1920 και η ορολογία που 
περιγράφει αυτή την περίοδο είναι ο «βουβός κινηματογράφος». Ωστόσο οι προβολές συχνά 
συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική. Ο ήχος στον κινηματογράφο ξεκίνησε το 1926 από 
τους Warner Brothers όταν παρουσίασαν μία συσκευή (Vitaphone), η οποία είχε τη 
δυνατότητα να αναπαράγει μουσική μέσω ενός δίσκου ο οποίος συγχρονιζόταν με την 
μηχανή προβολής της ταινίας. Αποτέλεσμα η κυκλοφορία της ταινίας «The Jazz Singer» στα 
τέλη του 1927, η οποία αν και βουβή στο περισσότερο κομμάτι της, καταγράφηκε ως η 
πρώτη ταινία με διαλόγους. 

Την περίοδο όπου προσαρμόστηκε ο ήχος έγιναν και κάποιες προσπάθειες για την προσθήκη 
χρώματος στις ταινίες. Έγχρωμες ταινίες εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, με 
χρωματισμό των καρέ στο χέρι, μια μέθοδος η οποία εξαφανίστηκε με την πάροδο των 
χρόνων αφού αυξήθηκε η διάρκεια των ταινιών. 

 

 

7 ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ανακτήθηκε 11-12-

2010 από http://el.wikipedia.org/wiki/κινηματογράφος 
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Μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου έκανε την εμφάνιση του το έγχρωμο αρνητικό 
φιλμ της εταιρίας «Eastman Kodak», το οποίο σε σχέση με εκείνο του 1941 της Monopack 
Technicola δεν απαιτούσε διαδικασία διαχωρισμό των χρωμάτων καθιστώντας το έτσι πιο 
οικονομικό. Δυστυχώς μέχρι και τη δεκαετία του 1950 δεν φιλμογραφούνταν πολλές 
έγχρωμες ταινίες κάτι το οποίο σιγά- σιγά άλλαξε και κατά τη δεκαετία του ’60 γνώρισε 
μεγαλύτερη άνθιση, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Τελικά, ο έγχρωμος 
κινηματογράφος επικράτησε μέχρι και στις μέρες μας.  

Ο κινηματογράφος τελικά θεωρήθηκε η 7η και νεότερη των τεχνών8. Σήμερα αναφέρεται ως 
μία «βιομηχανία θεάματος» καταρρίπτοντας τον Lumiere, ο οποίος πριν από έναν αιώνα 
δήλωσε πως: «Ο κινηματογράφος είναι μία εφεύρεση δίχως μέλλον». 

 Ο Lumiere αποδείχθηκε, φυσικά, λάθος αφού η τέχνη του κινηματογράφου όχι μόνο άντεξε 
στον χρόνο αλλά και εξελίχθηκε σε εμπορικό προϊόν, που πολλές φορές είναι τόσο δαπανηρό 
για την παραγωγή του που καθιστά δέσμιο τον ίδιο τον χρηματοδότη του. 

 

 

 

 

                                 

 

8 ΠΗΓΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (2006) “CINEMATIA”, ανακτήθηκε 13-12-2010 από 

http://cinematia.blogspot.com/2006/06/blog-post.html 
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1.1.3  Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

Η εξέλιξη του κινηματογράφου τα πρώτα 30 χρόνια παρουσιάζει μία πρωτοφανή έκταση και 
ανάπτυξη. Ξεκίνησε ως μία απλή καινοτομία σε μια σειρά από πόλεις όπως: Νέα Υόρκη, 
Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο και σύντομα αυτό το καινούριο πνευματικό μέσο εξαπλώθηκε 
ανά τον κόσμο, αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερο κοινό και εκτοπίζοντας τους υπόλοιπους 
τρόπους ψυχαγωγίας. Καθώς το κοινό αυξανόταν αυξάνονταν και τα μέρη προβολής 
κινηματογραφικών ταινιών. Τη δεκαετία του ’20 μεσουρανούσαν τα «παλάτια των εικόνων», 
θέατρα και σπίτια όπου παρουσιάζονταν όπερες με σκοπό την ανάδειξη του πλούτου και της 
ευχαρίστησης του θεάματος. Στο μεσοδιάστημα οι ταινίες εξελίχθηκαν από μικρές και 
ολιγόλεπτες «ατραξιόν» σε εκτάσεις του μέλλοντος οι οποίες προβάλλονται στις οθόνες όλου 
του κόσμου έως και σήμερα. 

Η ιστορία του κινηματογράφου στο εξωτερικό χωρίζονται σε τρεις περιόδους με βάση τα 
γεγονότα που συνέβησαν και καθόρισαν την έννοιά του όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Οι 
περίοδοι αυτές είναι η εξής: 

α) Πρώτη Περίοδος (εφεύρεση του κινηματογράφου 1895- τέλος Α’ Παγκοσμίου Πολέμου), 
β) Δεύτερη Περίοδος (άνθιση του κινηματογράφου [1910-1944] ) και τέλος , 

γ) Τρίτη Περίοδος (δημιουργία εθνικών κινηματογραφικών Σχολών και μοντερνισμού από το    
1944 μέχρι και σήμερα). 

Η Πρώτη Περίοδος εκτείνεται από το 1895 έως το 1910. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα 
επίσημοι εφευρέτες του κινηματογράφου θεωρούνται οι αδερφοί Λυμιέρ με έμφαση στον 
μικρότερο από τους δύο, τον Λουί που χαρακτηρίζεται και ως πατέρας του κινηματογράφου9. 
Η πρώτη προβολή, τον Μάιο του 1895, ήταν περισσότερο ιδιωτική και αφορούσε τις 
ολιγόλεπτες ταινίες των αδερφών: «Το τάισμα του μπέμπη», «Ο ποτιστής που ποτίζεται», «Η 
είσοδος του τρένου στο σταθμό», κ.ά. Η τελευταία ταινία αφορούσε την καταγραφή της 
ατμομηχανής καθώς κατέφθανε στον σταθμό. Στους θεατές προκάλεσε έκπληξη η προβολή 
καθώς το τρένο φαινόταν να πλησιάζει από το βάθος της οθόνης προς το κοινό με 
χαρακτηριστική αντίδραση το αναπήδημα στα καθίσματά τους, που προκλήθηκε λόγω της 
ανησυχίας ότι το τρένο θα καταλήξει πραγματικά πάνω τους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το 
γεγονός ότι στις τεχνικές των αδερφών Lumiere όπως η ανάποδη προβολή, που 
χρησιμοποιούσαν ώστε να προβάλουν για παράδειγμα έναν τοίχο που ξαναχτίζεται μέσα από 
πολλή σκόνη, στηρίζονται τα κυριότερα εφέ που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα στα 
κινηματογραφικά πλατό. 

9 ΠΗΓΗ: IMDb, THE INTERNET MOVIE DATABASE, ανακτήθηκε 14-12-2010 από 

http://www.imdb.com/name/nm0525908/ 
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Αργότερα το 1896 στην Βενετία ξεπήδησε η ιδέα του Προμιό, οπερατέρ των Lumiere, να 
καταγράφεται όχι μόνο η κίνηση αλλά και η ακινησία μέσω κινούμενης κινηματογραφικής 
μηχανής. Η ιδέα αυτή ήρθε στον Προμιό βλέποντας την όχθη ενός ποταμού να 
αποκαλύπτεται σιγά- σιγά καθώς εκείνος πραγματοποιούσε μία διαδρομή με γόνδολα. Εκείνη 
η στιγμή αποτέλεσε και την αφετηρία της κινούμενης κινηματογράφησης. 

Ένα νέο και μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του κινηματογράφου μετά τους Lumiere υπήρξε 
ο Ζορζ Μελιέ, ο οποίος είδε ότι το μέλλον του κινηματογράφου θα ήταν μακρόχρονο. Ο 
Μελιέ υπήρξε ο δημιουργός της έννοιας «κινηματογραφική σκηνοθεσία» 10 καθώς και ο 
άνθρωπος που  κατέστησε τον κινηματογράφο από λαϊκό θέαμα έβδομη τέχνη. Η 
«κινηματογραφική σκηνοθεσία» είναι μία τεχνική η οποία υποστηρίζεται από θεωρητικά 
στοιχεία και ενσαρκώνεται σε μια επικρατούσα πρακτική: ο δημιουργός αποκαλύπτει τη 
θεμελιώδη σχέση του με τη μυθοπλασία». Η κινηματογράφηση του Μελιέ διατηρούσε πολλά 
θεατρικά στοιχεία όπως κοστούμια, ηθοποιούς, μακιγιάζ, σενάριο, διαφορετικές πράξεις 
κλπ), πράγματα τα οποία συναντιόνται και στο σημερινό κινηματογράφο. Χάρη στον 
άνθρωπο αυτόν υπάρχουν ακόμη και στις μέρες μας τρικ, όπως εκείνο που είχε 
χρησιμοποιήσει στην ταινία «Ταξίδι στη Σελήνη», το 1902, δηλαδή πρωτοποριακές τεχνικές 
κινουμένων σχεδίων και ειδικών εφέ, η οποία αποτέλεσε και την πρώτη ταινία επιστημονικής 
φαντασίας. Ο Μελιέ σε αντίθεση με τους Lumiere, οι οποίοι προέβαλλαν σκηνές της 
καθημερινότητας, χρησιμοποιούσε ως θεματική ενότητα των ταινιών του την επιστημονική 
φαντασία και τα εξωπραγματικά γεγονότα. 

Η εξέλιξη του κινηματογράφου τα επόμενα χρόνια περιελάμβανε την έξοδο της 
κινηματογραφικής κάμερας εκτός στούντιο και την καταγραφή σκηνών στην εξοχή. Την 
κινηματογράφηση τέτοιων σκηνών εισήγαγε η «Σχολή του Μπράιτον»Error! Bookmark not 
defined. ,θέλοντας να επιτύχει περισσότερο ρεαλισμό στην αφήγησή. Έτσι 
πραγματοποιούνται σιγά- σιγά θεαματικές αλλαγές στις τεχνικές λήψης όπως: η εναλλαγή 
«γκρο πλαν» και γενικού σε μια σκηνή, οι γωνίες λήψεις, η αρχή του πρώτου μοντάζ καθώς 
και το «παράλληλο» ή «εναλλασσόμενο» μοντάζ.  

Στις αρχές ακόμη αυτού του αιώνα (1900-1909) δημιουργήθηκαν στην Αμερική οι δύο 
πρώτες μεγάλες εταιρίες κινηματογράφησης: η Μπάιογκραφ στη Νέα Υόρκη και η 
Βίταγκραφ στο Σικάγο, οι οποίες θα μπορούσαν να τις χαρακτηρίσουμε ως πρόγονοι του 
Hollywood. 

 

10 ‘Η σκηνοθεσία είναι μια τεχνική η οποία υποστηρίζεται από θεωρητικά στοιχεία και ενσαρκώνεται σε μια 

επικρατούσα πρακτική: ο δημιουργός αποκαλύπτει τη θεμελιώδη σχέση του με τη μυθοπλασία’. 
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 Οι εταιρίες αυτές επανδρώθηκαν από μισθωτό προσωπικό και για πρώτη φορά ο 
κινηματογράφος ξεκινά να θεωρείται παραγωγική διαδικασία που αποφέρει προϊόντα προς 
πώληση. 

 Αυτή τη χρονική στιγμή εμφανίζεται και ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ υπαλλήλων και 
χρησιμοποιούνται για πρώτοι φορά οι όροι «σκηνοθέτης» και «βοηθός σκηνοθέτη». 

Η Δεύτερη Περίοδος εκτείνεται από το 1910 έως το 1940 και κέντρο των εξελίξεων αποτελεί 
η Γαλλία, η οποία έρχεται ξανά στο προσκήνιο με τον απλοϊκό Λουίς Φεγιάντ και την ταινία 
«Φαντομάς» καθώς και τις συνέχειές της 11. Στις ταινίες αυτές ο Φεγιάντ αναμιγνύει το 
φανταστικό στοιχείο με το ρεαλιστικό. Πέντε χρόνια αργότερα το 1915 δημιουργείται από 
διανοούμενους κινηματογραφιστές όπως ο Αμπελ Γκανς και ο Ζαν Εμπσταϊν η Σχολή 
«Γαλλικού Ιμπρεσιονισμού». Οι αντιθέσεις όμως μεταξύ παλαιοτέρων και σύγχρονων 
δημιουργών οδήγησαν στη δημιουργία του κινήματος «αβαν- γκαρντ» το 1925, το οποίο 
πρεσβεύει έναν πιο καλλιτεχνικό κινηματογράφο κοντά στην επικαλούμενη έβδομη τέχνη και 
ενάντια στην εμπορευματοποίησή του. 

Τη δεκαετία του ’30 εφαρμόστηκε στην Γαλλία ο «ποιητικός ρεαλισμός» όπου απαρτιζόταν 
από σκηνοθέτες με διαφορετικές αντιλήψεις αλλά με κοινό γνώμονα τον προσωπικό 
ρεαλισμό αποτυπωμένο έτσι ώστε να γίνεται κατανοητός από την ευρύτερη μάζα των θεατών, 
κάτι το οποίο ερχόταν σε αντίθεση με το κίνημα «αβαν- γκαρντ». Οι δημιουργοί που 
ξεχώρισαν ιδιαίτερα ήταν ο Ζαν Ρενουάρ, ο Ζαν Βιγκό και ο Αμπέλ Γκανς. Ο τελευταίος 
εφήρμοσε την τεχνική καινοτομία «poy- vision» στην ταινία «Ναπολέων» (1926), χωρίζοντας 
την οθόνη σε τρία τμήματα παρουσιάζοντας στη μέση τον Ναπολέων και γύρω του τις 
φάλαγγες 12. 

Την ίδια χρονική περίοδο στην Ισπανία κατάφερε να ξεχωρίσει ο Λουί Μπουνιουέλ και να 
εξασφαλίσει την παγκόσμια αναγνώριση με τις ταινίες «Ένας Ανδαλουσιανός σκύλος» 
(1925) και «Χρυσή Εποχή» (1930). Παράλληλα στη Γερμανία άνθησε ο κινηματογράφος 
μετά την ήττα της στον Α’ Παγκόσμιο δημιουργώντας το κίνημα του «Γερμανικού 
Ιμπρεσιονισμού», ο οποίος πρέσβευε την εποχή εκείνη την έκφραση, μέσα από έντονα 
χρώματα και αντιθέσεις, καθώς και έναν ρομαντικό κινηματογράφο. Γερμανοί που ξεχώρισαν 
ήταν οι Φρίντριχ Βίλακ Μπορυάου και Ρόμπερτ Βίνα. 

11 Μιχελάκη Μελίνα (2009) «οι γνώσεις και οι απόψεις των συμμα8ητών μου για τον κινηματογραφο»,Εργασία 

στο μάθημα της Τεχνολογίας Α’ Λυκείου ,Γενικό Λύκειο Νέας Κυδωνίας,σελ.24-25 ανακτήθηκε στις 14/12/10 

από :  http://lyk-n-kydon.chan.sch.gr/ergasiestexn/kinimatografos.pdf  

12 Βικιπαίδεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ. ανακτήθηκε στις 

15/12/10 από: http://el.wikipedia.org/wiki/Εξπρεσιονισμός 
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Τη Δεύτερη Περίοδο στην Ιταλία του φασισμού οι ταινίες διαφοροποιούνται θεματικά 
χρησιμοποιώντας περισσότερο μελόδραμα και ψεύτικες ιστορίες. Ωστόσο ο κινηματογράφος 
της Ιταλίας συνείσφερε στην παγκόσμια εξέλιξη της έβδομης τέχνης μέσω της αισθητικής 
«μπαρόκ», που χρησιμοποιούταν  στις ιστορικές ταινίες, με τα μεγαλοπρεπή ντεκόρ και τους 
πολυάριθμους κομπάρσους. Επίσης, σπουδαίο βήμα αποτέλεσε η εμφάνιση της γυναίκας 
ηθοποιού ως «Ντίβα», δηλαδή θεά, δημιουργώντας έτσι τα πρώτα αστέρια του σινεμά. 

Ο κινηματογράφος όμως γνώρισε άνθιση και στις Σκανδιναβικές χώρες με τους Σγιοστρομ 
Στίλλερ και Καρλ Ντραγιερ να κρατούν τα ινία. Οι ταινίες τους παρουσίαζαν έναν 
εξωπραγματικό κόσμο, που διατηρούσε ωστόσο στοιχεία ρεαλισμού και ποιητικού 
μυστικισμού. 

Παράλληλα με την Ευρωπαϊκή εξέλιξη του κινηματογράφου η Αμερική προσπάθησε και πάλι 
να βρεθεί στο προσκήνιο προβάλλοντας τον όχι πλέον ως βιομηχανία και προϊόν εμπορίας 
αλλά ως προϊόν τέχνης. Με βάση αυτό οι ταινίες κατηγοριοποιούνται σε: μιούζικαλ, 
γουέστερν, γκαγκστερικά κ.ά και κάνουν την εμφάνισή τους ταινίες όπως το «Μπουρλέσκ» 
με τον Τσάρλι Τσάπλιν που χρησιμοποιούν μόνο σωματική κίνηση και παντομίμα. 

Ο ήχος πρωτοεμφανίστηκε το 1927 στην ταινία «Ο τραγουδιστής της Τζαζ», ενώ λίγα χρόνια 
αργότερα τον ακολούθησε η έγχρωμη εκτύπωση φιλμ στην ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος». 
Εξέλιξη στην τεχνική κινηματογράφησης παρατηρείται στην ταινία «Πολίτης Κέην» (1941), 
σκηνοθέτης της οποίας υπήρξε ο Όρσον Ουέλς, ο οποίος αποτέλεσε από τότε μέχρι και 
σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο όνομα στην ιστορία του κινηματογράφουError! Bookmark 
not defined.. Ο Ουέλς κατάφερε να κάνει δημιουργική χρήση του «βάθους πεδίου», του 
«πλάνου σεκάνς», την «αξονική σκηνοθεσία» και πρωτοτύπησε στον τρόπο της αφήγησης. 

Τέλος, σημαντική υπήρξε και η προσφορά της Ε.Σ.Σ.Δ. στην εξέλιξη του κινηματογράφου. 
Οι ταινίες που προέρχονταν από την Σοβιετική Ένωση προβάλλονταν κρυφά σε 
κινηματογραφικές λέσχες της Γαλλίας το 1920. Κορυφαία φιγούρα της παγκόσμιας ιστορίας 
του κινηματογράφου υπήρξε ο Σεργκέι Αϊζενστάιν, ο οποίος εξέλιξε το μοντάζ και μαζί με 
τον Γκρήφιθ αποτέλεσαν τους δημιουργούς της κλασσικής αισθητικής του κινηματογράφου. 

Η Τρίτη περίοδος εκτείνεται από το 1944 έως και σήμερα. Σε αυτή την περίοδο ξεκινά μία 
νέα εποχή για τον κινηματογράφο. Το Χόλυγουντ παραμένει στάσιμο και οι υπόλοιπες χώρες 
προσπαθούν να το ξεπεράσουν και να ξεχωρίσουν. Αυτό θα επιτευχθεί από την καινοτόμο 
Ιταλία και τον «ιταλικό νεωτερισμό», κίνημα το οποίο πραγματευόταν κοινωνικά ζητήματα, 
τις κοινωνικές τάξεις καθώς και την πραγματική καθημερινότητα. Σημαντικά ονόματα αυτού 
του κινήματος ήταν οι Ροσελίνι και Ντε Σίκο.  Σταδιακά ωστόσο παρατηρείται αλλαγή στην 
προτίμηση του κοινού και το ’50 αποζητούσαν πλέον την κωμωδία, το χιούμορ και το 
γκλάμουρ. Ειδικοί σε αυτό ήταν οι Παζολίνι, Φελίνι, Αντονιόνι και Μπερτολούτσι, που 
αποτέλεσαν και τα μεγαλύτερα ονόματα του ιταλικού κινηματογράφου. 
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Στη Γαλλία, η οποία συχνά αποκαλείται και «μητέρα του κινηματογράφου» την περίοδο αυτή 
δημιουργούσε ο Γκοντάρ. Ο Γκοντάρ αποτέλεσε επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα στην 
παγκόσμια ιστορία του κινηματογράφου και με τις ταινίες του «Με κομμένη την ανάσα» 
αμφισβήτησε τον κλασικό κινηματογράφο και προώθησε μαζί με άλλους κινηματογραφιστές 
την μοντέρνα τέχνη στο σινεμά. 

Σε αντίθεση με την Γαλλία η Αγγλία δεν προτιμά τον ελεύθερο κινηματογράφο και ο 
κλασικός είναι αυτός που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Το σκηνικό αυτό θα ανατραπεί κοντά 
στη δεκαετία του ’60 όταν το κοινό θα αναζητήσει ταινίες, που εγείρουν στοχασμό και 
προβληματισμό. 

Το ίδιο συνέβη και στις Η.Π.Α με τους σκηνοθέτες Ντασέν, Μπρουκς, Χοκς, Μάνκιεβιτς και 
τους νεότερους: Κόπολα, Σκορτσέζε, Ντε Πάλμα, Σπίλμπεργκ οι οποίοι δημιουργούν 
σκεπτικισμό και έντονο προβληματισμό στους θεατές για τον τρόπο που παρουσιαζόταν 
μέχρι τότε η αμερικάνικη καθημερινότητα και γενικότερα η αμερικάνικη κοινωνία. 

Στη συνέχεια τη δεκαετία του ’70 γνώρισε άνθιση ο κινηματογράφος με θέμα τον ίδιο τον 
άνθρωπο. Πραγματευόταν ζητήματα υπαρξιακά, ηθικά, μεταφυσικά καθώς και διάφορες 
καταστάσεις όπως η μελαγχολία και η μοναξιά. Σπουδαίοι σκηνοθέτες αυτής της δεκαετίας 
ήταν οι Αντονιόνι, Βέντερς, Ταρκόφσκι και Φελίνι. 

Από τη δεκαετία του ’80 και μετά ο προβληματισμός αυτός σταμάτησε να υπάρχει και οι 
ταινίες ήταν πλέον μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές με ακριβό κόστος και 
ακριβοπληρωμένους σταρ. Υπήρξαν όμως και κάποιες «εξω-χολιγουντιανές παραγωγές, 
ταινίες του «αμερικανικού underground» κινηματογράφου οι οποίες δεν στηρίζονταν στα εφέ 
και τους μεγάλους σταρ, αλλά στην ποιότητα του θέματος της ταινίας. Σκηνοθέτες τέτοιων 
ταινιών ήταν οι Κασσαβέτης, Τζάρμους και Τζόνας Μίκας. 

Τέλος, η περίοδος αυτή έχει να καταδείξει το Δόγμα του ’95, το οποίο είναι μέχρι στιγμής και 
το τελευταίο κινηματογραφικό κίνημα του 20ου αιώνα. Το κίνημα αυτό ιδρύθηκε από τον 
Δανό Λαρς Φον Τρίερ (Lars Von Trier) και τον Τόμας Βίντεμπεργκ (Thomas Vinterberg)13. 

 

 

13 Krause Stefanie (2006)The Implementing of the “Vow of Chastity in Jan Dunn’s {Gypo}”.Chapter 3 “Dogme 

95”.Soholary paper (Advanced Seminar).Ανακτήθηκε την 14/12/10 από: 

http://books.google.com/books?id=phzgbBQcBmAC&pg=PA5&dq=Vinterberg+45+minutes&Ir=&as_brr=3&cl

ient=firefox_a&sig=ACfU3U26DRODq1OTOiLtLSfcp9DE4gPQw#v=onepage&q=Vinterberg45minutes&f=fal

se. 
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Οι δύο σκηνοθέτες προσπάθησαν να ξαναφέρουν στην επιφάνεια την πραγματικότητα με 
ακατέργαστες εικόνες, χωρίς πρόσθετα εφέ, δίνοντας στον θεατή γνώριμες προς αυτόν 
εικόνες αλλά και την ευκαιρία να σκεφτεί και να προβληματιστεί. Θέλησαν κατά συνέπια να 
γυρίσουν τον κινηματογράφο στην αμεσότητα και τον ρεαλισμό των δεκαετιών ’60 και ’70 
και να τον αποκόψουν από τα περιττά και ψεύτικα εφέ, τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα το 
ουσιαστικό στην πνευματική ανάπτυξη του θεατή. 
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1.1.4  Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

Ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια του νεοελληνικού πολιτισμού είναι ο ελληνικός 
κινηματογράφος. Αν και υφίσταται λίγα χρόνια (1897 έως και σήμερα) και παρά τα φτωχά 
μέσα παραγωγής που διέθετε  κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικά έργα και να αναδείξει 
μεγάλους σκηνοθέτες, σεναριογράφους, συνθέτες και ηθοποιούς. 

Το 1897 αποτέλεσε την αφετηρία του ελληνικού κινηματογράφου με το πρώτο κοινό, της 
κινούμενης εικόνας, να είναι το αθηναϊκό. Η πρώτη ταινία γυρίστηκε το 1906 από τους 
αδερφούς Γιαννάκη και Μίλτο Μανάκια, οι οποίοι κινηματογράφησαν στη Μακεδονία που 
τελούσε ακόμα υπό Οθωμανική κατοχή. Το έργο τους ήταν συνολικά πάνω από 60 ταινίες. 
Παράλληλα, εκείνη την χρονική περίοδο ο Λεόνς, Γάλλος κινηματογραφιστής, φιλμογραφεί 
την επικαιρότητα της Μέσο Ολυμπιάδας στην Αθήνα. 

Τη χρονιά 1907 αποτελούσε πλέον πραγματικότητα ο πρώτος κινηματογράφος στην Αθήνα. 
Ακολούθησαν και άλλες κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ στα θέατρα της εποχής 
διοργανώνονταν κινηματογραφικές προβολές. Αργότερα, το 1910-11 ο ηθοποιός Σπύρος 
Δημητρακόπουλος ή αλλιώς «Σπυρίδιον» γύρισε κάποιες βουβές κωμωδίες στις οποίες και 
πρωταγωνιστούσε14. 

Το 1912 ιδρύεται η «Αθηνά Φιλμ», ενώ το 1914 ιδρύεται η «Άστυ Φιλμ», η οποία 
πραγματοποιούσε μεταξύ άλλων και ταινίες μεγάλου μήκους όπως η «Γκόλφω». Την περίοδο 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ γενικά η θεματική ενότητα των ταινιών περιορίζεται στην 
πολεμική επικαιρότητα ξεχώρισαν Έλληνες σκηνοθέτες όπως ο Γεώργιος Προκοπίου και ο 
Δημήτρης Γαζιάδης. Το 1920 σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία από τον 
σκηνοθέτη Νικόλαο Σφακιανάκη ή αλλιώς Βιλλάρ με την ταινία «Ο Βιλλάρ στα μπάνια του 
Φαλήρου», στην οποία πέρα από τη σκηνοθεσία έγραψε το σενάριο και ήταν και 
πρωταγωνιστής. Την ίδια δεκαετία και ο Αχιλλέας Μανδράς κάνει επιτυχίες γυρίζοντας τις 
ταινίες «Μάγος της Αθήνας» και «Μαρία Πενταγιώτισσα» (1929). 

Χρυσή θεωρείται για την Νταγκ Φιλμ (κινηματογραφική εταιρία που ιδρύθηκε το 1916) η 
περίοδος 1928-31 καθώς σε αυτά τα χρόνια έφερε στη μεγάλη οθόνη ιστορικές ταινίες και 
μεγάλα λογοτεχνικά έργα μεταξύ άλλων και οι ταινίες: «Δάφνις και Χλόη» (1931) σε 
σκηνοθεσία Ο. Λάσκου, που αποτέλεσε και την πρώτη ευρωπαϊκή ταινία με γυμνό και το 
«Έρως και Κύματα» σε σκηνοθεσία Δ. Γαλαζιάδη.  

Ακολούθησε το 1932 και η πρώτη ομιλούσα ταινία «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας», μια 
παραγωγή της «Ολυμπίας Φιλμ» σε σκηνοθεσία Δ. Τσακίρη και Παρασκευά Ηλία. 

14 ΠΗΓΗ: Livepedia.gr, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ανακτήθηκε 20-12-2010 από 

http://www.lipedia.gr/index.php/Ελληνικός-Κινηματογράφος 
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Ακολούθησαν οι «Απαχήδες των Αθηνών» του Νίκου Χατζηαποστόλου, ταινία που 
αποτελούσε μία από τις καλύτερες προσπάθειες ομιλούσας ταινίας από την «Νταγκ Φιλμ», 
καθώς την προβολή συνόδευαν ήχοι γραμμένοι σε γραμμόφωνο αλλά και τραγούδια. Η 
προσπάθεια αυτή κινηματογραφικής άνθισης που σημειώθηκε την παραπάνω περίοδο 
διεκόπη μάλλον ακαριαία λόγω του πολέμου. 

Το 1942 ιδρύεται η «Φίνος Φιλμ» από τον Φίνο Φιλοποίμενα, η οποία θα σφραγίσει την 
ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Μέσα στην κατοχή γυρίζονται δύο σημαντικές 
ταινίες: «Η φωνή της καρδιά» (1943) σε σκηνοθεσία Δ. Ιωαννόπουλου και «Χειροκρότημα» 
(1944) σε σκηνοθεσία Γ. Τζαβέλα. Το ’44 η μεγάλη τραγωδός Κατίνα Παξινού τιμήθηκε με 
Όσκαρ Β΄ γυναικείου, από την Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου, για την ερμηνεία 
της στην ταινία «Για ποιον χτυπά η καμπάνα»15. 

Η αλλαγή στον ελληνικό κινηματογράφο ήρθε μετά την κατοχή και το τέλος του Β’ 
παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι το 1950 ξεκίνησε μία νέα εποχή με πλήθος σπουδαίων ταινιών 
όπως «Πικρό Ψωμί» (1951) σε σκηνοθεσία Γ. Γρηγορίου, «Στέλλα»(1955) και «Το Κορίτσι 
με τα Μαύρα» (1956) σε σκηνοθεσία Μ. Καραγιάννη, «Η Κάλπικη Λίρα» (1955) σε 
σκηνοθεσία Γ. Τζαβέλα. Εντατική παραγωγή ταινιών ξεκίνησε την περίοδο αυτή και η 
«Φίνος Φιλμ», η οποία δημιούργησε και το ελληνικό «star system». 

Στη δεκαετία του ’60 ο ελληνικός κινηματογράφος γνώρισε μεγάλη άνθιση. Αυξήθηκαν 
σταδιακά οι εταιρείες παραγωγής ανεβάζοντας έτσι και τον αριθμό των ταινιών, καθιστώντας 
τον συγκρίσιμο με τις διεθνείς παραγωγές. Σε αυτήν τη χρυσή δεκαετία δημιουργήθηκε το 
φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης που σκοπό έχει μέχρι και σήμερα τη βράβευση 
Ελλήνων δημιουργών. Το ’60 βραβεύεται η Μελίνα Μερκούρη στο Φεστιβάλ των Καννών 
για την ερμηνεία της στην ταινία «Ποτέ τη 
Κυριακή», ενώ ο Μάνος Χατζηδάκης αποσπά για 
την ταινία «Τα Παιδιά του Πειραιά» όσκαρ 
καλύτερου τραγουδιού. 

 

 

15 PDF ,Μέλνικ Κατερίνα –Μιχαηλίδου Ντίνα ,2009, ανακτήθηκε την 20/12/10 από: 

http://www3.aegean.gr/gympeir/politistika/Kinimatograf/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%C

E%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4

%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A3-

%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CE%B9%CE%BA,%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%

B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85.ppt. 
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Σταδιακά ο ελληνικός κινηματογράφος βγαίνει από τα όρια της Ελλάδας. Έλληνες ηθοποιοί 
γνωρίζουν παγκόσμια φήμη και ελληνικές ταινίες βραβεύονται ή είναι υποψήφιες για διεθνείς 
διακρίσεις. Αργυρή Άρκτο απονεμήθηκε στο Νίκο Κούνδουρο για τη σκηνοθεσία του στο 
έργο «Μικρές Αφροδίτες» (1963) στο Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ ο Άντονι Κουΐν απέσπασε 
τρία όσκαρ για την ταινία «Αλέξη Ζορμπά» (1964) του Μιχάλη Κακογιάννη. 

Δυστυχώς, η περίοδος αυτή διεκόπη από την δικτατορία μέσω της λογοκρισίας και της 
στασιμότητας που επιβλήθηκε σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Οι περισσότεροι παραγωγοί 
κατέφυγαν στο εξωτερικό και οι μόνες ταινίες που γυρίστηκαν την περίοδο αυτή ήταν είτε 
ιστορικές είτε πολεμικές και φυσικά προσκείμενες στη χούντα. Βασικός παραγωγός τέτοιων 
ταινιών ήταν ο Τζέιμς Πάρις. Έργα που ξεχώρισαν τη δεκαετία του ’70 ήταν οι «Μέρες του 
36» (1972) και «Αναπαράσταση» (1970) του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το «Προξενείο της 
Άννας» του Παντελή Βούλγαρη και τέλος η «Ευδοκία» (1971) του Αλέξη Δαμιανού, ταινίες 
που αποτέλεσαν μικρή ελπίδα για την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου. 

Με την Μεταπολίτευση ήρθε και η αναμόρφωση του ελληνικού κινηματογράφου. 
Καινούργιοι κινηματογραφιστές με φρέσκιες ιδέες χαράζουν καινούρια πορεία και ο 
ελληνικός κινηματογράφος εισέρχεται σε μία νέα περίοδο. Σφραγίδα της συγκεκριμένης 
περιόδου αποτέλεσε το έργο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Θίασος». Ωστόσο, ο 
κινηματογράφος θα πληγεί από την άνθιση της τηλεόρασης και αργότερα του βίντεο και το 
κοινό θα αποτραβηχτεί από τις κινηματογραφικές αίθουσες. 

Τέλος, ολοκληρώνοντας την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου δε θα μπορούσε να 
παραλειφθεί η τελευταία δεκαετία, η οποία χαρακτηρίστηκε από την ύπαρξη νέων 
δημιουργών- παραγωγών του χώρου που προσέδωσαν τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα που 
έλειπε. Έτσι με τη βοήθεια κορυφαίων δημιουργών όπως: Θ. Αγγελόπουλος( Μια Αιωνιότητα 
και μια Μέρα 98’ ), Π. Βούλγαρης (Νύφες04’-Ψυχή Βαθιά 09’), έπεισαν το ελληνικό κοινό 
να στραφεί ξανά προς την έβδομη τέχνη και απέδειξαν ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει 
ακόμα να προσφέρει πολλά στην παγκόσμια ιστορία του σινεμά16. 

16 Theobald, William F.(1998).Global Tourism.(2nd ed.).Oxford {England}:Butterworth-Heinemann.pp.6-

7.ανακτήθηκε την 26/12/2010 από: 

http://books.google.com/books?id=9dvk2ajv7zIC&lpg=PA10&dq=league+of+nations+tourism+1936&pg=PA6

&hl=en#vonepage&q=leagueofnationstourism1936&f=false 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : 

2.1.1 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ: 

Τουρισμός, είναι μια λέξη η οποία ετυμολογικά έχει διχάσει την κοινή γνώμη όσον αφορά 
την προέλευσή της. Πολλοί πιστεύουν ότι προέρχεται από τη γαλλική λέξη -tour-, ομώνυμη 
λέξη με μία πόλη της Γαλλίας στην οποία μία ομάδα ανθρώπων αποφάσισε να εγκαταλείψει 
τις καθημερινές ασχολίες και να πραγματοποιήσει μία εξόρμηση στην ύπαιθρο με αφορμή 
την ψυχαγωγία περισσότερο από μία ημέρες 17. Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα της «περιήγησης» 
σημασία που έχει ο τουρισμός και στην ελληνική γλώσσα άρα η λέξη τουρισμός είναι η 
εξελληνισμένη γαλλική λέξη που σημαίνει «περιήγηση».  

Ωστόσο, υπάρχει και άλλη άποψη για την προέλευση της λέξης «τουρισμός». Error! 
Bookmark not defined.Σύμφωνα με τον Theobald, το 1994 ετυμολογικά η λέξη -tour- 
προέρχεται από τη Λατινική –tornare- και την ελληνική -tornos-, που σημαίνει τροχός ή 
κύκλος, δηλαδή η κίνηση γύρω από ένα κεντρικό σημείο ή άξονα. Αυτή η έννοια αργότερα 
άλλαξε στη νέο-αγγλική σε –one’s turn- (καθ’ αυτόν κίνηση). Το παράγωγο –ism 
προσδιορίζει μια επίδραση ή διαδικασία, δηλαδή τυπική συμπεριφορά ή ιδιότητα, ενώ το 
παράγωγο –ist υποδηλώνει το άτομο που εκτελεί μια προκαθορισμένη δραστηριότητα. Όταν 
η λέξη –tour- και το παράγωγο –ism- ενώνονται, υπονοούν την επίδραση της κίνησης γύρω 
από έναν κύκλο, ενώ η σύνδεση με το παράγωγο –ist δηλώνει το άτομο που εκτελεί την 
κυκλική κίνηση.  

 O κύκλος επίσης αναπαριστά μία διαδρομή, η οποία ξεκινά από ένα σημείο εκκίνησης και 
τελικά διαγράφεται μέχρι να καταλήξει στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Συνεπώς, 
όπως ο κύκλος, ο γύρος –tour- αναπαριστά ένα ταξίδι που κάνει έναν κύκλο (round- trip, δλδ. 
διαδρομή με επιστροφή στο σημείο εκκίνησης), η οντότητα που τελικά παίρνει μέρος σε ένα 
τέτοιο ταξίδι ονομάζεται τουρίστας.                                 

 

17 Theobald, William F.(1998).Global Tourism.(2nd ed.).Oxford {England}:Butterworth-Heinemann.pp.6-

7.ανακτήθηκε την 26/12/2010 από: 

http://books.google.com/books?id=9dvk2ajv7zIC&lpg=PA10&dq=league+of+nations+tourism+1936&pg=PA6

&hl=en#vonepage&q=leagueofnationstourism1936&f=false 
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Η παραπάνω απόδοση είναι η καλύτερα τεκμηριωμένη μέχρι σήμερα. Εκτός όμως από την 
ετυμολογία του τουρισμού μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εννοιολογικό κομμάτι. Η 
εμφάνισή του έχει γίνει με πολλές μορφές και αυτό προσδίδει μία κάποια δυσκολία στον 
ορισμό του. Ωστόσο, η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ορισμού είναι αδιαμφισβήτητη για 
πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων18 : 

1. Λόγοι Μελέτης: για την εξέταση του τουριστικού φαινομένου, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι να έχει οριστεί από πριν το τι ακριβώς καλύπτει αυτό.  

2. Στατιστικοί Λόγοι: για τη μέτρηση του τουριστικού φαινομένου, απαραίτητο είναι να έχει 
οριστεί αυτό με την μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Πρωτοπόροι στην απόδοση ορισμού της λέξης τουρισμός υπήρξαν το 1937 τα μέλη της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών, τα οποία πρότειναν και στις 
υπόλοιπες χώρες- μέλη να έχουν έναν κοινό ορισμό19 

Ο ορισμός αυτός περιγράφει τον τουρίστα ως άτομο που ταξιδεύει για 24 ώρες ή και 
περισσότερο χρονικό διάστημα σε μία διαφορετική χώρα από αυτή που διαμένει μόνιμα. Ο 
ορισμός όμως αυτός είχε αδυναμίες. Η σημαντικότερη αυτών ήταν ότι είχε παραληφθεί η 
ενδοχώρια μετακίνηση τουριστών. 

Έτσι το 1941 υπήρξε μία πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια για την απόδοση ενός σωστότερου 
ορισμού για την έννοια του τουρισμού, από τους καθηγητές Hunziker και Krapf, του 
Πανεπιστημίου της Βέρνης. Σύμφωνα με τους τελευταίους ο τουρισμός ορίστηκε ως σύνολο 
φαινομένων και σχέσεων τα οποία προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ταξιδιού σε έναν 
τόπο και τη διαμονή σε αυτόν από μη μόνιμους κατοίκους. Ο συγκεκριμένος ορισμός αν και 
όχι πλήρως ολοκληρωμένος εντούτοις ξεχωρίζει τον τουρισμό από την αποδημία20. 

 

18 Ηγουμενάκης, Γ.Ν. , Κραβαρίτης, Ν.Κ. και Λύτρας, Π.Ν. (1998,1999). Εισαγωγή στον Τουρισμό. Interbooks. 

19 Chakraborty A. Chakravarti Dr. B.K. (2008). Global Tourism. APH Publishing Corporation. Hunziker and 

Krapf. Pp5. Ανακτήθηκε την 26/12/2010 από: 

http://books.google.com/books?id=MWBBZq2LHcC&pg=PA5&dq=Hunziker 

20 Bhatia. A.K.(2002)Tourism Development Principles and Practices, Sterlin Publishers Private Limited. United 

Nations  Rome  Conference. pp. 87-88. Ανακτήθηκε την26/12/2010 από: 

http://books.google.com/books?id=YmGy_GUPgqcC&pg=PA88&dq=the+united+nations+conference+on+Inter

national+Travel+and+Tourism+(rome+1963)&hl= 
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Έπειτα από 22 χρόνια, το 1963, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που διεξάγει στη Ρώμη με 
θέμα «Διεθνή Ταξίδια» και «Τουρισμός», έχοντας λάβει υπόψη και τις εισηγήσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ), κατέληξε στο ότι «επισκέπτης» ορίζεται κάθε 
άτομο που επισκέπτεται μια άλλη χώρα από αυτή στην οποία διαμένει μόνιμα για 
οποιονδήποτε λόγω πέραν της άσκησης επαγγέλματος. Αυτός ο ορισμός αναφέρεται κυρίως 
23στους:  

i) τουρίστες: εκείνους που ταξιδεύουν σε μια χώρα και διαμένουν προσωρινά σε αυτήν 
(τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο) και κυρίως πρόκειται για διακοπές και λόγους 
επαγγελματικούς, υγείας κ.ά. 

ii) εκδρομείς: εκείνους που ταξιδεύουν σε μια χώρα αλλά μένουν σε αυτή λιγότερο από 
24 ώρες. Αυτοί είναι για παράδειγμα επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, πληρώματα 
αεροπλάνων και πλοίων, επισκέπτες μιας μέρας χωρίς διανυκτέρευση. 

Ωστόσο και αυτός ο ορισμός δεν ήταν πλήρης καθώς δεν περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες 
ταξιδιωτών όπως οι νομάδες, οι πρόσφυγες, οι στρατιωτικοί, οι διπλωμάτες κ.ά., άνθρωποι 
που, με άλλα λόγια, πραγματοποιούν εσωτερικό τουρισμό. 

Αργότερα, το 1976, ο ορισμός που έδωσε η Τουριστική Κοινότητα της Αγγλίας ανέφερε ότι: 
«Τουρισμός είναι η προσωρινή, βραχυπρόθεσμη μετακίνηση των ανθρώπων σε έναν 
προορισμό έξω από τα μέρη στα οποία κανονικά ζουν και δουλεύουν καθώς και 
δραστηριότητες που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια διαμονής τους στον κάθε τόπο». Ο 
συγκεκριμένος ορισμός περιλαμβάνει μετακινήσεις για οποιονδήποτε σκοπό. Κανένας όμως 
από τους παραπάνω ορισμούς δεν αναφέρει τον εσωτερικό τουρισμό21. 

Άκαρπη παρέμεινε η προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου ορισμού και το 1980, 
όταν ο Π.Ο.Τ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) συγκάλεσε στη Μανίλα των Φιλιππίνων 
Παγκόσμια Διάσκεψη για τον τουρισμό όπου η Ινδική αντιπροσωπεία έθεσε ως θέμα τον 
εσωτερικό τουρισμό χωρίς όμως να βρεθεί κάποια λύση22.  

 

 

21 Malhotra R.K. (1997). Encyclopaedia of Hotel Management and Tourism. ANMOL Publications PVTLTD. 

Growth and Development of Tourism. Pp.10. ανακτήθηκε την 27/12/2010 από: 

http://books.google.com/books?id=bNE3WTKdKQC&pg=PA10&dq=In+1976,+the+Tourism+ 

22 World Tourism Organization-UNWTO. History , 1980. Ανακτήθηκε την 28/12/2010 από: 

http://unwto.org/en/about/history 
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως από τις τελευταίες προσπάθειες ορισμού του 
εσωτερικού τουρισμού ήταν εκείνη της Εθνικής Αναθεωρητικής Επιτροπής Τουριστικών 
Πόρων στις Η.Π.Α. Με βάση αυτόν τον ορισμό ως τουρίστας εσωτερικού τουρισμού ορίζεται 
οποιοδήποτε άτομο φύγει από το σπίτι διαμονής του με σκοπό την επίσκεψη ενός μέρους, το 
οποίο θα απέχει τουλάχιστον 50 μίλια (80,48 χιλιόμετρα), για οποιονδήποτε λόγο εκτός από 
εκείνον της καθημερινής του μετακίνησης στον τόπο εργασίας του και αντίστροφα. Σε 
αντιπαραβολή ο Καναδικός ορισμός αναφέρει ότι εσωτερικό τουρισμό πραγματοποιεί ένα 
άτομο όταν φεύγει 20 μίλια (40,24 χιλιόμετρα) από τη μόνιμη κατοικία του23. 

Ένα χρόνο μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη,  το 1981, ο Διεθνής Σύλλογος Ειδικών 
Επιστημόνων στον Τουρισμό καθόρισε τον τουρισμό ως οριοθετημένες και συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που επιλέγονται κατά βούληση και λαμβάνουν μέρος έξω από το σπίτι. 

Τελικά, το 1994  οι Η.Π.Α, με βάση στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό τον 
κατηγοριοποιούν σε 3 μορφές24: 

 Εγχώριος τουρισμός: συμπεριλαμβάνει τους κατοίκους μιας χώρας που ταξιδεύουν 
μέσα στη χώρα τους 

 Εισερχόμενος τουρισμός: συμπεριλαμβάνει τους μη εγχώριους κατοίκους που 
ταξιδεύουν προς αυτή την χώρα 

 Εξερχόμενος τουρισμός: συμπεριλαμβάνει τους εγχώριους κατοίκους που 
ταξιδεύουν σε άλλη χώρα 

Ολοκληρώνοντας την εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
δεν αποτελεί εύκολο έργο η απόδοση ενός ολοκληρωμένου ορισμού. Ωστόσο η συνεχής 
προσπάθεια για την οριοθέτηση της έννοιας του αποτελεί αναγκαιότητα και η δυσκολία δεν 
μπορεί να αποτελέσει απλό τροχοπέδη και όχι ανυπέρβλητο εμπόδιο. 

 

 

23 Singh L.K. (2008). Trends in Travel tourism and Law. ISHABooks. Prerequisites of International Tourism. 

pp.139. ανακτήθηκε την 28/12/2010 από: 

http://books.google.com/books?id=5A122CoIroQC&pg=PA139&dq=In+1981,+the+International+Association+

of+Scientific+Experts+in+Touris m&hl= 

24 Singh L.K. (2008). Management of Travel Agency. ISHA Books. Tour Operations and Travel Packages. 

Pp.228. ανακτήθηκε την 28/12/2010. από:  http://books.google.com/books?id=2EsdQafg-3UC&pg=PA228&dq 
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2.1.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 

Ο τουρισμός από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας στηρίχτηκε στον ελεύθερο χρόνο και 
την μετακίνηση. Από την αρχική του μορφή μέχρι την σύγχρονη υπήρξε μία μεγάλη εξέλιξη, 
η οποία είναι άξια αναφοράς και περιγραφής. 

Οι πρώτες μορφές τουρισμού παρατηρούνται στους πολιτισμούς της αρχαία Ελλάδας και 
Ρώμης. Ωστόσο, εκείνη την εποχή ο τουρισμός αποτελούσε προνόμιο μόνο των ανώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων και συγκεκριμένα εκείνων που διέθεταν ελεύθερο χρόνο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ταξιδιωτικών μετακινήσεων των αρχαίων Ελλήνων και 
Ρωμαίων που αφορούσαν την αναψυχή ήταν η επίσκεψη προορισμών όπως η Αίγυπτος, η 
Μεσοποταμία καθώς και μέρη που διαδραματίζονταν αθλητικοί αγώνες, θεατρικές 
παραστάσεις κ.ά. 

Στην αρχαία Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες  και οι θρησκευτικές τελετές όπως τα Διονύσια 
αποτέλεσαν τα πρώτα ερεθίσματα για την ανάπτυξη τουριστικών τάσεων και συγκεκριμένα 
ένα είδος αθλο-θρησκευτικού τουρισμού. Από την άλλη πλευρά η Ρώμη ανέπτυξε ένα είδος 
ιαματικού τουρισμού με βάση τα περίτεχνα ιαματικά λουτρά της (spa). Αυτές οι μορφές 
τουρισμού αποτέλεσαν την αρχή και οι μετακινήσεις αυτές έδωσαν την πρώτη αίσθηση της 
αλλαγής από την καθημερινότητα, αίσθημα που θα καλλιεργηθεί κατά τη διάρκεια της 
Ιστορίας 25. 

Άλλα ερεθίσματα στο ανθρώπινο κοινό για την πραγματοποίηση μετακινήσεων μη 
επαγγελματικών προσέφερε και η επαφή με άλλους πολιτισμούς. Συγκεκριμένα στον 
Μεσαίωνα η επαφή με τους Μουσουλμάνους και τους Άραβες αποτέλεσε  την αφορμή για τη 
δημιουργία σημαντικών πολιτιστικών κέντρων όπως η Γρανάδα και η Σεβίλλη. Οι 
σταυροφορίες επίσης αύξησαν το ενδιαφέρον των κατοίκων της Δύσης για τη Μέση 
Ανατολή. Τέλος, καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε και η εκκλησία η οποία εκείνη την περίοδο 
υιοθετεί τις αρχαίες παραδόσεις περί φιλοξενίας και την επαναφέρει ως θεσμό 
υπογραμμίζοντας ότι: «όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να τυγχάνουν φιλοξενίας συνοδευόμενης 
από όλη την απαιτούμενη ανθρωπιά», ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μικρά ορεινά καταλύματα 
σε απομονωμένες περιοχές. 

 

 

25 Jayapalan N. (2001). Introduction to Tourism. ATLANTIC PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS. 

HISTORY OF TRAVEL (TOURISM).pp.9-10. Ανακτήθηκε την:03/01/2011 από: 

http://books.google.com/books?id=HFWjoeVCLKOC&pg= 
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Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα επικράτησαν δύο βασικές μορφές τουρισμού. Η πρώτη 
ήταν ο πανεπιστημιακός τουρισμός, που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα γύρω από τα πανεπιστημιακά 
κέντρα της Ευρώπης όπως η Οξφόρδη, το Παρίσι, το Μονπελιέ και το Κέμπριτζ και η 
δεύτερη, ο τουρισμός θρησκευτικών γεγονότων, γνωστός σήμερα ως θρησκευτικός 
τουρισμός. 

Στα τέλη του Μεσαίωνα ο τουρισμός άρχισε να αναδιαμορφώνεται και να πλαισιώνεται από 
διαφορετικές ανάγκες (γαστρονομία, μετακίνηση, κατάλυμα κ.ά.) κάτι το οποίο θα τύχει 
μεγαλύτερης εξέλιξης κατά την αναγεννησιακή περίοδο, όπου τελικά μοχλοί της ανάπτυξης 
του τουρισμού θα αποτελέσουν η περιέργεια και η ευχαρίστηση- ψυχαγωγία. 

Φεύγοντας από την Αναγέννηση, τον 17ο αιώνα τα ταξίδια θεωρούνταν απαραίτητο τμήμα 
εκπαίδευσης συγγενών. Μέσα από αυτές τις μετακινήσεις γεννήθηκαν δύο είδη περιηγήσεων: 
η «μικρή περιήγηση» (petit tour), που περιελάμβανε το Παρίσι και τη νοτιοδυτική Γαλλία και 
η «μεγάλη περιήγηση» (grand tour), που περιελάμβανε τη νότια και ανατολική Γαλλία αλλά 
και την Βουργουνδία. 

Αργότερα, την περίοδο του 19ου αιώνα, παράλληλα με τις απόπειρες οριοθέτησης των 
τουριστικών μετακινήσεων  αναπτύχθηκαν και νέες τεχνολογίες που διευκόλυναν 
μετακινήσεις μεγαλύτερης απόστασης όπως ο σιδηρόδρομος (το δίκτυό του έφτανε τα 40.000 
χλμ μόνο στη Ρωσία), τα κρουαζιερόπλοια (Queen Mary, Queen Elizabeth, Titanic, Liberty) 
αλλά ταυτόχρονα ανεγέρθηκαν και πολυτελή ξενοδοχειακές μονάδες όπως το Grand Hotel, το 
Ritz κ.ά.26 

 

 

 

 

 

26 Αγγελική Τάσσιου Ι. (2010), Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο ανθρωπογενές και φθσικό περιβάλλον της 

χώρας υποδοχής, Πτυχιακή εργασία, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, σχολή Διοίκησης και 

Οικονομίας , τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Το Τουριστικό φαινόμενο, Πρόλογος, σελ. 11, ανακτήθηκε την 

04/01/2011 από:  http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/2208/TassiouA[Main].pdf?sequence=2 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 28 

 

                                                                 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/2208/TassiouA%5BMain%5D.pdf?sequence=2


Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Την περίοδο αυτή που στην Ευρώπη αναπτύσσονταν τόσο το σιδηροδρομικό δίκτυο όσο και 
οι ταξιδιωτικοί οδηγοί27 ο Thomas Cook το 1841 οργάνωσε το πρώτο ταξίδι με οδηγούς και 
λίγο αργότερα δημιούργησε και το πρώτο ταξιδιωτικό πρακτορείο «Thomas Cook and Son» 
στο Λέισεστερ το οποίο τα επόμενα χρόνια επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Δεκαετίες μετά, το 
1870, ο G. M. Pullman παρουσίασε τα πολυτελή ταξίδια με τρένο και ίδρυσε τη γνωστή σε 
όλους Pullman company28. 

Στη συνέχεια, με τον ερχομό του 20ου αιώνα ο τουρισμός μετατράπηκε από προνόμιο των 
«λίγων» σε μαζικό καταναλωτικό φαινόμενο, το οποίο φαινόμενο απέκτησε ακόμα 
μεγαλύτερη μαζικότητα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ο οργανωμένος αυτός μαζικός τουρισμός, που σα στόχο έχει τη διασκέδαση και τη 
χαλάρωση, αποτέλεσε μία από τις βασικές του μορφές η οποία κατέχει και τη μερίδα του 
λέοντος όσον αφορά τον αριθμό τουριστών που τον πραγματοποιούν. 

Οι λόγοι που πυροδότησαν αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού ήταν κυρίως η 
βελτίωση του ωραρίου εργασίας, η καλύτερη αμοιβή και η αύξηση του ελεύθερου χρόνου 
των εργαζομένων, η εξέλιξη των μέσων μεταφοράς, η οργάνωση τουριστικών πακέτων 
προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορεία και τέλος η εξέλιξη της μαζικής τουριστικής 
παραγωγής, των τεχνολογιών πληροφόρησης και της διαφήμισης. Ωστόσο στην 
συγκεκριμένη εξέλιξη δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα κα η συνεισφορά της έμφυτης 
ανάγκης των ανθρώπων να ξεφύγουν από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινότητας την 
οποία βιώνουν στους χώρους εργασίας και κατοικίας τους. 

 

 

 

27 Thomas Cook, Thomas Cook History, Key Dates, ανακτήθηκε την 04/01/2011 από: 

http://www.thomascook.com/about-us/thomas-cook-history/key-dates/ 

28 Jayapalan N. (2001). Introduction to Tourism. ATLANTIC PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS. 

HISTORY OF TRAVEL (TOURISM).pp.9-10. Ανακτήθηκε την:03/01/2011 από: 

http://books.google.com/books?id=HFWjoeVCLKOC&pg= 
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Στη πορεία, αυτή η τυποποιημένη μορφή τουρισμού που προκαλούσε φθορά στο φυσικό 
περιβάλλον και στην οικονομία του κάθε τόπου έχασε την αίγλη της και μεγάλο μέρος 
τουριστών στράφηκε σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η στροφή αυτή έθεσε ως δεδομένο 
ότι ο κόσμος αποζητούσε κάτι περισσότερο από απλή ξεκούραση, αποζητούσε την 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων διαφορετικών από αυτών που βίωναν στην 
καθημερινότητά τους. Σε αυτό βοήθησε πολύ η αύξηση του χρόνου διακοπών των 
εργαζομένων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη τουριστική περίοδο για όλους. 

Συνέπεια όλων των παραπάνω αλλαγών ήταν η εμφάνιση πολλαπλών μορφών εναλλακτικού 
τουρισμού όπως: γενικός τουρισμός, τουρισμός υγείας, μορφωτικός τουρισμός, τουρισμός 
άθλησης, αγροτικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, οικογενειακός τουρισμός, 
χειμερινός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, ορεινός τουρισμός κ.ά. 

Όσο η βιομηχανία του τουρισμού ολοένα αυξάνεται αλλά και συνδέεται με την εκάστοτε 
τεχνολογία της εποχής, που διανύει, τόσο το τουριστικό φαινόμενο αλλά και οι ανάγκες του 
κόσμου θα προσαρμόζονται με την ίδια τεχνολογία. Εν κατακλείδι ο τουρισμός αποτελεί 
όπως αναφέρθηκε σε αυτή τη μίνι ιστορική αναδρομή την αρχαιότερη και ίσως 
σημαντικότερη οικονομική βιομηχανία στον κόσμο, η οποία τροφοδοτείται από τις ανάγκες 
των ανθρώπων για ελευθερία, εξερεύνηση νέων τόπων αλλά και διαφοροποίηση της 
καθημερινότητας τους. 
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2.1.3 ΤΑ Μ.Μ.Ε ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ   
ΤΟΜΕΑ: 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητας όλων αφού είναι αποτέλεσμα της ανάγκης που έχει ο άνθρωπος για 
επικοινωνία. Η ανάγκη επικοινωνίας ήταν πάντα έμφυτη και στην αρχή της ύπαρξης των 
πρώτων Σύγχρονων Ανθρώπων (H. sapiens) καλυπτόταν από άναρθρες κραυγές και 
νοηματική γλώσσα. Στη συνέχεια αυτό εξελίχθηκε με τη διαμόρφωση ενός κώδικα φθόγγων 
και τελικά τη δημιουργία λεξιλογίου και ολοκληρωμένης γλώσσας. Ο προφορικός λόγος 
συνοδεύτηκε από τον γραπτό και αυτό δεν άργησε να οδηγήσει στην ανάγκη μετάδοσης 
πληροφοριών είτε μαζικά είτε σε μακρινές αποστάσεις. Αυτή η ανάγκη αποτέλεσε και την 
αφορμή για τη δημιουργία και ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε29. 

Σταδιακά με την πάροδο των χρόνων τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή Ενημέρωσης 
εξελίχθηκαν σε περισσότερες της μίας μορφής. Συγκεκριμένα, ως μέσα ενημέρωσης 
αναπτύχθηκαν ο έντυπος τύπος (εφημερίδες, περιοδικά), το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και πιο 
πρόσφατα το διαδίκτυο και με την εξέλιξη τους αυτή κατέλαβαν πρωτεύοντα και κυριαρχικό 
ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες(Μακ Κόνειλ,1997:25)30. Τελικά, κατάφεραν να αποτελούν 
ένα πανίσχυρο μέσο εξουσίας το οποίο ασκεί μεγάλη επιρροή στο κοινωνικό σύνολο και 
διαθέτει έτσι την ικανότητα να επηρεάζει το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Δεν αποτελεί 
εξάλλου έκπληξη ότι ονομάστηκαν τέταρτη εξουσία και από τα τέλη του 20ου αιώνα  έχουν 
πλέον πάρει άτυπα το ρόλο της πρώτης εξουσίας του κράτους 31. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι επιδράσεις των Μ.Μ.Ε στους ανθρώπους είναι πλέον γεγονός κάτι 
που αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό προς μελέτη φαινόμενο. Η τηλεόραση πρόσφατα 
εισήλθε και στον τομέα της κοινωνικοποίησης τυγχάνοντας  ίδια βαρύτητα με το σχολείο και 
την οικογένεια όσον αφορά τη διαμόρφωση προσωπικότητας στους νέους πολίτες. 

 

 

29 Βασιλειάδης Γ.(2007). «Η επίδραση των Μ.Μ.Ε στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας», Άποψη, 

Παρασκευή 29 Ιουνίου, ηλεκτρονικό αρχείο, ανακτήθηκε την 05/01/2011, από: 

http://www.apopsy.gr/2007/t_196/apo_03.htm 

30 Μοίρα Π., Μυλωνόπουλος Δ. (2005), «Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι επιδράσεις τους», Επιθεώρηση 

Οικονομικών Επιστημών, Τεύχος 7,σελ. 43-60. 

31 Μοίρα Π., Μυλωνόπουλος Δ. (2005), «Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι επιδράσεις τους», Επιθεώρηση 

Οικονομικών Επιστημών, Τεύχος 7,σελ. 43-60. 
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Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αυτής της επίδρασης είναι η επιρροή στις 
καταναλωτικές τάσεις, οι οποίες τελικά προσδιορίζουν ένα πρότυπο κοινωνικού φαίνεσθε και 
καθορίζουν αντίστοιχο κοινωνικό status. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε καταναλώνει ένας 
σύγχρονος άνθρωπος δημιουργεί μία συγκεκριμένη κοινωνική εικόνα, η οποία έχει επιβληθεί 
από τα Μ.Μ.Ε. ως αναγκαία για την απόκτηση ευτυχίας. Η επιρροή αυτή αφορά ακόμα και 
τις διακοπές. 

Έχουν καταγραφεί αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτών όσον αφορά την επιλογή ενός 
τουριστικού προορισμού αλλά και του ταξιδιωτικού μέσου μεταφοράς. Τα κυριότερα 
παραδείγματα είναι οι πτώσεις εισιτηρίων που παρατηρούνται μετά από αεροπορικό ατύχημα 
με μεγάλη προβολή από τα Μ.Μ.Ε. και αντίστοιχα η άνοδος σε πολυ-διαφημιζόμενο 
προορισμό.  

Τελικά αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι επιπτώσεις των Μ.Μ.Ε. όσον αφορά τον 
τουριστικό τομέα είναι κυρίως οικονομικές, κάτι το οποίο κατανοούν περισσότερο όσοι 
δουλεύουν ή ασχολούνται με τον τουρισμό. 

Οι επιδράσεις όμως αυτές εγείρουν και αντίστοιχες αντιδράσεις οι οποίες στον τουρισμό είναι 
δύο κατηγοριών: ατομικές και συλλογικές.  

• Οι πρώτες, αφορούν την περίπτωση στην οποία το άτομο αντιδρά σε κάποιο 
ερέθισμα που έχουν δημιουργήσει τα Μ.Μ.Ε. ως μονάδα. Είναι δηλαδή ένα είδος 
άμυνας, την οποία έχει κάθε άτομο και εκφράζεται με διαφορετικές μορφές στον 
καθένα. Αυτές μπορεί να είναι φόβος ή ακόμα και ανησυχία και καθορίζονται από τον 
τρόπο προβολής ενός γεγονότος. 

• Οι δεύτερες, αφορούν την περίπτωση όπου το άτομο βρίσκει και άλλους αποδέκτες 
της ίδιας κατάστασης, ενώνουν τα συναισθήματα που τους έχουν δημιουργηθεί και 
είτε οδηγούνται σε κάποιο θετικό είτε σε κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Το πιο 
σύνηθες είναι ο πανικός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δεκέμβρης του 
2004 όταν ισχυρός σεισμός προκάλεσε το καταστροφικό τσουνάμι στον Ινδικό 
Ωκεανό. Αποτέλεσμα ήταν εκτός από την απώλεια 230.000 ανθρώπων, που βρήκαν 
τραγικό θάνατο, να παραμείνουν οι παράκτιες περιοχές, που πλήγηκαν από το 
τσουνάμι, εκτός ταξιδιωτικών προτιμήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα32. 

32 Βορίδη Διονυσία,(2010), «Αϊτή ή Ταϊτή;», kathimerini.gr, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, ανακτήθηκε 

την06/01/2011 από: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_arcticles_world_1_20/01/2010_387455 
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Παραδείγματα συλλογικής αντίδρασης υπάρχουν και για την ίδια την Ελλάδα. Πρόσφατο 
παράδειγμα η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 200833. Τα γεγονότα που 
ακολούθησαν έκαναν το γύρω του κόσμου προσομοιάζοντας την Ελλάδα με εμπόλεμη ζώνη 
και απέτρεψαν τους τουρίστες να την επισκεφτούν. Ακόμα πιο πρόσφατα, το Νοέμβριο του 
2011 η Μεγάλη Βρετανία εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία που απέτρεπε τους Βρετανούς 
τουρίστες να επισκεφτούν την Ελλάδα34. Αφορμή αποτέλεσαν οι βομβιστικές επιθέσεις σε 
πρεσβείες όπως της Ρωσίας και της Ελβετίας αλλά και τα γεγονότα της 5ης Μαΐου 2010. Στο 
πανελλαδικό συλλαλητήριο κατά των νέων οικονομικών μέτρων που είχε εξαγγείλει η 
κυβέρνηση της Ελλάδας σκοτώθηκαν 3 άτομα από πυρκαγιά στην Τράπεζα Marfin, στην 
Πλατεία Συντάγματος και οι εικόνες αυτές προβλήθηκαν σε όλο τον κόσμο με δυσφημιστικό 
τρόπο. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και το 1985 όταν ο Ρόναλντ Ρήγκαν τότε πρόεδρος των 
Η.Π.Α. απέτρεψε τους αμερικανούς τουρίστες να επισκεφτούν την Ελλάδα35. 

Από την άλλη πλευρά, τα Μ.Μ.Ε εκτός από αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχουν και 
θετικές. Αυτό οφείλεται στη δυνατότητα που διαθέτουν να δημιουργούν μία «μυθική εικόνα», 
που άλλοτε απεικονίζει την πλήρη πραγματικότητα και άλλοτε την διαστρεβλώνει και τελικά 
καταφέρνει να την ωραιοποιεί. Συνήθως αυτό που επιτυγχάνεται είναι η παραπλάνηση των 
τουριστών λόγω της προβολής μεμονωμένων αρνητικών ή θετικών στοιχείων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελλάδα, που αποτελεί το στερεότυπο των 3 S (sun= ήλιος, 
sand= άμμος, sea= θάλασσα) καθώς μόνο αυτά προβάλλονται προς τους ενδιαφερόμενους 
τουρίστες36. Ωστόσο, η συγκεκριμένη χώρα έχει να προσφέρει στους επισκέπτες της και 
άλλες επιλογές όπως: σπουδαίο πολιτισμό- κουλτούρα, ιστορία, ποικίλο φυσικό πλούτου κ.ά. 

 

 

33 Σωτήρχου Ιωάννα, (2008), «Η εξέγερση καρέ καρέ», Ελευθεροτυπία, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ανακτήθηκε 

την 06/01/2011 από: http://archive.enet.gr/online/online_obj?pid=240&tp=T&id=30350180 

34 (2010), «Χάνουμε 1.000.000 τουρίστες», Η Δημοκρατικήonline, εφημερίδα της Ρόδου, Δευτέρα 10 Μαΐου, 

ανακτήθηκε την 06/01/2011 από: http://www.dimokratiki.gr/art icle.asp?articleID=4471&catID=18&pubID=1 

35 Μοίρα Π. Μυλωνόπουλος Δ. (2007), «Η αξιοποίηση της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής εικόνας για τη 

δημιουργία τουριστικής ροής», σε επιμέλεια Παπανίκου Γρ. Θ., Τουριστικά Θέματα, σελ. 64 , εκδ. Αθηναϊκό 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Και Έρευνας, Αθήνα. 

36 Μυλωνόπουλος Δ., Το ε΄θρος των ευκαιριών αναψυχής στο παράκτιο περιβάλλον, Περικλής Λύτρας, 

«Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση», Τεύχος 3, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, ανακτήθηκε την 07/01/2011 

από: http://www.traveldailynews.gr/pdf/Epth3/MylonopoulosDImitris.pdf 
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Ιδιαίτερες περιπτώσεις τουριστικών προορισμών με μονοδιάστατη διαφήμιση είναι η Τήνος 
και η Μύκονος. Δύο νησιά που προβάλλονται για εντελώς αντίθετους λόγους. Το πρώτο 
αποτελεί μοναδικό προορισμό για θρησκευτικό τουρισμό λόγω της Παναγίας της Τήνου και 
το δεύτερο για διασκέδαση καθώς θεωρείται το νησί «που δεν κοιμάται ποτέ». Ωστόσο και τα 
δύο νησιά έχουν απαράμιλλη φυσική ομορφιά η οποία δεν μνημονεύεται και τελικά δεν 
αξιοποιείται προς διαφήμισή τους. Έτσι τελικά οι τουρίστες αγνοούν την ύπαρξη της. 

Το φαινόμενο βέβαια είναι παγκόσμιο. Τα νησιά της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
αποτελούν κατεξοχήν «εξωτικούς προορισμούς». Οι εικόνες που τα χαρακτηρίζουν είναι τα 
γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας, οι φοίνικες, οι απέραντες παραλίες, και φυσικά οι 
ηλιοκαμένες καλλονές που περιφέρονται σε αυτές. Εικόνες που απέχουν αρκετά από την 
πραγματικότητα καθώς οι ακτές δεν είναι πάντα ηλιόλουστες και εξωτικές όπως 
προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε. και τα διαφημιστικά έντυπα των ταξιδιωτικών πρακτορείων. 

Εν κατακλείδι, τα Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να υπηρετούν τις μάζες και όχι ατομικά συμφέροντα. Δε 
θα πρέπει να είναι καθοδηγούμενα και να χρησιμοποιούνται ως μέσο άσκησης πολιτικής και 
κοινωνικής επιρροής. Ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού που αποτελούν ένα ισχυρό όπλο 
διαφήμισης ή δυσφήμησης για έναν τόπο θα πρέπει η χρήση τους να γίνεται πάντα με 
γνώμονα την πραγματικότητα και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. 
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2.1.4 Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 

Η έννοια του «κινηματογραφικού τουρισμού» είναι σαφώς πολύπλοκη. Πρόκειται για ένα 
σύνθετο φαινόμενο το οποίο για να κατανοηθεί απαιτεί πρώτα την κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο ο κινηματογράφος επιδρά στον τουρισμό, έπειτα το πώς συνδέεται ο τουρισμός με 
τον κινηματογράφο και τελικά πώς αυτά τα δύο δημιουργούν την έννοια του 
«κινηματογραφικού τουρισμού» 

Ο τουρισμός και οι κινηματογραφικές ταινίες αποτελούν δύο πολύ μεγάλες βιομηχανίες οι 
οποίες συνεργάζονται με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερου κέρδους. Αντιμετωπίζουν 
συνεχή πρόοδο και προσφέρουν νέες καινοτομίες στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο βέβαια 
παρουσιάζεται καταβεβλημένο από τη συνεχή  παρουσία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο κινηματογράφος είναι ένα ισχυρό όργανο προβολής όπως επίσης και πηγή πολιτισμού 
αφού μέσω αυτού προβάλλονται και άλλες τέχνες όπως ποίηση, λογοτεχνία. Ως όργανο 
προβολής μπορεί να δημιουργεί κοινωνικά πρότυπα, προβάλλοντας νέους αστέρες, αλλά και 
τουριστικές τάσεις αναδεικνύοντας διάφορους προορισμούς. Στη σημερινή εποχή ο 
κινηματογράφος έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο κοινό το οποίο επεκτείνεται και εκτός της 
κινηματογραφικής αίθουσας. Αυτό το κοινό είναι το «οικιακό κοινό», το οποίο βλέπει τις 
ταινίες μέσω της τηλεόρασης, του βίντεο, των συνδρομητικών καναλιών, του Home Cinema, 
και πιο πρόσφατα μέσω του διαδικτύου, και άρα η επιρροή που ασκεί έχει μεγαλύτερη 
απήχηση. 

Όσο οι άνθρωποι διαβάζουν λιγότερο και στον αντίποδα παρακολουθούν περισσότερο 
κινηματογράφο και τηλεόραση τόσο η προαναφερθείσα επιρροή θα μεγεθύνει. Ο 
κινηματογράφος και κατ’ επέκταση τα  Μ.Μ.Ε είναι μια κινητήρια δύναμη που μπορεί να 
μεταφέρει τις ομορφιές από όλα τα μέρη του κόσμου σε όλα τα μέρη του κόσμου και να 
φέρει κοντά απομακρυσμένα σπάνια φυσικά τοπία. Όταν αυτή η προβολή γίνεται κατ’ 
εξακολούθηση τότε αυξάνεται και η ανάγκη του θεατή να επισκεφτεί αυτά τα μέρη. Την 
επιθυμία αυτή θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως «σινετουρισμό» ή αλλιώς 
«κινηματογραφικό τουρισμό». 

Ο τουρισμός στις μέρες μας είναι μία αναπτυσσόμενη ιδέα η οποία καλύπτει μία μεγάλη 
γκάμα δραστηριοτήτων. Δεν αποτελεί πλέον μόνο μέσο ξεκούρασης, αλλά ένα εύρος 
δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να πραγματοποιεί στον ελεύθερο χρόνο του. Κατά 
συνέπεια πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή τουριστικής 
τάσης αλλά και ποιος ήταν ο κινητήριος μοχλός για την αλλαγή αυτή37. 

37 D’Angelo Luca (2006), ‘Film Tourism and Local Economic Development: Strategies for successful 

connections’. Eurochrie conference (The Hospitality & Tourism Educators) ανακτήθηκε την 10/01/2011 από: 

http://www.tsm.tn.it/tsm/uploads/Abstract_EuroCHRIEConference_06.10.24_15.23.49.pdf 
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Βασικότερο ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε ο κινηματογράφος. Οι ταινίες που προβάλλονται στις 
κινηματογραφικές αίθουσες είναι σαν φυλλάδια «εικονικών διακοπών», τα οποία ασκούν 
συγκεκριμένη επιρροή και καθορίζουν το πώς επιλέγονται οι εκάστοτε τουριστικοί 
προορισμοί. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το 80% των Βρετανών διοργανώνουν τις 
διακοπές τους μετά από παρακολούθηση κάποιας ταινίας, στις κινηματογραφικές αίθουσες, η 
οποία προέβαλε μία συγκεκριμένη τοποθεσία. Άλλες υπογραμμίζουν ότι ένας στους πέντε 
ανθρώπους έχει κάνει κινηματογραφικό προσκύνημα στις τοποθεσίες από τα αγαπημένα του 
φιλμ. 

Η μελέτη του κινηματογραφικού τουρισμού είναι σχετικά νέα στην τουριστική έρευνα. 
Μερικές φορές ονομάζεται τουρισμός δελεαστικής κινηματογραφικής ταινίας (movie- 
induced tourism) ή δελεαστικός κινηματογραφικός τουρισμός (film- induced tourism). Ως 
κινηματογραφικός τουρισμός ορίζεται η επίσκεψη ενός προορισμού ή κάποιο θέλγητρο του 
προορισμού, η οποία έχει υποκινηθεί από την προβολή του συγκεκριμένου προορισμού στην  
τηλεόραση, σε βίντεο ή στην κινηματογραφική οθόνη38. 

Ο κινηματογραφικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί παρακλάδι του πολιτιστικού τουρισμού 
και αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που αναπτύσσεται σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη 
ανάπτυξη της βιομηχανίας του θεάματος και την αύξηση των ταξιδιών. Τα οφέλη του έχουν 
ήδη αρχίσει να γίνονται ευρέως κατανοητά. 

Δειλά εμφανιζόμενος σε ευρείες και διαφόρων τύπων αγορές, ο κινηματογραφικός τουρισμός 
προσφέρει κάτι για όλους όπως ακριβώς οι κινηματογραφικές ταινίες από μόνες τους και οι 
τουριστικοί οργανισμοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν κινηματογραφικές εικόνες σαν 
εφαλτήρια για διαφημιστικές καμπάνιες εφόσον τα φιλμ φαίνονται κατάλληλα για τον 
συγκεκριμένο προορισμό. Με άλλα λόγια όταν ένα φιλμ κάνει πρεμιέρα καθώς επίσης και 
όταν διανέμεται κατά τη διάρκεια ανοίγματος μιας νέας περιόδου παράγονται ευκαιρίες 
πωλήσεων και διαφήμισης. Πρόσθετες όμως επιχειρήσεις και υπηρεσίες μπορούν να 
δημιουργηθούν μέσα από τον κινηματογραφικό τουρισμό ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να 
ενθαρρύνει την παράταση και την ενίσχυση της τουριστικής σεζόν. 

 

 

 

38 Hudson Simon and Ritchie Brent(2006). “Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical 

Identification of Supporting Marketing initiatives”. E-journal of Travel Research. Sage Publications. Pp.387-

388.ανακτήθηκε την 10/01/2011 από: http://www.linkbc.ca/torc/downs1/PromotingFilmTourismJTR.pdf 
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Σύμφωνα με τα λεγόμενα των Morgan και Pritchard (1998) το να τοποθετήσεις έναν 
προορισμό σε ένα φιλμ είναι το απόλυτα τοποθετημένο τουριστικό προϊόν. Η τοποθέτηση 
ενός προϊόντος είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο και έχει οριστεί ως οι σχεδιασμένες είσοδοι 
προϊόντων μέσα σε ταινίες ή σε τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία με τη σειρά τους 
μπορούν να επηρεάσουν τη γνώμη των θεατών για ένα προϊόν και την καταναλωτική 
συμπεριφορά τους προς αυτό. Η ανάπτυξη που έχει υπάρξει της ελαττωμένης 
αποτελεσματικότητας των παραδοσιακών διαφημιστικών τεχνικών (Kai Kati και Kai Kati 
2004), έχει οδηγήσει  τους διαφημιστές  στην  κοινή παραδοχή , ότι οι επικοινωνίες μέσω 
τοποθέτησης ενός προϊόντος μπορoύν να πραγματοποιηθούν  πλέον σε οργανωμένη βάση, να 
είναι στοχευμένη και ορατή σε πιο ευρύ κοινό απ’ ότι οι παραδοσιακές διαφημιστικές 
μέθοδοι. 

Περιορισμένες έρευνες έχουν ασχοληθεί με την τοποθέτηση προϊόντος, παρόλη την ολοένα 
αναπτυσσόμενη χρήση αυτής της διαφημιστικής μεθόδου ωστόσο σε καμία δεν έχει εξεταστεί 
η τοποθέτηση προορισμών σε ταινίες και η επίδραση την οποία έχουν στον τουρισμό. 

Η δύναμη που έχει μια κινηματογραφική ταινία να παρακινεί ταξιδιώτες, να δημιουργεί νέες 
εικόνες, να εναλλάσσει αρνητικές εικόνες αλλά και να ενδυναμώνει άλλες που από μόνες 
τους είναι αδύναμες και τέλος να δημιουργεί «είδωλα» αναγνωρίζεται ως σημαντικός 
παράγοντας στην τουριστική διαφήμιση. Παράδειγμα αποτελεί ο James Herrot, συγγραφέας 
του “All Creatures Great and Small”, κέρδισε, από τις Βρετανικές Τουριστικές Αρχές, το 
ειδικό βραβείο για το ότι κατάφερε να γνωστοποιήσει σε ευρύ κοινό τις ομορφιές του 
Yorkshire και της Βρετανίας. Επίσης, οι βρετανικές τηλεοπτικές σειρές όπως: “Take the High 
Road”, η οποία γυρίστηκε στις τράπεζες του Loch Lomand, κέρδισε βραβείο από τον είναι 
αρκετό ώστε Οργανισμό Τουριστικών Γραφείων της Σκωτίας επειδή διαφημίστηκε ο 
τουρισμός της Σκωτίας39. 

Οι Tooke και Baker (1996) αναφέρουν ότι το φαινόμενο του δελεαστικού κινηματογραφικού 
τουρισμού μπορεί να είναι αρκετό ώστε να εγγυηθεί τουριστικούς προορισμούς 
ενθαρρύνοντας  έτσι τους κινηματογραφικούς παραγωγούς στο να πιστεύουν  πως είναι μια 
αρκετά  καλή τακτική. Αυτό συμβαίνει ήδη σε κάποια μέρη των Η.Π.Α., εκεί όπου η 
τουριστική επιτροπή συνεργάζεται με την τοπική κινηματογραφική επιτροπή, υποδεικνύοντας 
ότι η ένωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Παραδείγματα αποτελούν τα κινηματογραφικά 
γραφεία των Montana, Wisconsin, North Dakota καθώς και South Dakota, τα οποία είναι 
μέρος των οργανισμών τουρισμού των πολιτειών τους και άρα επενδύσεις των αντίστοιχων 
τουριστικών τμημάτων. 

39 Beeton Sue(2005). “Film-Induced Tourism”. Aspects of Tourism . Channel View Publications. Perspectives 

on Film-Induced Tourism. Pp.20-21 . ανακτήθηκε την 11/01/2011 από: http://books.google.gr/books?id=3z 
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Σε ένα αγγλικό τουριστικό Δημόσιο Συμβούλιο, με θέμα την ανάπτυξη του 
κινηματογραφικού τουρισμού, ο αρχηγός της Κοινότητας του Liaison στην Λονδρέζικη 
Κινηματογραφική Επιτροπή, Harvey Edgington, επισημαίνει ότι όταν ένα κινηματογραφικό 
γραφείο υπάρχει σε μια περιοχή μπορεί να  συμβουλεύει όλους τους μεσάζοντες στον 
τουρισμό να το εκμεταλλευθούν  

Κατά συνέπεια, ενώ δεν υπάρχει συνεργασία και στενή σχέση μεταξύ των διαφόρων 
περιοχών ένας αυξανόμενος αριθμός τουριστικών συνεταιρισμών συνεργαζόμενος με τα 
τουριστικά κινηματογραφικά του γραφεία ενθαρρύνει τις κοινότητες να γίνουν «φιλικές προς 
τις κινηματογραφικές ταινίες» απαριθμώντας τα πλεονεκτήματα από τον εισερχόμενο 
τουρισμό. Ένα από τα αποτελέσματα είναι οι εκδόσεις που παρέχουν πληροφορίες στους 
κινηματογραφικούς παραγωγούς αλλά και στους επισκέπτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ενός τέτοιου οδηγού είναι η έκδοση του διαφημιστικού φυλλαδίου από τους ταξιδιωτικούς 
οργανισμούς Visit Scotland και Scottish Screen με τίτλο «Τοποθεσίες από επαύλεις στην 
Σκωτία» (Mansion Location in Scotland), το οποίο συμπεριλαμβάνει 64 πιθανές τουριστικές 
τοποθεσίες συμπληρώνοντας μία βάση δεδομένων με πάνω από 500 διαθέσιμα σπίτια για 
κινηματογράφηση (Scottish Executive, 2002). 

Αντίστοιχο παράδειγμα είναι και το συνεταιρικό εγχείρημα ανάμεσα στους οργανισμούς Visit 
Scotland, British Council, The Highlands, Scottish Screen καθώς και η Κινηματογραφική 
Οργάνωση Νησιών με τελικό προϊόν το «Κινηματογραφικό Βιβλίο Τσέπης της Σκωτίας» 
(Pocket Scottish Movie Book) που έχει στόχο να προσελκύσει εκτός από καθιερωμένους 
τουρίστες τους σινεφίλ αλλά και τους παραγωγούς ταινιών (Scottish Executive, 2002). 

Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη πολλές περιπτώσεις που η συνεργασία μεμονωμένων 
οργανισμών και κινηματογραφικών οργανώσεων δεν είναι τόσο αποδοτική. Αυτό μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα ειδικά στην περίπτωση που οι στόχοι του τουριστικού οργανισμού 
έρχονται σε σύγκρουση με εκείνους του κινηματογραφικού γραφείου. Αντιγνωμίες 
δημιουργούνται και στις περιπτώσεις που η συνεργασία καρποφορεί λόγω κυρίως των 
συνεπειών που θα επιφέρει η υπερδιαφήμιση μέσω μιας ταινίας του συγκεκριμένου 
προορισμού. 
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ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ  3 ο : ΞΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ  
ΤΟΥΡ ΙΣΜΟΣ: 
 
3 . 1 . 1 .  ΤΑΙΝ ΙΕΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΑΝ  ΣΤΟ ΕΞ Ω ΤΕΡΙΚΟ  ΚΑΙ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ  ΠΟΛΟ ΕΛΞ ΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ:  
 
Τι  ε ίναι  τε λ ικά αυ τό  που  παρ ακ ινε ί  του  του ρ ίσ τε ς  σ το  να ε π ισ κε φθ ού ν  έ ναν  
τόπο  μ έ σ α από  τη πρ οβολ ή του  σ ε  μ ία ταιν ία και  πο ιε ς  ε ίναι  ε κε ίνε ς  ο ι  
ταιν ίε ς  που  γυ ρ ίσ τηκαν  σ το  ε ξω τε ρ ικό  και  «Θ άμ πω σ αν» μ ε  τον  τρ όπο  
πρ οβολ ής  τω ν  τοπ ίω ν  του ς  του ρ ίσ τε ς ;  Αυ τό  λ ο ιπόν  ε ίναι  κάτι  το  οπο ίο  θ α 
αναλ ύ σ ου μ ε  σ ιγά –  σ ιγά παρ ακάτω .  
Ξε κ ινώ ντας  να βρ ού μ ε  του ς  λ όγου ς  και  τα κ ίνητρ α τα οπο ία οδ ηγού ν  του ς  
του ρ ίσ τε ς  σ τον  κ ινημ ατογρ αφικό  του ρ ισ μ ό ,  ανακαλ ύ πτου μ ε  πω ς  η θ ε ω ρ ία 
του  παρ άγοντα πρ οώ θ ησ η (P ush)  και  παρ έ λ κυ σ η (P ull)  τω ν  κ ινήτρ ω ν του ,  
(Dann,  1997 )  παρ ου σ ιάζ ε ι  έ να κατάλ λ ηλ ο  Θ ε ω ρ ητικό  Πλ αίσ ιο ,  σ το  οπο ίο  
θ α ε ξε τάσ ου μ ε  το  δ ε λ ε ασ τικό  κ ινημ ατογρ αφικό  του ρ ισ μ ό .  ( film induced  
tour ism) 40.  
Πρ οτε ίνε ται  ό τι  θ α γ ίνε ι  μ ία αναφορ ά σ τα τρ ία βασ ικά θ έ μ ατα: του  Τόπου ,  
της  Πρ οσ ω πικότητας  και  της  Παρ ου σ ίασ ης , καθ ώ ς ε π ίσ ης  και  κατά πόσ ο  τα 
δ ιαφορ ε τικά ή τα ε υ δ ιάκρ ιτα κ ίνητρ α οδ ηγού ν ή δ ε λ ε άζουν  την  ταξ ιδ ιω τική 
σ υ μ πε ρ ιφορ ά.  
Μπορ ε ί  να υ πάρ χε ι  και  μ ία πο ικ ιλ ία καταναλ ω τικώ ν οδ ηγώ ν ο ι  οπο ίο ι  
ε π ιτρ έ που ν  την  σ υ νε χόμ ε νη ¨σ χε δ ίασ η¨  τύ πω ν του ρ ισ τώ ν,  αρ χ ίζ οντας  μ ε  
τον  τύ πο  του  σ υ γκε κρ ιμένα δ ε λ εασμέ νου  από  τον  κ ινημ ατογρ άφο  του ρ ίσ τα 
(δ ηλ αδ ή ε κε ίνον  που  θ έ λ ε ι  ε νε ρ γά να πάρ ε ι  μ έ ρ ος  και  να ε ξε ρ ε υ νήσ ε ι  τα 
μ έ ρ η που  έ χε ι  δ ε ι  σ ε  μ ία ταιν ία) ,  σ υ νε χ ίζ οντας  μ ε  τον  γε ν ικά δ ε λ ε ασ μ έ νο  
από  τον  κ ινημ ατογρ άφο  του ρ ίσ τα (δ ηλ αδ ή ε κε ίνον  που  δ ε ν  ε ίναι  
ε πηρ ε ασ μέ νος  από  μ ία κ ινημ ατογρ αφική τοποθ εσία,  αλ λ ά παίρ νε ι  μ έ ρ ος  σ ε  
κ ινημ ατογρ αφικά του ρ ισ τικέ ς  δ ρ ασ τηρ ιότητε ς  που  πρ αγμ ατοπο ιού νται   
σ τον  τόπο  που  κάνε ι  δ ιακοπέ ς ,  και  τέ λ ος ,  καταλ ήγοντας  σ τον  καλ ό  σ τις  
τυ χαίε ς  ανακαλ ύ ψεις  κ ινημ ατογραφικό του ρ ίσ τα (ε κε ίνον  δ ηλ αδ ή που  απλ ά 
τυ χαίνε ι  να βρ ίσ κε ται  σ ε  έ ναν  κ ινημ ατογρ αφικά πρ οβεβλ ημ έ νο  πρ οορ ισ μ ό .   
 

40 Macionis, Niki (2004) Understanding the film – Induced Tourist. In frost, Warwick, Crou, Glen and Beeton, 

Sue (Editors) International Tourism and Media Conference Proceeding. 24th – 26th November 2004. Melbourne: 

Tourism Research Unit, Monash University. p.p. 86-87 ανακτήθηκε την 13-01-2011 από: 

http://www.buseco.monash.edu.au./units/tru/conferences/itam 04/macionis.pdf. 
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Η παρ ου σ ία του ς  μ πορ ε ί  να σ υ μ βάλ ε ι  σ ε  δ ιάφορ ε ς  κ ινημ ατογρ αφικά 
του ρ ισ τικέ ς  δ ρ ασ τηρ ιότητε ς ,  αλ λ ά,  και  από  την  άλ λ η όχ ι ) .   
(Βλ έ πε  υ πόδ ε ιγμ α  1 ) .  
 
 
 
 
 
 
 
Κα λ ός  σ τι ς  τυχα ί ε ς  
Ανα κ α λ ύψε ι ς  
κ ι νημα τογρα φ ι κ ός  
τουρί σ τα ς :  

Γε νι κ ός  
κ ι νημα τογρα φ ι κ ός  
τουρί σ τα ς :  

Συγκ ε κ ρι μέ νος  
κ ι νημα τογρα φ ι κ ός  
τουρί σ τα ς :  
 

Αυ το ί  που  τυ χαίνε ι  να 
βρ ίσ κονται  σ ε  έ ναν  
κ ινημ ατογρ άφο  μ ε  
πρ οβε βλ ημ έ νο  
πρ οορ ισ μ ό .  

Αυ το ί  που  δ ε ν  ε ίναι  
ε πηρ ε ασ μ έ νο ι   από  μ ία 
κ ινημ ατογρ αφική 
τοποθ ε σ ία,  αλ λ ά 
παίρ νε ι  μ έ ρ ος  σ ε  
κ ινημ ατογρ αφικέ ς  
του ρ ισ τικέ ς  
δ ρ ασ τηρ ιότητε ς  που  
πρ αγμ ατοπο ιού νται  
σ τον  τόπο  που                     
κάνε ι  δ ιακοπέ ς .  
 

Αυ το ί  που  θ έ λ ου ν  να 
πάρ ου ν  μ έ ρ ος  ε νε ρ γά 
και  να ε ξε ρ ε υ νήσ ου ν  
τα μ έ ρ η που  έ χου ν  δ ε ι  
σ ε  ταιν ίε ς .  
 

(Υπόδ ε ιγμ α 1 ) .  
 
         

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 40 

 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Αυ ξανόμ ε νο  ε νδ ιαφέ ρ ον  γ ια τ ις  ταιν ίε ς  παρ ’  όλ η την  πρ οτε ινόμ ε νη 
κατηγορ ιοπο ίησ η ου  απε ικον ίσ θ ηκε  από  τα Μέ σ α του  Τόπου  της  
πρ οσ ω πικότητας  και  της  παρ ου σ ίασ ης ,  μ πορ ε ί  κυ ρ ιολ ε κτικά να 
παρ ου σ ιασ θεί  σ ε  έ ντυ πα δ ιαφημ ιστικά υ λ ικά έ νας  κ ινημ ατογρ αφικός  
του ρ ίσ τας ,  βασ ισ μ έ νος  σ την  μ έ θ οδ ο  της  πρ οώ θ ησ ης  (P ush)  και  της  
πρ οσ έ λ κυ σ ης  (P ull)  όπω ς  αναφέ ρ αμ ε  και  νω ρ ίτε ρ α 41.  
Κ άνοντας  κάτι  τέ το ιο ,  έ νας  καταιγ ισ μ ός  από  φιλ μ  τα οπο ία θ α 
δ ημ ιου ρ γού ν  κ ίνητρ α,  θ α μ πορ ε ί  να παρ έ χε ι  μ ια ανάλ υ σ η τω ν 
σ υ γκε κρ ιμ έ να δ ε λ ε ασ μ έ νω ν κ ινημ ατογρ αφικά του ρ ισ τώ ν,  
σ υ γκρ ίνοντας  του ς  ε ίναι  του ς  γε ν ικά κ ινημ ατογρ αφικού ς  του ρ ίσ τε ς ,  
βασ ισ μ έ νο ι  σ ε  σ υ γκε κρ ιμ έ να και  αναγνω ρ ισ μ έ να κ ίνητρ α.  
Αφού  λ ο ιπόν  πρ οσ παθ ήσ αμ ε  να καταλ άβου μ ε  τ ι  ε ίναι  αυ τό  που  
πρ οσ ε λ κύ ει  του ς  του ρ ίστε ς  σ το  να ε π ισ κε φτού ν  έ ναν  τόπο  μ έ σ ω  της  
κ ινημ ατογρ αφικής  πρ οβολ ής  του  και  ε ίδ αμ ε  πω ς  ε ίναι  κάτι  αρ κε τά 
πε ρ ίπλ οκο,   τόσ ο  που  ε ίναι  π ιο  ε ύ κολ ο  γ ια όλ ου ς  να το  χω ρ ίσ ου ν  σ ε  
κατηγορ ίε ς ,  ας  πρ οχω ρ ήσ ου μ ε  σ τις  ταιν ίε ς  ε κε ίνε ς  που  μ ε  την  
πρ οβολ ή του ς ,  σ υ γκέ ντρ ω σ αν πλ ήθ η από  του ρ ίσ τε ς  σ τα μ έ ρ η όπου  
γυ ρ ίσ τηκαν .  
Με τά την  κυ κλ οφόρ ησ η μ ιας  κ ινημ ατογρ αφικής  ταιν ίας ,  τα μ έ σ α 
μ αζ ικής  ε νημ έ ρ ω σ ης  ε ίναι  πολ ύ  π ιθ ανό  να έ λ κονται  πρ ος  την  
τοποθ ε σ ία σ την  οπο ία ε ίναι  γυ ρ ισ μ έ νη μ ια ταιν ία,  πρ οβάλ λ οντας  
ε ικόνε ς  από  αυ τήν  σ υ νέ χε ια και  κατ’  ε πέ κτασ η,  δ ιαφημίζου ν τη χώ ρ α 
η οπο ία φ ιλ οξέ νησ ε  τα γυ ρ ίσ μ ατα.  
Ό ταν η ταιν ία ¨Στε νέ ς  Επαφέ ς  Τρ ίτου  Τύ που ¨  κυ κλ οφόρ ησ ε ,  το  1978  
έ να χρ όνο  από  την  πρ ώ τη πρ οβολ ή της ,  ο ι  ε π ισ κέ ψε ις  σ το  Εθ ν ικό  
Μνημ ε ίο  του  Devil’s  Tower  σ το  Wyoming τω ν ΗΠΑ άγγ ιξαν  το  74%,  
ε νώ  μ ια έ ρ ε υ να έ δ ε ιξε  πω ς  έ νας  σ του ς  πέ ντε  που  ε π ισ κέ πτονται  το  
μ νημ ε ίο  (μ ε τά από  πολ λ ά χρ όν ια πρ οβολ ής  της  ταιν ίας )  το  γνω ρ ίζ ε ι  
μ έ σ ω  αυ τής 42.   

41 Macionis, Niki (2004) Understanding the film – Induced Tourist. In frost, Warwick, Crou, Glen and 

Beeton, Sue (Editors) International Tourism and Media Conference Proceeding. 24th – 26th November 

2004. Melbourne: Tourism Research Unit, Monash University. p.p. 87 ανακτήθηκε την 13-01-2011 

από : http://www.buseco.monash.edu.au./units/tru/conferences/itam 04/macionis.pdf 

42 Beeton Sue (2005). “Film – Induced Tourism”.  Aspects of Tourism. Channel View Publications. 

Perspectives  on Film – Induced Tourism. p.p. 22-23. Ανακτήθηκε την 14-1-2011 από: 

http://books.google.gr/books?Id=3z 
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Παρ αδ ε ίγμ ατα σ αν  και  αυ τό  έ χου μ ε  πολ λ ά,  έ να ακόμ η ε ίναι  και  η  
ανάπτυ ξη του  του ρ ισ μ ού  σ την  Αυ σ τρ αλ ία τ ις  χρ ον ιέ ς  1981  μ έ χρ ι  
1988  μ ε  ποσ οσ τό  αύ ξησ ης  20 ,5% ανά έ τος  από  την  πρ οβολ ή τω ν 
ταιν ιώ ν  ¨Ο  άνθ ρ ω πος  από  το  χ ιον ισ μ έ νο  ποτάμ ι¨ (1982 ) ,  “Mad  Max” 
(Ο  Μαχητής  της  Ασ φάλ του  1980 )  και  ¨Ο  Κ ρ οκοδ ε ιλ άκ ιας ¨ .  
Το  1987  αξ ίζ ε ι  να αναφε ρ θ ε ί  πω ς  ο  αρ ιθ μ ός  τω ν  του ρ ισ τώ ν από  τις  
ταιν ίε ς  σ την  Αυ σ τρ αλ ία αυ ξήθ ηκε  όσ ο  σ ε  κανέ να άλ λ ο  κρ άτος .  (  Ο  
‘Reogan,  1998 ) .  Ειδ ικότε ρ α  η ταιν ία  ¨Ο  Κ ρ οκοδ ε ιλ άκ ιας ¨  μ πορ ε ί  να 
χαρ ακτηρ ισ τε ί  και  ω ς  η πρ ώ τη ταιν ία που  ήθ ε λ ε  σ υ νε ιδ ητά να 
πρ οσ ε λ κύ σε ι του ρ ίσ τες  σ την  Αυ σ τρ αλ ία,  κάτι  σ το  οπο ίο  όπω ς  φάνηκε  
το  πέ τυ χε .  
 Στην  Αγγλ ία ε π ίσ ης  τα τε λ ε υ ταία χρ όν ια ο  του ρ ισ μ ός  από  ταιν ίε ς  
που  γυ ρ ίσ τηκαν  σ ε  δ ιάφορ ε ς  τοποθ ε σ ίας  της  έ χε ι  αυ ξηθ ε ί  ρ αγδ αία,  
ξε κ ινώ ντας  από  την  ¨Πε ρ ηφάνια και  Πρ οκατάλ ηψη¨  πε ρ ιοχή του  
Lyme P ark  σ το  C heshire  όπου  γυ ρ ίσ τηκε  μ ε γάλ ο μ έ ρ ος  τη ταιν ίας  μ ε  
την  χαρ ακτηρ ισ τική σ κηνή του  ¨βρ ε γμ έ νου ¨  που κάμ ισ ου  του  κυ ρ ίου  
Darcy,  σ ημ ε ίω σε  τρ ιπλ ασιασμό  τω ν ε π ισ κεπτών σ το  μ έ ρ ος  και  από  το  
32 ,852  το  1994 ,  ε κτοξε ύ τηκαν  σ του ς  91 ,437  το  1995 43,  44  
Τα ¨Κ ορ ίτσ ια Ημ ε ρ ολ ογ ίου ¨  πρ όβαλ αν  τ ις  όμ ορ φε ς  τοποθ ε σ ίε ς  του  
Yorkshire  Da les  τις  οπο ίε ς  έ φε ρ αν  ξανά σ την  ε π ιφάνε ια 
παρ οτρ ύ νοντας  του ς  του ρ ίσ τε ς  να έ ρ θ ου ν  σ την  πε ρ ιοχή.  
Την πε ρ ιοχή του  Yorkshire  χρ ησ ιμ οπο ίησ αν  και  σ τον  Harry P o tte r  
και  π ιο  σ υ γκε κρ ιμ έ να σ την  ταιν ία ¨Ο  Χάρ ρ υ  
Πότε ρ  και  ο ι  κλ ήρ ο ι  του  Θ ανάτου ¨  
πρ οω θ ώντας ακόμ η πε ρ ισ σ ότε ρ ο  την  Αγγλ ική  
ε παρ χ ία.  
 
 
 
 
 
 

43 (2007). “Film Locations boost UK tourism”. Δευτέρα 27 Αυγούστου . BBC News.  Ανακτήθηκε την 

14/1/2011 από: http://news.bbc.co.uk./2/hi/uk-news/6964375.stm. 
44 The Yorkshire Dales. Welcome to the Yorkshire Dales. Ανακτήθηκε την 14/1/2011 από: 

http://www.yorkshire-dales.com/welcome.html 

 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 42 

 

                                                                 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 

 
 
 
 

Η μ ανία  όμ ω ς  που  έ χε ι  δ ημ ιου ρ γηθ ε ί  από  τα β ιβλ ία του  Χάρ ρ υ  
Πότε ρ  της  J .K .  Rowling έ χε ι  πε ρ άσ ε ι  σ τις  κ ινημ ατογραφικές  ταιν ίε ς ,  
βοηθ άε ι  πάρ α πολ ύ  σ την  πρ οσ έ λ κυ σ η του ρ ισ τώ ν σ τα μ έ ρ η από  τα 
οπο ία πε ρ νάε ι  ο  μ ικρ ός  μ άγος .  
Χαρ ακτηρ ισ τικό  παρ άδ ε ιγμ α το  κάσ τρ ο  του  Alnwick  σ την   ε παρ χ ία 
N orthumber land ’s  ου  ε μ φανίσ τηκε  σ τη ταιν ία ¨Ο  Χάρ ρ υ  Πότε ρ  και  η  
κάμ αρ α μ ε  τα μ υ σ τικά¨  όπω ς ε π ίσ ης  και  σ την  ταιν ία ¨Ο  Χάρ ρ υ  Πότε ρ  
και  η  Φιλ οσ οφική Λ ίθ ος ¨ ,  σ ημ ε ίω σ ε  τρ ομ ακτική αύ ξησ η του ρ ισ τώ ν 
μ ε τά τη πρ οβολ ή του  μ ε  ποσ οσ τό  120%,  δ ηλ αδ ή από  61 ,000  το  2001  
σ ε  140 ,000  το  2002  και  μ όνο  σ του ς  πρ ώ του ς  2  μ ήνε ς  του  2003  ο  
αρ ιθ μ ός  αυ τός  έ φτανε  σ του ς  70 ,00  ε π ισ κέ πτε ς 45.  
Χω ρ ίς  να αφήσ ου μ ε  την  Αγγλ ία πε ρ νάμ ε  σ τη Σκω τία όπου  και  ε κε ί  
σ υ ναντάμ ε  κάπο ιε ς  ταιν ίε ς  που  έ φε ρ αν  πολ λ ού ς  του ρ ίσ τε ς .  
Σύ μ φω να μ ε  έ ρ ε υ νε ς  ο  έ νας  σ του ς  πέ ντε  ε π ισ κέ πτε ς  της  Σκω τίας  
βρ ίσ κε ται  σ τις  τοποθ ε σ ίε ς  της  λ όγω  τω ν ταιν ιώ ν  που  την  έ καναν  
γνω σ τή.  Ο ι  ταιν ίε ς  “Bravehea r t” και  “Rob  Roy” απέ φε ρ αν  κέ ρ δ η 
15 .000 .000  λ ίρ ε ς  από  ε π ισ κέψεις  του ρ ισ τών και  αυ τό  μ όνο  μ έ σ α σ την  
χρ ον ιά του  1996 46.  

45 Evans Martin (2004). “Lord of the Rings versus Harry Potter – Case Studies of Film Tourism in 

Action.” Tourism insights sharing sector expertise, analysis and intelligence. Ανακτήθηκε την 

14/1/2011 από: 

http://www.insights.org.uk/aricleitem.aspx?title=Lord+of+the+rings+versus+Harry+Potter+-

+Case+Studies+of+Film+Tourism+in+Action 

46 Reid Georgina (2010). “1 in 5 visit for our movies sets!” “Soot land’s economy has ranked in up to 1 

BILLION …thanks to a roaring trade in ‘set – jetting’. “The Scottish Sun. Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, 

ανακτήθηκε την13/1/2011 από: http://www.thesun.co.uk/scotsol/homepage/news/3040674/1-in-5-

tourist-visit-Scotland-to-see-the-movie-locations.html. 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 43 

 

                                                                 

http://www.insights.org.uk/aricleitem.aspx?title=Lord+of+the+rings+versus+Harry+Potter+-+Case+Studies+of+Film+Tourism+in+Action
http://www.insights.org.uk/aricleitem.aspx?title=Lord+of+the+rings+versus+Harry+Potter+-+Case+Studies+of+Film+Tourism+in+Action
http://www.thesun.co.uk/scotsol/homepage/news/3040674/1-in-5-tourist-visit-Scotland-to-see-the-movie-locations.html
http://www.thesun.co.uk/scotsol/homepage/news/3040674/1-in-5-tourist-visit-Scotland-to-see-the-movie-locations.html


Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Μόνο  ο ι  ε π ισ κέ πτε ς  γ ια το  “Wallace  Monument” από  την  ταιν ία 
“Bravehea r t” μ ε  τον  Mel Gibson σ το  ρ όλ ο  του  William Wallace ,  από  
40 ,000  ε κτοξε ύ τηκαν  σ το  1 .000 .000  την  ε πόμ ε νη χρ ον ιά από  τη 
πρ οβολ ή της  ταιν ίας .  
Επίσ ης ,  μ ια άλ λ η ταιν ία,  ¨Ο  κώ δ ικας  Da Vinc i¨  ανέ δ ε ιξε  το  
ε κκλ ησ άκ ι  του  S t.  Matthew σ το  χω ρ ιό  Ros lin,  ε πτά μ ίλ ια από  το  
Εδ ιμ βού ρ γο  της  Σκω τίας ,  σ το  οπο ίο  υ πήρ ξε  αρ χ ική αύ ξησ η τω ν 
ε π ισ κε πτώ ν της  τάξε ω ς  του  27% μ ε τά την  κυ κλ οφόρ ησ η του  
ομ ώ νυ μ ου  β ιβλ ίου  του  Dan Braun το  2003 ,  αλ λ ά τη μ ε γαλ ύ τε ρ η 
αύ ξησ η τω ν ε π ισ κε πτώ ν ήρ θ ε  το  2006  μ ε  την  αποτύ πω σ η του  β ιβλ ίου  
σ την  κ ινημ ατογρ αφική οθ όνη,  αφού  άγγ ιξαν  του ς  175 .000 .  
 

Φε ύ γοντας  πλ έ ον  από  την  Σκω τία πε ρ νάμ ε  σ την  ταιν ία “F ie ld  o f 
Dreams” μ ε  πρ ω ταγω νιστή τον  K evin C os tne r  η οπο ία  γυ ρ ίσ τηκε  ε π ί  
το  πλ ε ίσ τον  σ ε  μ ία φάρ μ α που  μ ε τά τη πρ οβολ ή τής  ταιν ίας  
¨φ ιλ οξέ νησ ε ¨  60 .000  του ρ ίσ τε ς  σ υ νολ ικά,  σ ημ ε ιώ νοντας  αύ ξησ η 
αυ τώ ν μ ε τά τη πρ ώ τη χρ ον ιά πρ οβολ ής ,  κάθ ε  χρ ον ιά που  πε ρ νού σ ε  
(1989 - 7 .500 ,  1990  –  15 .000 ,  1991  –  35 .00 ) 47.  

Η ταιν ία παρ ’  όλ η την  ομ ορ φιά της  αγρ οτικής  ζ ω ής που  έ δ ε ιχνε  σ την  
πολ ιτε ία Lowa  τω ν Ηνω μ έ νω ν Πολ ιτε ιώ ν ,  σ ημ ε ίω σ ε  τέ το ιο  μ ε γάλ ο  
ε νδ ιαφέ ρ ον ,  λ όγω  της  Θ ε μ ατολ ογ ίας  της  γ ια το  Baseba ll.  
Μέ νοντας  και  πάλ ι  σ την  Αμ ε ρ ική βλ έ που με  πω ς μ ια ταιν ία μ πορ ε ί  να 
φέ ρ ε ι  σ την  ε π ιφάνε ια έ να μ ικρ ό  και  ξε χασ μ έ νο  μ έ ρ ος ,  που  μ έ χρ ι  
σ τιγμ ής  ε ίχε  μ ε ίνει  μ ε  ε λ άχ ιστους  κατο ίκου ς  ο ι  οπο ίο ι  σ ιγά –  σ ιγά το  
ε γκαταλ ε ίπου ν  λ όγω  της  ιδ ιόρ ρ υ θ μ ης  τοποθ ε σ ίας  του ,  η  οπο ία δ ε ν  
πρ οσ έ λ κυ ε  κανέ ναν  γ ια να το  ε π ισ κε φθ ε ί .  
Ό λ α αυ τά σ υ νέ βαιναν  μ έ χρ ι  που  ήρ θ ε  το  “Twilight” η ταιν ία η οπο ία 
ε ίναι  βασ ισ μ έ νη σ το  ομ ώ νυ μ ο  β ιβλ ίο  της  S te fanie  Meyer  και  έ δ ω σ ε  
ξανά πνοή σ την  μ ικρ ή ε παρ χ ία του  βρ οχε ρ ού  και  σ κοτε ινού F orks  της  
Washington όπου  ε κτυ λ ισ σόταν  σ την  ταιν ία ο  απαγορ ε υ μ ένος  έ ρ ωτας  
του  βαμ π ίρ  μ ε  μ ία κοπέ λ α της  πε ρ ιοχής .  
 
 
 
 

47 Ripley, R.W. and Van Doren, C.S. (1998) “Movies aw tourism promotion, a’ pull’ factor in a ‘push’ 

location” 
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Το  F orks  μ ε  πλ ηθ υ σ μ ό  3 .192  κατο ίκου ς  ξαφνικά μ ε τά την  πρ οβολ ή 
της  πρ ώ της  ταιν ίας  “Twilight” από  την  τρ ιλ ογ ία ε ίδ ε  του ς  ε π ισ κέ πτες  
να αυ ξάνονται  σ υ νε χώ ς  (8 .000 )  το  μ ήνα και  το  ποσ οσ τό  να αγγ ίζ ε ι  
ακόμ η και  το  600% 48.  
Η δ ε ύ τε ρ η ταιν ία από  την  τρ ιλ ογ ία,  που  ονομ άζ ε ται  “N ew Moon”  
ε κτός  από  το  F orks  που  πρ οβάλ ε ι ,  ε μ πε ρ ιέ χε ι  πολ λ έ ς  σ κηνέ ς  ο ι  
οπο ίε ς  ε ίναι  γυ ρ ισ μ έ νε ς   σ την  Ιταλ ία και  π ιο  σ υ γκε κρ ιμ έ να σ την  
Volte rna  της  Τοσ κάνης  η οπο ία ε ίναι  μ ία μ ικρ ή πόλ η,  αρ κε τά 
γρ αφική μ ε  μ ία πανέ μ ορ φη Ρ ω μ αϊκή ε κκλ ησ ία και  πολ λ ά μ ικρ ά 
πέ τρ ινα σ οκάκ ια που  καταλ ήγου ν  σ ε  μ ία μ ε γάλ η πλ ατε ία 49.  
 

Με τά λ ο ιπόν  τη πρ οβολ ή της  ταιν ίας  “N ew Moon” το  2009  ο ι  
ε π ισ κέ ψεις  και  ο ι  δ ιανυ κτε ρ εύ σεις  τω ν  του ρ ισ τών έ φτασ αν  τις  50 .000  
σ την  Volte rra .  
Στη σ υ νέ χε ια θ α πε ρ άσ ου μ ε  σ την  ταιν ία “The  beach” μ ε  
πρ ω ταγω νισ τή τον  Leonardo  d i C ap r io  όπου  μ ε τά τη πρ οβολ ή της  
ταιν ίας  πολ ύ ς  νέ ος  πλ ηθ υ σ μ ός  ε π ισ κέ φθ ηκε  το  νησ ί  P hi P hi Le   της  
Ταϋ λ άνδ ης  μ ε  την  ε κθ αμ βω τική παρ αλ ία Maya ,  το  οπο ίο  ήταν  
ε ντε λ ώ ς  άγνω σ το  πρ ιν  την  ταιν ία 50.   
Κ λ ε ίνοντας  αφήσ αμ ε  τε λ ε υ ταία την  τρ ιλ ογ ία ταιν ιώ ν  του  ¨  Άρ χοντα 
τω ν  Δαχτυ λ ιδ ιώ ν¨  καθ ώ ς  αναμ φισ βήτητα ε ίναι  η  ταιν ία που  
δ ημ ιού ρ γησ ε  μ ια τόσ ο  μ ε γάλ η κ ινημ ατογρ αφική του ρ ισ τική 
β ιομ ηχανία σ τη Ν έ α Ζηλ ανδ ία.  
 
 
 
 

48 Carswell Beth, Literary Towns, Forks Washington , Abe Books.com , ανακτήθηκε την 15/01/11 από: 

http://www.abebooks.com/books/literary-towns-cities-fiction-stories/famous-settings.shtml. 

49 Ehlers Fiona (2010). “Teen ‘ Twilight’ Vampire Tourism. “ Volterra’s   Battle for Authenticity”. 

Spiegel On Line International. Τρίτη 20 Απριλίου, ανακτήθηκε την 15/1/2011 από: 

http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,690073,00.html. 

50 Πάνω από 150 τοποθεσίες στη Νέα Ζηλανδία – συμπεριλαμβάνοντας τοποθεσίες παγκόσμιας 

κληρονομιάς-, ένα ενεργό ηφαίστειο και πολλά εθνικά πάρκα χρησιμοποιηθήκαν  για τα γυρίσματα 

των ταινιών ¨Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών¨. Ανακτήθηκε την 15/1/2011,από: 

http://www.insights.org.uk 
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Ο ι τρ ε ις  ταιν ίε ς  Άρ χοντας  τω ν  Δαχτυ λ ιδ ιώ ν¨  ε μ πνε υ σ μ έ νε ς  από  τα 
ομ ώ νυ μ α και  πασ ίγνω σ τα σ το  ε υ ρ ύ  κο ινό ,  β ιβλ ία του  JRR To lk ien 
αύ ξησ αν κατά έ να πολ ύ  μ ε γάλ ο  αρ ιθ μ ό  του ς  ε π ισ κέ πτε ς  σ τη Ν έ α 
Ζηλ ανδ ία,  που  μ έ χρ ι  να βγε ι  η  ταιν ία έ φταναν  τα 2  ε κατομ μ ύ ρ ια 51.  
Αφότο υ  πρ οβλ ήθ ηκαν  σ την  κ ινημ ατογρ αφική οθ όνη η άνοδ ος  της  
ε π ισ κε ψ ιμ ότητας  που  παρ ατηρ ήθ ηκε  ήταν  η ε ξής : το  2001  1 ,93  
ε κατομ μ ύ ρια του ρ ιστώ ν πε ρ ισ σότερ α από  το  2002 ,  1 , 98  ε κατομ μ ύ ρ ια 
μ ε  άνοδ ο  3%,  το  2003  2 ,6  ε κατομ μ ύ ρια μ ε  άνοδ ο  4% και  τέ λ ος  γ ια το  
2004  ε κτιμ ήθ ηκε  άνοδ ος  της  τάξης  του  8% 52.  
Κ άτι  το  οπο ία θ α σ υ νε χ ισ τε ί  να σ υ μ βαίνε ι  αφού  δ ε ν  σ ταμ ατάνε  να 
γυ ρ ίζ ονται  ταιν ίε ς  σ τα μ έ ρ η της  Ν έ ας  Ζηλ ανδ ίας  μ ε  π ιο  πρ όσ φατο  το  
παρ άδ ε ιγμ α τω ν ταιν ιώ ν  “N arnia”,  άλ λ ο  έ να ρ ιμ έ ικ  τω ν  ομ ώ νυ μ ω ν 
β ιβλ ίω ν  του  C .S .  Lewis .   
  
Τε λ ε ιώ νουμ ε αυ τό  το  κο μ μ άτι  βγάζ οντας  έ να γε ν ικό  σ υ μ πέ ρασμ α από  
τις  ταιν ίε ς  που  μ ε τά την  πρ οβολ ή του ς   πρ οσ έ λ κυ σ αν  πολ λ ού ς  
του ρ ίσ τε ς  και  καταλ ήγου μ ε σ το  ό τι  όσ ο  καλ ή και  να ε ίναι  μ ία ταιν ία  
και  όσ ο  κ ι  αν  αναδ ε ικνύ ε ι  το  τοπ ίο  τω ν  γυ ρ ισ μ άτω ν,  ε άν  δ ε ν  έ χε ι  
λ ίγη ¨φόρ α¨  από  πρ ιν ,  όπω ς  το  να έ χε ι  υ πάρ ξε ι   πρ ώ τα σ ε  β ιβλ ίο  ή 
ακόμ η και  comic  ώ σ τε   να έ χε ι  ήδ η έ να μ ε γάλ ο  αρ ιθ μ ό  θ αυ μ ασ τώ ν 
από  π ίσ ω ,  ε ίναι  π ιο  δ ύ σ κολ ο  μ ε τά να κάνε ι  από  μ ονή της  ε π ιτυ χ ία.  

  

                 

 

51 Evans Martin (2004). “Lord of the Rings versus Harry Potter – Case Studies of Film Tourism in 

Action.” Tourism insights sharing sector expeties, analysis sand intelligence. Ανακτήθηκε την 

14/1/2011 από: 

http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=Lord+of+the+Rings+versus+Harry+Potter+-

+Case+Studies+of+Film+Tourism+in+Action 

52 Το νησί Phi Phi Le  είναι ένα από τα πολλά νησιά της Ταϋλάνδης, 15/1/2011, ανακτήθηκε την 

15/01/11 από: http://en.Wikipedia.org/wiki/List_of_islands_of_Thailand 
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3.1.2. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΤΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Η ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ:  

 

Οι επιρροές σε τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν κινηματογραφικές ταινίες του 
εξωτερικού είναι πάρα πολλές. Αυτές όμως εξαρτώνται κυρίως από το πώς 
χειρίστηκε ή θα χειριστεί στο μέλλον η κάθε χώρα ή ο κάθε τόπος και με ποια μέσα, 
την κινηματογραφική του ¨έκθεση¨. 

Σε αυτό θα ασχοληθούμε με τον θετικό χειρισμό της ¨έκθεσης¨ αυτής ή αλλιώς τις 
θετικές επιδράσεις στις οποίες αποκόμισε η εκάστοτε χώρα – τοποθεσία, μετά την 
προβολή ταινιών οι οποίες γυρίστηκαν στα μέρη της. 

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας, αλλά ακόμη περισσότερο μετά την 
προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες, η προσοχή όλων των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης είναι στραμμένη ως προς την τοποθεσία στην οποία γυρίστηκε το 
φιλμ53. 

Με αφορμή αυτή τη γενικότερη παρατήρηση, η Τουριστική Κοινότητα της Ταϊλάνδης 
(Tourism Authority of Thailand “T.A.T.”) διαφήμισε πολύ έντονα τις όμορφες 
τοποθεσίες και τις δελεαστικές παραλίες τις οποίες διαθέτει με την προβολή της 
ταινίας ¨Η Παραλία¨ (The Beach) με τον Leonardo Di Caprio. 

Αυτή η διαφημιστική καμπάνια συμπεριελάμβανε και ένα σημαντικό ποσό για μία 
ομαδική συνεργασία με την κινηματογραφική εταιρεία 20th Century Fox, η οποία 
σκόπευε να εκμεταλλευθεί την αναμενόμενη δημοτικότητα που θα αποκτούσαν οι 
ακτές της Ταϊλάνδης με την αφύπνιση που θα δημιουργούσε η ταινία. 

Επιπλέον, για να διαφημιστεί περισσότερο στους κινηματογράφους η Τουριστική 
Κοινότητα της Ταϊλάνδης έστειλε δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες από 
την Αγγλία να πάνε  αναγνωριστικά ταξίδια στα μέρη όπου γυρίστηκε  η ταινία. 

 

 

 

53 Hudson Simon and Ritchie J.R. Brent. (2006) “Promoting Destinations via Film Tourism: An 

Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives” Journal of Travel Research. Vol  44. May 

2006. Sage Publications .p.p.391 – 392. Ανακτήθηκε την 12/01/11 από : 

http://www.linkbc.ca/torc/downs1/PromotingFilmTouris mJTR.pdf 
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Ακόμη και πλήρως καλυμμένες διακοπές ως βραβείο σε τηλεοπτικό διασκεδαστικό 
παιχνίδι του BBC είχαν διοργανώσει με κουίζ για την ταινία ¨Η Παραλία¨( The 
Beach).Αυτές οι ενέργειες βοήθησαν πάρα πολύ ώστε το 2000 να υπάρξει 22% 
αύξηση των νέων που επισκέφθηκαν την Ταϊλάνδη.Η προώθηση της τοποθεσίας κατά 
την διάρκεια της προβολής μιας ταινίας είναι κι αυτός ένας τρόπος να τραβήξει το 
ενδιαφέρον του κοινού για το μέρος. 

Για παράδειγμα, το Σκωτσέζικο Τουριστικό Διοικητικό Συμβούλιο επιχείρησε να 
μοιράσει την περίοδο όπου προβαλλόταν η ταινία “Braveheart” αναμνηστικές κάρτες 
οι οποίες παρότρυναν τους αναγνώστες να ανακαλύψουν περισσότερα πράγματα στην 
¨Χώρα του Braveheart¨. 

Αυτή η διαφημιστική και πολύ έξυπνη κίνηση του Τουριστικού Συμβουλίου της 
Σκωτίας οδήγησε στην τεράστια αύξηση επισκεπτών στο μνημείο Wallace (από τον 
William Wallace της ταινίας) της τάξεως του 300% μετά από την προβολή της 
ταινίας. 

Όταν βγαίνει μια ταινία στους κινηματογράφους αυτή είναι και η σημαντικότερη 
χρονική περίοδος για τους Οργανισμούς Διαφήμισης Προορισμών, καθώς τότε πρέπει 
να κάνουν διάφορες ενέργειες προώθησης ώστε να αναπτυχθεί ο κινηματογραφικός 
τουρισμός. Πρέπει να καταφέρουν να μετατρέψουν το απλό ενδιαφέρον του κοινού 
για την τοποθεσία της ταινίας, σε ενδιαφέρον με βάθος χρόνου. Έτσι, οι περισσότεροι 
Θεατές θα δεσμεύονται σε μία μελλοντική επίσκεψη του τόπου και ακόμη και οι πιο 
δύσπιστοι θα θέλουν να τον επισκεφθούν54. 

Η διαφήμιση προορισμών και τόπων μπορεί να γίνει με την παραμικρή προβολή μιας 
ταινίας προς τα έξω μέσω του κινηματογράφου, των DVD, των βιντεοταινιών, ακόμη 
και μέσω της τηλεόρασης. Αυτή η διαφήμιση κρατάει συνήθως δύο χρόνια ή και 
λιγότερο αφού όλα εξαρτώνται από τις πωλήσεις που θα κάνει το DVD τις πρώτες 
μέρες κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά. (Buckley 2004) 

                                   

 

 

54 DMOs (Destination Marketing Organization) Hudson Simon and Ritchie J.R. Brent. (2006) Promoting 

Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives” 

Journal of Travel Research. Vol 44. May 2006. Sage Publications .p.p.389. Ανακτήθηκε την 12/01/11 

από: http://www.linkbc.ca/torc/downs1/PromotingFilmTourismJTR.pdf 
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Πολλές φορές όμως έχει τύχει μία κινηματογραφική ταινία να προκαλεί το 
ενδιαφέρον ακόμα και μετά από εικοσιπέντε χρόνια. (Lazarus 1994). Κάπως έτσι 
έγινε και στην πόλη Clayton της πολιτείας Georgia των Η.Π.Α., όπου το ενδιαφέρον 
του κόσμου συνεχίζει να υπάρχει για την νουβέλα του James Dickeys “Deliverance” 
η οποία έγινε και ταινία, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους τουρίστες στο 
μέρος. Αυτή ήταν και η αφορμή για την δημιουργία εταιρείας κινηματογράφησης 
στην Georgia, όπως επίσης και γραφείου βιντεοσκόπησης.  

Πλέον η συνεργασία μας διαφημιστικής τουριστικής καμπάνιας με την 
κινηματογραφική βιομηχανία είναι ένας δυνατός τρόπος στο να προσελκύσουν 
κινηματογραφικούς τουρίστες. 

Οι Οργανισμοί Διαφήμισης Προορισμών προχωρούν αποφασιστικά τις δημόσιες 
σχέσεις με τις κινηματογραφικές εταιρείες ώστε να έχουν υπό έλεγχο τα προϊόντα και 
τις κινηματογραφικές προβολές, οπότε οι Οργανισμοί να μπορούν να δρουν 
απευθείας με το που θα δουν ενδιαφέρον προς τον κινηματογραφικό τουρισμό.  

Για παράδειγμα η διαφημιστική τουριστική καμπάνια της Μεγάλης Βρετανίας που 
ονομάζεται “Visit Britain” πάντα σχεδιάζει τρόπους προώθησης δώδεκα μήνες πριν 
βγει η ταινία στις αίθουσες ώστε να είναι πανέτοιμη εάν κινήσει το ενδιαφέρον πολύ 
κόσμου.  

Η Κινηματογραφική Επιτροπή στις Μπαχάμες έχει την ιδιαιτερότητα και ανήκει στο 
Υπουργείο Τουρισμού, κάτι στο οποίο είναι μεγαλοφυές. Το Υπουργείο με το που θα 
λάβει ένα σενάριο από κάποια κινηματογραφική ταινία, αρχίζει να αναλαμβάνει 
δράση. Οι Μπαχάμες ήταν από τους τυχερούς τόπους οι οποίοι κατάλαβαν νωρίς τα 
οφέλη, το κέρδος και την ανάπτυξη που φέρνει ο κινηματογραφικός τουρισμός μετά 
την ταινία των Beatles “Help” το 1964. Πρόσφατα για την ταινία “Sunset” με 
πρωταγωνιστή τον Pierce Brosnan διέθεσε 16 εκατομμύρια δολάρια ώστε να 
προβληθεί το νησί όσο το δυνατόν περισσότερο.  

Από την άλλη στην Αυστραλία, η Αυστραλιακή Επιτροπή Τουρισμού είναι η πρώτη 
που συνεργάστηκε με την Κινηματογραφική Εταιρεία Κινουμένων Σχεδίων “Disney” 
ώστε να προωθήσουν με κάθε πιθανό τρόπο την ταινία κινουμένων σχεδίων “Finding 
Nemo” (Ψάχνοντας τον Νέμο).  
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H Αυστραλία με αυτήν της την κίνηση ήθελε να έρθουν πάλι οι Αμερικάνοι τουρίστες 
για διακοπές στη χώρα τους, αλλά να προσελκύσουν και Κινέζους με μεγάλη 
τουριστική καμπάνια στην Κίνα. Τον σκοπό τους τον πέτυχαν κατά ένα μεγάλο 
βαθμό αφού ο τουρισμός στην Αυστραλία αυξήθηκε ιδιαίτερα από το καλοκαίρι και 
το φθινόπωρο του 2003 στον μεγάλο κοραλλιογενή ύφαλο στις ακτές της χώρας 55.  

Ένας ακόμη τρόπος για να κρατήσει μία χώρα ή μία περιοχή τον τουρισμό που 
αποφέρει μία ταινία είναι να κατασκευάσει κινηματογραφικούς χάρτες. Αυτό το είδος 
διαφήμισης έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πετυχημένο στις τουριστικές καμπάνιας. Η 
Αγγλία με την διαφημιστική τουριστική καμπάνια “Visit Britain” (Επισκεφθείτε την 
Βρετανία) ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε στο δυναμικό της τουριστικό χάρτη το 
1996. Ο χάρτης αυτός περιείχε όμορφες τοποθεσίες από 200 φιλμ και τηλεοπτικές 
σειρές όπου γυρίστηκαν στην Αγγλία, μέσα στα τελευταία 60 χρόνια, αποτελώντας 
τον πιο πετυχημένο έντυπο προϊόν της χώρας.  

Με το που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία Harry Potter, η οποία είναι βασισμένη στο 
ομώνυμο βιβλίο της J.K. Rowling, ο Βρετανικός Οργανισμός Τουρισμού (British 
Tourism Authority B.T.A.) έφτιαξε χάρτη με τις τοποθεσίες όπου έχουν 
πραγματοποιηθεί γυρίσματα για την ταινία, αλλά και μέρη στα οποία σκοπεύουν να 
γυριστούν οι επόμενες..  

Αυτόν τον τρόπο διαφήμισης, δηλαδή τους τουριστικούς χάρτες τον ακολούθησαν 
και άλλες τοποθεσίες μετέπειτα όπως η Νέα Υόρκη, το Σηάτλ, η Αυστραλίας και ο 
Μισσισσιππής. Πολλές ακόμη έφτιαξαν κινηματογραφικούς χάρτες διαφημίζοντας 
τοποθεσίες οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονταν σε ένα συγκεκριμένο φιλμ.  

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η πόλη Santa Barbara, όπου σε ένα συνέδριο που 
διοργανώθηκε εκεί κατασκεύασαν και παρουσίασαν ένα χάρτη ολοκληρωτικά 
αφιερωμένο στις τοποθεσίες όπου γυρίστηκε η ταινία “Sideways” (Πλαγίως) πριν 
ακόμη αυτή να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες. 

 

 

 

 

 

55 Denis Anthony (2003). “Sydney ignores Nemo”. Smh.com.au. the Sydney Morning Herald. 12 

Αυγούστου ανακτήθηκε την 16/1/11 από: 

http://www.smh.com.au/articles/2003/08/11/1060588323028.html?from=storyrhs  
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56 Ανακτήθηκε την 16/01/14 από:http://www.mapaplan.com/travel-map/oxford-england-city-top-

tourist-attractions-printable-street-plan/high-resolution/oxford-top-tourist-attractions-map-05-Explore-

Harry-Potter-filming-locations-walking-trail-Bodleian-Library-birds-eye-3d-aerial-interactive-high-

resolution.htm 
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Έτσι κατάφεραν μέσα στις πρώτες εβδομάδες που παιζόταν η ταινία, να υπάρχει 
τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο για να επισκεφθεί τα ξενοδοχεία, τα 
εστιατόρια και τα οινοποιεία που χρησιμοποιήθηκαν για τα γυρίσματά της, καθώς 
επίσης να υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για τους κινηματογραφικούς χάρτες της 
ταινίας, ώστε να τυπώσουν 10.000 αντίτυπα παραπάνω.  

Εκδρομές με ξενάγηση και κινηματογραφικοί περίπατοι είναι και αυτοί τρόποι 
διαφήμισης για ένα τόπο. Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως: 

Η ταινία “National Treasure” (Κυνηγώντας τον Χαμένο Θησαυρό) με τον Nicolas 
Cage, πριν ακόμη βγει στους κινηματογράφους, το ψηφιακό τουριστικό δίκτυο της 
πολιτείας Washington, είχε διαφημίσει ¨Ξενάγηση κυνηγώντας τον χαμένο θησαυρό¨ 
η οποία παρότρυνε να γίνουν οι τουρίστες ¨Πρωταγωνιστές¨ του φιλμ.  

Με αφορμή την ταινία “Motorcycle Diaries” (Ημερολόγιο μιας Μοτοσυκλέτας) το 
ταξιδιωτικό πρακτορείο “Journey Latin America” του Ηνωμένου Βασιλείου 
οργάνωσε ταξίδι τριών εβδομάδων με το όνομα  ¨Ταξίδι τριών Εβδομάδων με τα 
Ημερολόγια μιας Μοτοσυκλέτας¨ ώστε να νοιώσουν όλοι την εμπειρία που είπε ο 
μεγάλος ηγέτης – επαναστάτης Che Guevara ταξιδεύοντας με μία μοτοσικλέτα σε 
ηλικία 23 χρονών.          

Πολλές ξεναγήσεις και εκδρομές διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε μέρη 
των γυρισμάτων, με αφορμή την ταινία του “Harry Potter”, στην Αγγλία και θα 
οργανωθούν ακόμη περισσότερες με βάση τις υπόλοιπες ταινίες που θα βγουν στους 
κινηματογράφους, κάνοντας έτσι όλους τους φίλους του μικρού μάγου να πάρουν μια 
γεύση μαγείας. Εκτός όμως από τις ξεναγήσεις,57η μανία του “Harry Potter”, οδήγησε 
στην δημιουργία Θεματικού Πάρκου στην περιοχή όπου είναι τα κινηματογραφικά 
στούντιο της εταιρείας παραγωγής Universal στο Orlando με όνομα “Inside the 
Wizarding World” (Μέσα στον μαγικό κόσμο). Εκεί υπάρχει αναπαράσταση των 
μαγικών σκηνών της ταινίας, με αποτέλεσμα όλοι οι κινηματογραφικοί θαυμαστές 
της, να γίνονται ένα με αυτόν.  

 

 

 

 

57 Gal Socal (2010). “Harry Potter at Universal Studios Theme Park: Inside the Wizarding World”.  

The Vacation Gals. Τρίτη 18 Μαΐου. Ανακτήθηκε την 17/01/11 από: http://thevacationgals.com/harry-

potter-at-universal-studios-theme-park-inside-the-wizarding-world/ 
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Τέλος, μετά την μεγάλη επιτυχία της τριλογίας των ταινιών “Lord of the Rings” (Ο 
Άρχοντας των Δαχτυλιδιών), η Νέα Ζηλανδία γέμισε με πολλές οργανωμένες 
εκδρομές για τις τοποθεσίες που προβλήθηκαν μέσω της ταινίας. Για παράδειγμα, 
είναι οργανωμένο Νομαδικό Σαφάρι μπορεί να οδηγήσει τον κάθε κινηματογραφικό 
τουρίστα ανάμεσα από τις αγαπημένες τοποθεσίες που έχει δει στην ταινία ¨Ο 
Άρχοντας των Δαχτυλιδιών¨.  

Επίσης η διαφήμιση και τα έσοδα που αποφέρει μία ταινία στα ξενοδοχεία, αξιοθέατα 
και μουσεία ακόμη της περιοχής στην οποία γυρίστηκε, είναι πολύ μεγάλη. Για 
παράδειγμα, το ξενοδοχείο Crown στο Amersam της Αγγλίας, διαφημίστηκε τόσο 
από την ταινία “Four weddings and a funeral” (Τέσσερεις γάμοι και μία Κηδεία) με 
τον Hugh Grant και την Andy Mac Dowell που ο αριθμός των κρατήσεων αυξήθηκε 
τόσο πολύ που το δωμάτιο όπου έμεναν οι πρωταγωνιστές ήταν κρατημένο συνεχώς 
για πολλά χρόνια. (Μοίρα Π. και Μυλωνόπουλος Δ. 2007:67). Αυτή η ανταπόκριση 
του κόσμου καθιστά αυτήν την κινηματογραφική τουριστική προσπάθεια, μία από τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες σε κινηματογραφικές τοποθεσίες. Στην Τυνησία, τουρίστες 
που αγάπησαν την ταινία Star Wars (Ο Πόλεμος των Άστρων) μπορούν να μείνουν 
στο σπίτι όπου μεγάλωσε ο ήρωας της ταινίας Luke Skywalker.  

Όσον αφορά όμως και τα μουσεία που διαφημίστηκαν από ταινίες, το μουσείο 
Αρχαιολογίας στην Κωνσταντινούπολη έβαλε ξανά σε λειτουργία την πτέρυγα που 
αναφερόταν στην Αρχαία Τροία μετά από μεγάλο ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε 
από τουρίστες που είδαν την κινηματογραφική ταινία “Troy” (Τροία) η οποία 
κυκλοφόρησε το 2004.  

Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, αξίζει να αναφέρουμε πως τα οφέλη από την 
κινηματογραφική  προβολή ενός τόπου είναι πάρα πολλά, αλλά γίνονται ακόμη 
περισσότερα όταν ο ίδιος ο τόπος μεριμνά για αυτήν την προβολή.  

Αυθεντία σε αυτό το κομμάτι αποδείχθηκε η Νέα Ζηλανδία, η ποία μετά την τεράστια 
επιτυχία του ¨Άρχοντα των Δαχτυλιδιών¨ εκτός από τα μέσα που ήδη αναφέραμε 
νωρίτερα, κατασκεύασε επίσημη σελίδα στο διαδίκτυο η ποία διαφήμιζε την Νέα 
Ζηλανδία ως τη χώρα της ¨Μέσης Γης¨ (Middle Earth), καθώς επίσης έβαλε μεγάλες 
φωτογραφίες τής ταινίας σε 5 αεροπλάνα της χώρας, ώστε να θελήσουν να την 
επισκεφθούν τουρίστες από όλο τον κόσμο58. Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε το πόσο 
καλά οργανωμένη και το πόσο έτοιμη χώρα είναι, ώστε να εκμεταλλευτεί αυτήν την 
καινούρια μορφή του τουρισμού, τον «Κινηματογραφικό»59. 

58 “The Perfect Middle Earth”. New Zealand. Ανακτήθηκε την: 18/01/11 από: 

http://www.newzealand.com/travel/about-nz/features/the-hobbit/the-perfect-middle-earth.cfm 

59 (2003) “Picture Story – Middle-earth-fleet is complete”. Air New Zealand. Τετάρτη 27 Νοεμβρίου. 

Ανακτήθηκε την 18/01/11 από: http://www.airnewzealand.co.hz/press-release-2003-picture-story-

middle-earth-fleet-is-complete. 
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3.1.3. ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ:  

Στο προηγούμενο κομμάτι είδαμε τις θετικές επιδράσεις που αποκομίζει μία χώρα ή 
περιοχή από τη κινηματογράφηση στο εξωτερικό. Είδαμε επίσης τα οφέλη που 
μπορεί να  έχει η χώρα από την προβολή της, αλλά ακόμη περισσότερο όταν αυτή την 
χώρα την βοηθούν επιπλέον η κοινότητα, οι αρμόδιοι τουριστικοί φορείς κλπ, ώστε 
να διαφημιστεί και να την επισκεφθούν οι τουρίστες ου την αγάπησαν μέσα από μία 
ταινία. 

Όμως, μία ταινία μπορεί να είναι και η αιτία που θα δημιουργηθούν αρνητικές 
επιδράσεις ως προς το περιεχόμενο και την εικόνα με την οποία προβάλλεται ένας 
τόπο. Αυτές συγκεκριμένα τις επιδράσεις θα εξετάσουμε σε αυτό το σημείο, καθώς 
επίσης και την απόρροιά τους.Η ταύτιση ενός ανθρώπου με τον πρωταγωνιστή μιας 
ταινίας μπορεί να είναι ένας πρώτος λόγος αρνητικές επίδρασης του 
κινηματογραφικού τουρισμού σε ένα τόπο. 

Μεγάλο παράδειγμα  αυτής της ταύτισης αποτελεί ο μεγάλος αριθμός από απόπειρες 
αυτοκτονίας με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο τόπο όπου προβλήθηκε η ταινία ¨Θέλμα 
και Λουίζ¨. (Μοίρα Π. και Μυλωνόπουλος Δ. 2007:69). 

H υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε έναν τόπο είναι και αυτή μία από τις μορφές 
αρνητικής επίδρασης σ’ αυτόν. Ο Tooke και Baker (1996) αναγνώρισαν ότι μαζί με 
τον κινηματογραφικό τουρισμό θα έρθουν και προβλήματα60. 

Τόνισαν επίσης πως ένας κινηματογραφικά τουριστικός προορισμός μπορεί να μην 
διαθέτει την χωρητικότητα και την καταλληλότητα ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει 
μεγάλα νούμερα τουριστών. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκταση περιβαλλοντολογικών και κοινωνικοπολιτικών 
συγκρούσεων που δεν υπήρχαν μέχρι στιγμής στον τόπο όπου γυριζόταν η 
κινηματογραφική ταινία όπως για παράδειγμα κανονισμοί στάθμευσης (Macionis 
2004 b:12).  

 

 

60 O’ Connor  Noelle (2010). “A Film Marketing Action Plan (FMAP) for Film Induced Tourism 

Destinations”. Doctoral  Thesis. Dublin. Παρασκευή 1 Ιανουαρίου .p.p. 105-109. Ανακτήθηκε την 

20/01/11 από: http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=tourdoc 
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Σε μία έρευνα του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού τουρισμού στην περιοχή 
Barwon heads όπου γυρίστηκε η γνωστή τηλεοπτική σειρά της εποχής “Sea Change” 
(Beeton 2005). Αυτή η έρευνα εξέτασε τις επιπτώσεις του Barwon heads και όχι 
μόνο, μετά την προβολή της σειράς. Παρόλο που αναγνωρίζουν και είναι ευγνώμονες 
για τα οικονομικά οφέλη που προσέφερε η σειρά στον τόπο τους, ένοιωσαν ότι αυτή 
η τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα και η προβολή από τα Μ.Μ.Ε. ξεκίνησε να αλλάζει 
εξ’ ολοκλήρου την παραδοσιακή εικόνα που υπήρχε μέχρι στιγμής στην κοινότητά 
τους  

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην Ταϊλάνδη. Εκεί οι ντόπιοι διαμαρτύρονται αρκετές 
φορές για τον συνωστισμό που επικρατεί από τους τουρίστες που επισκέπτονται την 
παραλία Maya Beach. Μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ταϊλάνδης κατά 
τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “ The Beach” (Η παραλία) διαδήλωναν κατά 
της, αφού τα κινηματογραφικά συνεργεία αλλοίωσαν την αρχική μορφή της παραλίας 
για τις ανάγκες των γυρισμάτων.  

Επίσης η πόλη Goatland όπου στη τηλεοπτική σειρά “Heartbeat” ονομαζόταν 
Aidensfield, έχει τουριστική απήχηση από 200 άτομα και άνω, φτάνοντας το 1,1 
εκατομμύριο το χρόνο. Όμως, παρά την όλη τουριστική επιτυχίας της σειράς, οι 
ξενοδόχοι της περιοχής παρατήρησαν  μια πτώση των κρατήσεων από την στιγμή που 
έγινε γνωστή η σειρά. 

Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι η πόλη μέχρι τη προβολή της του “Heartbeat”, 
αποτελούσε ένα ήσυχο τουριστικό καταφύγιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, 
το οποίο με το που προβλήθηκε έντονα μετατράπηκε σε σημαντικό ημερήσιο 
τουριστικό θέματα.  

Εκτός όμως όλων των άλλων, φαίνεται πως το φυσικό κάλλος της περιοχής και το 
παραδοσιακό της στοιχείο υπόκειται αλλαγών, με αποτέλεσμα η σχέση των κατοίκων 
με τους τουρίστες πλέον να είναι τόσο στενή που προκαλεί συνωστισμό και 
σύγχυση.. 

Την προηγούμενη έρευνα για τον συνωστισμό έρχονται να ενισχύσουν οι Tooke and 
Baker (1996:92), καθώς παρατήρησαν ότι η εισροή τουριστών είναι αναπόφευκτη, 
αφού έχει μεγάλη επιρροή στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνικοπολιτική 
ισορροπία ενός τόπου.  

Απασχολήθηκαν για να βγει εις πέρας αυτή η έρευνα, περισσότερο γιατί 
παρατήρησαν τα προβλήματα που προέκυψαν από την προβολή της τηλεοπτικής 
σειράς “Lost of the summer wine” η οποία γυρίστηκε στη πόλη Holmfirth της 
επαρχίας του Yorkshire. Κίνηση και συνωστισμός των πεζών στην περιοχή είναι ο 
απόηχος των τουριστών που την επισκέπτονται με αφορμή την αγαπημένη τους 
σειρά.  
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Αυτά επομένως τα προβλήματα δημιουργούνται σε έναν τόπο όταν αυτός δεν έχει την 
δυνατότητα και την χωρητικότητα ώστε να αντιμετωπίσει τα τεράστια ποσά των 
αφιχθέντων τουριστών. (Tooke and Baker (1996:92).  

Πολλές φορές αναφέραμε νωρίτερα ότι  τα Μ.Μ.Ε. και οι κινηματογραφικές ταινίες 
δημιουργούν θετικές εικόνες για προορισμούς. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις 
εκείνες που τα φιλμ σχηματίζουν μία όχι τόσο αγαπητή εικόνα, η οποία μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργίας απωθητικών εικόνων, έντονων αντιδράσεων και 
αρνητικών εντυπώσεων για προορισμούς – τοποθεσίες.  

Στη περίπτωση (για παράδειγμα) της κινηματογραφικής ταινίας “Finding Nemo” 
(Ψάχνοντας τον Νέμο), υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από ωκεανολόγους και 
οικολόγους. Όταν προβλήθηκε η ταινία, η οποία πραγματεύεται την ιστορία ενός 
ψαριού κλόουν που αφήνει την θάλασσα στην ποία βρίσκεται το σπίτι του για να 
ανακαλύψει καινούρια μέρη, και εκεί το αιχμαλωτίζουν  και το βάζουν σε ενυδρείο, 
όπου ύστερα δραπετεύει και γυρίζει πίσω στο σπίτι του, εκεί δηλαδή που ανήκει και 
ζει ευτυχισμένα, πολλοί ένοιωσαν τύψεις για τα ¨κατοικίδια¨ τους και θέλησαν να 
μιμηθούν την ταινία61.  

Αρχικά αναφέρουμε πως το ψάρι κλόουν τελεί υπό εξαφάνιση. Θέλησαν μετά από τη 
προβολή της ταινίας, να ελευθερώσουν τον δικό τους Νέμο στη κοντινή τους 
θάλασσα ή ακόμη και μέσω της τουαλέτας τους, πιστεύοντας πως θα οδηγηθεί στην 
¨ελευθερία¨. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να συμβεί αφού το πιο πιθανό είναι το ψάρι να 
μην επιβιώσει είτε γιατί τα νερά είναι πολύ παγωμένα για αυτό, είτε γιατί θα γίνει 
νόστιμη λεία για άλλα ψάρια.  

Επομένως, αυτή η ταύτιση που υπήρξε με την ¨ελευθερία¨ του συγκεκριμένου ψαριού 
και τους μιμητές τους, θα πρέπει να σταματήσει, αφού ξεχύνονται τέτοια είδη ψαριών 
σε νερά που δεν πρέπει, ταράζοντας τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες των 
θαλασσών.  

Παρόλο που αν ένα ελκυστικό τοπίο ή μία γοητευτική εικόνα συμπεριληφθούν σε μία 
κινηματογραφική ταινία, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό τις περισσότερες φορές, οι 
τουριστικοί Μέτοχοι εξακολουθούν να μην ¨σχεδιάζουν¨ τις κινηματογραφικές 
εικόνες (Bordelon and Dimache 2003). Σύμφωνα με την Beeton (2002:2) υπάρχουν 3 
κατηγορίες εικόνων που μπορούν να διαφημίσουν έναν τόπο. Αυτές είναι οι 
ακόλουθες: α)Απαισιόδοξες ιστορίες, ταινίες οι οποίες ξέρουν να τραβούν την 
προσοχή των τουριστών, καθώς επίσης και εκείνες που τους κάνουν να έχουν 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ ότι πριν από την επίσκεψή τους στον τόπο.  

61 Brylske Alex. “Invaders from Inner Space: Revealing Nemo’s True Colors”. Dive Training e-

magazine. Ανακτήθηκε την 20/01/11 από: http://www.dtmag.com/Stories/Ocean Science/10-04-

feature.htm.  
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Τέλος, β)οι επιβλαβείς επιδράσεις ενός προορισμού και οι μη ρεαλιστικές 
προσδοκίες των τουριστών. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που ένα σενάριο είναι 
αδιάφορο και για αυτό χρησιμοποιεί παραπλανητικές τοποθεσίες, οι οποίες μπορεί να 
οδηγήσουν  σε παρανόηση και σύγχυση των τουριστών που θα τις επισκεφθεί.  

Κάτι τέτοιο συνέβη και με την ταινία “Twilight” ¨Λυκόφως, η οποία ενώ όλοι 
νόμιζαν πως γυρίστηκε στο Forks της Washington και στη παραλία La Push όπως 
διαδραματιζόταν στην ταινία, τελικά τίποτα δεν είχε γυριστεί στις περιοχές που 
διαφημίζονταν από την ταινία, προκαλώντας στους τουρίστες μία μικρή σύγχυση. Αν 
θα υπάρξουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα  από αυτή την παραπλάνηση, είναι 
κάτι που θα φανεί στο μέλλον62.  

Αυτή η άγνοια στην οποία βρίσκονται αρχικά οι τουρίστες και που στη συνέχεια όταν 
ανακαλύψουν πως έχουν εξαπατηθεί μπορεί να έχει άσχημες επιδράσεις αρχικά από 
τους ίδιους, που ίσως να μη θελήσουν να ξαναεπισκεφθούν τον τόπο, αλλά και από τα 
Μ.Μ.Ε. που πιθανώς να τον προβάλλουν αρνητικά προς τα έξω.  

Όσο κερδοφόρος μπορεί να είναι ο κινηματογραφικός τουρισμός, τόσο επιβλαβείς 
επιδράσεις μπορούν να προκύψουν από αυτόν. Οι τοποθεσίες παραθέτουν τον έλεγχο 
για το πώς και σε ποιούς ένας προορισμός είναι διαθέσιμος μέσω μιας εμπορικής 
ταινίας. Από αυτό προέρχονται σημαντικά ζητήματα για την ανάπτυξη εικόνων και 
κατά πόσο η συγκεκριμένη εικόνα που απεικονίζεται στη κινηματογραφική ταινία 
ταιριάζει με την πραγματική εικόνα του προορισμού που θέλει να προβάλει.  

Άλλη μία αρνητική επίδραση του κινηματογραφικού τουρισμού είναι ο βανδαλισμός 
τον οποίο υπόκεινται οι τοποθεσίες απ’ τους φανατικούς θαυμαστές της ταινίας που 
θέλουν να πάρουν ¨κομμάτια¨ από την αγαπημένη τους περιοχή ως αναμνηστικά.  

Ένα παράδειγμα είναι η κλοπή οδικών πινακίδων. Ακόμη ένα παράδειγμα είναι η 
περιοχή στην οποία γυρίστηκε η ταινία “ The Fugitive” (Ο Φυγάς) με πρωταγωνιστή 
τον Harrison Ford, όπου στο σημείο που γυρίστηκε  η σκηνή του εκτροχιασμού της 
αμαξοστοιχίας έχουν σημειωθεί απώλειες των πινακίδων και των σημάτων του 
τρένου, ενώ από τον σταθμό αφαιρούνται διάφορα αντικείμενα ως ¨αναμνηστικά¨.  

Εάν ολοένα και περισσότεροι τουρίστες αρχίσουν ξαφνικά να εκτίθενται στα συνεχώς 
αυξανόμενα οπτικά μέσα, κάποιος μπορεί να υποθέσει πως οι δημοφιλείς εικόνες που 
παρουσιάζονται στις ταινίες διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στο να 
δημιουργούν εικόνες προορισμών και να επηρεάζουν τις προσδοκίες των τουριστών 
για ένα συγκεκριμένο τόπο.  

62 Dickerson Paige (2008). “Nearly 1.000 Twilight fans swarm into Forks”. The Olympic Peninsula 

Online Connection in Washington State Since 1998. 13 Σεπτεμβρίου. Ανακτήθηκε την 20/01/11 από: 

http://www.peninsuladailynews.com/article/20080914 
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Πιο συγκεκριμένα, οι απωθητικές εικόνες του Los Angeles (Η.Π.Α.) έτσι όπως 
παρουσιάστηκαν στην ταινίας ¨Boyz in the Hood (1991) (Τα παιδιά της γειτονιάς) 
πολλούς τουρίστες τους έκανε να στιγματίσουν το Los Angeles με τις συγκεκριμένες 
εικόνες.  

Έτσι για πολλούς είναι μία άγρια και σκληρή πόλη, γεμάτη από ρατσιστικές 
επιθέσεις, αστυνομική βία και εχθροπραξίες συμμοριών. Στην ίδια κατηγορία ανήκει 
και το Σικάγο που με την ταινία “Scarface” (Ο Σημαδεμένος) με τον Αλ Πατσίνο, έχει 
ταυτισθεί με γκάνγκστερς και αποτελεί έναν πολύ επικίνδυνο προορισμό. 

Πολλές ταινίες έχουν γυριστεί και στην Νέα Ορλεάνη στις Η.Π.Α., με αποτέλεσμα 
πολλοί άνθρωποι να έχουν διαμορφώσει μια εικόνα για τους κατοίκους της, τις 
τοποθεσίες της και τα θεάματα που προσφέρει αυτή η πόλη. Επομένως, η δωροδοκία, 
η βία και ο φτωχός καιρός που προβάλλεται μέσω των ταινιών είναι και αυτά που 
πιστεύει ο κόσμος πως έχει η Νέα Ορλεάνη και δεν την καθιστά μια ασφαλή πόλη για 
να την επισκεφτούν οικογένειες και μεμονωμένοι τουρίστες.  

Τέλος, μια ακόμη αρνητική επίδραση δημιουργείται όταν δεν αναγνωρίζεται η 
ωθητήρια δύναμη που έχει μία κινηματογραφική ταινία. Παρατηρείται όπως θα δούμε 
στη συνέχεια ότι οι κάτοικοι ενός τόπου δεν υποστηρίζουν πάντα τον 
κινηματογραφικό τουρισμό ως απόρροια της ταινίας που τον πρόβαλε, π.χ. το φιλμ 
“Mississippi Burning” (1998). Η συγκεκριμένη ταινία προσέλκυσε κακή δημοσιότητα 
για την μικρή πόλη Philadelphia, η οποία στηρίχτηκε σε δυσάρεστη φήμη του 1960 
όταν οι Klu Klux Klan εκτέλεσαν τρεις υπαλλήλους αστικών δικαιωμάτων.  

Τα γυρίσματα πήραν θέση στην ίδια τοποθεσία με το συμβάν και με την διαφήμιση 
που έγινε από τα Μ.Μ.Ε. η πόλη έδωσε την εντύπωση πως δεν είχαν αλλάξει και 
πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα των εκτελέσεων. Αυτή η άσχημη εικόνα της 
Philadelphia αποδεικνύεται πως δεν οφείλεται λόγω της ταινίας, αλλά των 
συμβάντων που είχαν εκτυλιχθεί στον τόπο όπου γυρίστηκε .   

Πολλές έρευνες  δείχνουν πως οι αρνητικές επιδράσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, 
αλλά από την άλλη υπάρχουν και έρευνες που πιστεύουν ότι πολλές τέτοιες 
επιδράσεις μπορεί να είναι θετικές.  
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3.1.4. ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

ΠΙΝΑΚΕΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:   

Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά τις επιδράσεις, αρνητικές ή θετικές, 
που δημιουργούνται από μια κινηματογραφική ταινία ή τηλεοπτική σειρά σε έναν 
τόπο.  

Για να τις αναλύσουμε όμως, θα χρειαστεί να αναφέρουμε χαρακτηριστικά 
παραδείγματα πάνω σ’ αυτές και στη συνέχεια να τις ταξινομήσουμε σε πίνακες οι 
οποίοι θα μας βοηθήσουν περισσότερο στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των 
τελικών συμπερασμάτων. Με τον τρόπο αυτό, συγκεντρώνοντας δηλαδή όλες τις 
θετικές επιδράσεις και όλες τις αρνητικές, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος 
τα αίτια από τα οποία αυτές προκλήθηκαν.  

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ: 

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ  - ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: 

Διαφημιστικές καμπάνιες που 
δημιουργήθηκαν από τις αρμόδιες 
αρχές κάθε τόπου με αφορμή μια 
κινηματογραφική ταινία – σειρά.  

Η μεγαλύτερη διαφημιστική καμπάνια είναι 
αυτή της Βρετανίας με το όνομα “Visit 
Britain” η οποία δώδεκα μήνες πριν να βγει 
μια ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες 
σχεδιάζει τρόπου προώθησης ώστε να είναι 
οποιαδήποτε στιγμή έτοιμη να κινήσει το 
ενδιαφέρον όλου του κόσμου για αυτήν.  

Αναγνωριστικά ταξίδια στις 
τοποθεσίες της ταινίας – σειράς, τα 
οποία οργανώθηκαν από τις 
τουριστικές αρχές κάθε χώρας για τους 
δημοσιογράφους και τουριστικούς 
πράκτορες άλλων χωρών, ώστε να 
διαπιστώσουν οι ίδιοι τις ομορφιές του 
τόπου και να τον διαφημίσουν με την 
σειρά τους προς τα έξω.  

 

 

 

 

 

Η τουριστική κοινότητα της Ταϊλάνδης 
οργάνωσε τέτοια ταξίδια για τους 
δημοσιογράφους και τους τουριστικούς 
πράκτορες της Αγγλίας με αφορμή την 
ταινία “The Beach”με πρωταγωνιστή τον 
Leonardo Di Caprio.  
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Πλήρως καλυμμένες διακοπές στις 
τοποθεσίες μιας κινηματογραφικής 
ταινίας – σειράς ως δώρο σε 
τηλεοπτικά παιχνίδια ή κουίζ. 

Ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών στις 
τοποθεσίες  της ταινίας “The Beach: 
προσέφερε ως δώρο το τηλεοπτικό κανάλι 
BBC σε τηλεπαιχνίδι του. 

Διαφημιστικά φυλλάδια και 
αναμνηστικές κάρτες με την ταινία – 
σειρά και τις τοποθεσίες της, που 
παρότρυναν τους ανθρώπους να 
ζήσουν την περιπέτειά τους 
επισκέπτοντας τα μέρη των 
γυρισμάτων. 

Το Σκωτσέζικο Τουριστικό Διοικητικό 
Συμβούλιο επιχείρησε να μοιράσει την 
περίοδο όπου προβαλλόταν η ταινία 
“Braveheart” αναμνηστικές κάρτες και 
φυλλάδια, τα οποία προσκαλούσαν τους 
αναγνώστες να ανακαλύψουν μόνοι τους τη 
χώρα του “Braveheart”. 

Ευημερία ενός τόπου μετά την 
προβολή μιας ταινίας – σειράς και 
δημιουργία εταιρειών 
κινηματογράφησης – βιντεοσκόπησης 

 Ξενοδοχεία πως π.χ. το Crown στην 
Αγγλία, είδε τις κρατήσεις του να 
εκτοξεύονται μετά την προβολή της ταινίας 
“Four Weddings and a funeral”.  

Στην Τυνησία, οι τουρίστες που αγάπησαν 
την ταινία “Star Wars” μπορούν να μείνουν 
στο σπίτι όπου έμενε ο πρωταγωνιστής.  

65Στο σπίτι της ηρωίδας του “Twilight” στο 
Forks της Washington μπορούν να μείνουν 
οι θαυμαστές της ταινίας.  

Ενώ στην πόλη Clayton της Georgia των 
Η.Π.Α. μετά την επιτυχία της ταινίας 
“Deliverance” δημιούργησαν στην περιοχή 
εταιρεία κινηματογράφησης και 
βιντεοσκόπησης.   

 

 

 

 

 

 

65 2011. “Forks Adventures”. En Route to adventure. 
Ανακτήθηκε την 01/02/11 από: 
http://www.forksadventures.com/forkstour.php. 
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Συνεργασίας κινηματογραφικών 
εταιρειών με τις αρμόδιες τουριστικές 
κοινότητες – αρχές ενός τόπου για την 
μέγιστη διαφήμιση του προς τα έξω, 
από τη στιγμή που θα υπάρχει έτοιμο 
σενάριο μιας ταινίας. 

 Η Κινηματογραφική Επιτροπή στις 
Μπαχάμες έχει την ιδιαιτερότητα να ανήκει 
στο Υπουργείο Τουρισμού. Έτσι 
προβάλλουν απευθείας τον τόπο τους μέσω 
των ταινιών, όπως έγινε με αυτήν των 
“Beatles” με τίτλο “Help” και την ταινία 
“Sunset” με τον Pierce Brosnan.  

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Τουρισμού είναι 
η πρώτη εταιρεία που συνεργάστηκε με την 
Disney ώστε να προωθήσει τις τοποθεσίες 
της μέσω της ταινίας κινουμένων σχεδίων 
“Finding Nemo”.  

 

 Κατασκευή κινηματογραφικών 
χαρτιών διαφημίζοντας τα μέρη όπου 
έχει γυριστεί μία ταινία – σειρά 

Ειδική σε αυτό το κομμάτι είναι η Βρετανία 
με την διαφημιστική τουριστική καμπάνια 
“Visit Britain” η οποία είναι η πρώτη χώρα 
που κατασκεύασε τουριστικό χάρτη με θέμα 
μια ταινία.  

Ένας από αυτούς είναι ο κινηματογραφικός 
χάρτης με θέμα την ταινία “Harry Potter” 
ώστε οι φίλοι της να βρεθούν στις ίδιες 
τοποθεσίες με τον πρωταγωνιστή.  

Άλλο ένα παράδειγμα είναι και η ταινία 
“Sideways” της οποία τα γυρίσματα έγιναν 
στην Santa Barbara, όπου είχε τόσο μεγάλη 
ζήτηση κινηματογραφικών χαρτών που 
χρειάστηκε να επανεκτυπώσουν 
περισσότερους.  
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Οργανωμένα ταξίδια εκδρομές με 
ξενάγηση και κινηματογραφικοί 
περίπατοι διαφημίζουν έναν τόπο.  

 

 

 

Με αφορμή την ταινία “National Treasure” 
το ψηφιακό τουριστικό δίκτυο της 
Washington διαφήμισε ¨Ξενάγηση 
κυνηγώντας τον χαμένο θησαυρό¨ πριν 
ακόμη προβληθεί επίσημα η ταινία.   

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο Journey Latin 
America του Ηνωμένου Βασιλείου 
οργάνωσε ταξίδι τριών εβδομάδων με το 
όνομα ¨Ταξίδι τριών εβδομάδων με τα 
ημερολόγια μιας μοτοσικλέτας¨ βασισμένο 
στην ομώνυμη ταινία.  

*Ξεναγήσεις και εκδρομές στα μέρη των 
γυρισμάτων της ταινίας “Harry Potter” 
οργανώνονται στην Αγγλία με τεράστια 
απήχηση από τους λάτρεις της ταινίας.  

*Ενώ στη μεγαλύτερη βιομηχανία του 
κινηματογραφικού τουρισμού τη Νέα 
Ζηλανδία, μπορεί κανείς να π άρει μέρος σε 
οργανωμένες εκδρομές ακόμη και σε 
οργανωμένο Νομαδικό σαφάρι το οποίο 
αφορά τις τοποθεσίες όπου γυρίστηκε το 
“Lord of the Rings”.  

 

Δημιουργία θεματικών πάρκων με 
αφορμή γνωστές κινηματογραφικές 
ταινίες.  

Στην περιοχή όπου είναι τα 
κινηματογραφικά στούντιο της εταιρείας 
παραγωγής Universal στο Ορλάντο, 
δημιουργήθηκε θεματικό πάρκο με αφορμή 
την ταινία “Harry Potter” που ακούσει στο 
όνομα “Inside the Wizarding World” ώστε 
να δουν από κοντά οι φανατικοί θεατές της 
ταινίας τον θαυμαστό κόσμο του μικρού 
μάγου.  
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Διαφήμιση ενός τόπου μέσω της 
δημιουργίας ιστοσελίδας  στο 
διαδίκτυο με θέμα μια 
κινηματογραφική ταινία.  

Η Νέα Ζηλανδία μετά την τεράστια 
επιτυχία της πρώτης ταινίας “The Lord of 
the Rings”, δημιούργησε επίσημη 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο η οποία 
διαφημίζει τη Νέα Ζηλανδία ως “Middle 
Earth” (Μέση Γη) όπως ήταν το όνομα της 
χώρας στην ταινία.  

Διαφήμιση μιας χώρας μέσω 
αεροπορικών γραμμών που έχουν 
λογότυπο μία ταινία.  

 

 

 

 

Μεγάλες φωτογραφίες της ταινίας “The 
Lord of the Rings”, διάλεξε να τοποθετήσει 
σε πέντε Boeing της η Νέα Ζηλανδία, ώστε 
να διαφημιστεί η χώρα μέσω της ταινίας.  
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ  
ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ: 

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ – ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: 

 

Μίμηση των ανθρώπων με τους 
πρωταγωνιστές μιας ταινίας η οποία 
αποφέρει αρνητικές συνέπειες.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 
μίμησης είναι η ταινία ¨Θελμα και Λουίζ¨, 
αφού μετά την προβολή της σημειώθηκε 
μεγάλος αριθμός από απόπειρες 
αυτοκτονίας με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο 
τόπο όπου αυτή γυρίστηκε.  

 

Υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε έναν 
τόπο λόγω της κινηματογραφικής ή 
τηλεοπτικής προβολής του.  

*Με αφορμή την τηλεοπτική σειρά “Sea 
Change” η εισροή του κόσμου στην περιοχή 
Barwon Heads όπου πραγματοποιήθηκαν τα 
γυρίσματα ήταν τόσο μεγάλη, που άρχιζε να 
αλλοιώνει σιγά – σιγά το παραδοσιακό 
στοιχείο της και οι κάτοικοι να 
δυσαρεστούνται. 

*Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της 
Ταϊλάνδης κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων της ταινίας “The Beach” 
διαδήλωναν κατά της, αφού τα 
κινηματογραφικά συνεργεία αλλοίωσαν την 
αρχική μορφή της παραλίας για τις ανάγκες 
τους.  

*Η περιοχή Goatland ή αλλιώς Aidensfield 
στην σειρά “Heartbeat”, παρόλο που 
παρουσίασε μεγάλη αύξηση επισκεπτών 
μετά την προβολή της, οι ξενοδόχοι 
παρατήρησαν μετά από λίγο καιρό πτώση 
των κρατήσεων τους λόγω της απότομης 
αλλαγής της περιοχής από ένα ήσυχο 
καταφύγιο σε μεγάλο ημερήσιο τουριστικό 
θέαμα.  
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Υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε έναν 
τόπο λόγω της κινηματογραφικής ή 
τηλεοπτικής προβολής του. 

Μετά τη προβολή της σειράς “Last of the 
summer wine”, στη πόλη Holmfirth όπου 
πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, 
παρουσιάστηκε κίνηση και συνωστισμός 
πεζών από την αύξηση των τουριστών σε 
αυτήν.  

Επόμενο ήταν να δημιουργηθούν 
προβλήματα ,από τη στιγμή που ένας τόπος 
δεν έχει τη δυνατότητα και τη 
χωρητικότητα για να αντιμετωπίσει τα 
τεράστια ποσά των αφιχθέντων τουριστών.  

 

Δημιουργία μη αγαπητής εικόνας για 
έναν προορισμό, μέσω  της προβολής 
μιας κινηματογραφικής ταινίας η 
τηλεοπτικής σειράς.  

*Μετά την ταινία “Boyz in the Hood” 
σχηματίστηκε μια απωθητική εικόνα για το 
Los Angeles, αφού πολλοί το ταύτισαν με 
κακόφημες γειτονιές, ρατσισμό και 
αγριότητα όπως γινόταν στην ταινία.  

*Το Chicago μετά από την ταινία 
“Scarface” έχει ταυτισθεί με γκάνγκστερ 
και αποτελεί έναν επικίνδυνο προορισμό.  

*Ακόμη και η Νέα Ορλεάνη μετά από τόσα 
είδη ταινιών που έχουν γυριστεί σ’ αυτήν 
έχει επικρατήσει στον περισσότερο κόσμο η 
άποψη πως είναι μία πόλη με δωροδοκίες, 
βία και άσχημο καιρό, κυρίως από τις 
ταινίες δράσης και τις κοινωνικές που έχουν 
παρακολουθήσει.  
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Δημιουργία αντιδράσεων για έναν 
τόπο μετά από την προβολή του μέσω 
μας κινηματογραφικής ταινίας.  

Στην περίπτωση της κινηματογραφικής 
ταινίας κινουμένων σχεδίων “Finding 
Nemo” υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από 
οικολόγους – ωκεανολόγους για τις 
επιπτώσεις που είχε η ταινία αφού πάρα 
πολλοί θεατές της ¨ελευθέρωσαν¨ τα ψάρια 
τους στις κοντινές θάλασσες προκαλώντας 
αναταραχές στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

 

Παραπλάνηση του κοινού για μια 
τοποθεσία η οποία προβλήθηκε μέσω 
μιας κινηματογραφικής ταινίας.  

Η ταινία “Twilight” η οποία ενώ πρόβαλε 
τις τοποθεσίες “Forks” και “La Push” είχε 
γυριστεί εξ’ ολοκλήρου στην πόλη Portland 
της πολιτείας Oregon, προκαλώντας μιας 
σύγχυση στους θεατές της ταινίας 63.  

 

Βανδαλισμοί των τοποθεσιών που 
προβλήθηκαν μέσω κινηματογραφικών 
ταινιών ή ακόμα και τηλεοπτικών 
σειρών από φανατικούς θαυμαστές.  

Στο σημείο όπου γυρίστηκε η σκηνή του 
εκτροχιασμού της αμαξοστοιχίας στην 
ταινία “ The Fugitive” με τον Harrison Ford 
έχουν σημειωθεί απώλειες των πινακίδων 
και των σημάτων του τρένου από 
φανατικούς θαυμαστές που θέλουν ένα 
¨αναμνηστικό¨ κομμάτι της.  

 

Αρνητική εικόνα ενός τόπου, η οποία 
προϋπήρχε και ενισχύθηκε ακόμη 
περισσότερο μετά από την προβολή 
μιας κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής 
σειράς.  

Η ταινία “Mississippi Burning” που 
πραγματευόταν και κινηματογραφήθηκε 
στα σημεία όπου πραγματικά δημιούργησε 
μια πολύ άσχημη εικόνα για την πόλη της 
Philadelphia.  

 

 

 

63 Dickerson Paige (2008) “Nearly 1,000 Twilight fans swarms into Forks”. The Olympic Peninsula 

Online Connection  in Washington State Since 1998. 13 Σεπτεμβρίου. Ανακτήθηκε την: 20/01/11 από: 

http://www.peninsuladailynews.com/article/20080914/NEWS/809140311. 
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Τα Συμπεράσματα που προκύπτουν από τις Θετικές επιδράσεις είναι τα εξής: 

Το να έχει μια χώρα μια μεγάλη διαφημιστική τουριστική καμπάνια που να 
ασχολείται αποκλειστικά με τις κινηματογραφικές ταινίες οι οποίες έχουν γυριστεί 
στις τοποθεσίες της είναι ένα μεγάλο προσόν, το οποίο σκοπεύει να της αποφέρει 
πάρα πολλά έσοδα.Ειδικά όταν οι κινηματογραφικές εταιρείες έχουν άμεση 
συνεργασία με τις τουριστικές αρχές ή την τουριστική κοινότητα ενός τόπου, η 
διαφήμιση επιτυγχάνεται πιο γρήγορα για τα έσοδα θα είναι ακόμη περισσότερα. 

Επίσης η πρωτοβουλία μιας χώρας να οργανώσει αναγνωριστικά ταξίδια για 
τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους άλλων χωρών ώστε να διαπιστώσουν 
από κοντά τις ομορφιές της οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από μία ταινία, είναι ένας 
πολύ έξυπνος τρόπος για μια μεγάλη προβολής της χώρας. 

Η διαφήμιση και η προώθηση ενός τόπου επιτυγχάνεται με αναμνηστικές κάρτες, 
φυλλάδια τα οποία μοιράζονται κατά τη διάρκεια μιας ταινίας, κατασκευή 
κινηματογραφικών χαρτών για μια περιοχή η οποία αναδείχθηκε μέσα από μία ταινία, 
καθώς και ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών που δίνονται ως δώρα σε διάφορα 
τηλεπαιχνίδια.Σε αυτούς τους τρόπους διαφήμισης ανήκει και η δημιουργία επίσημης 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για μία χώρα, με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία, 
καθώς επίσης η τοποθέτηση φωτογραφιών από ταινίες σε αεροσκάφη της εκάστοτε 
χώρας ώστε να επιτευχθεί παγκόσμια προβολή. 

Τέλος, η ευημερία που προκύπτει από τις κινηματογραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές 
σειρές σε μία πόλη ή τοποθεσία, δημιουργεί σε αυτήν αύξηση κρατήσεων σε 
ξενοδοχεία, στα σπίτια όπου είχαν γυριστεί σκηνές με τους πρωταγωνιστές, 
κατασκευή θεαματικών πάρκων με αφορμή μια αγαπημένη κινηματογραφική ταινία, 
καθώς και την δημιουργία εταιρειών κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης. 
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Τα Συμπεράσματα που προκύπτουν από τις αρνητικές επιδράσεις είναι τα εξής: 

Η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε ένα τόπο ο οποίος έχει γίνει γνωστός μέσω της 
προβολής του από κάποια κινηματογραφική ταινία προκαλεί αλλοίωση στο 
παραδοσιακό στοιχείο και στις μέχρι τότε παρθένες φυσικές ομορφιές του, 
προκαλώντας αντιδράσεις από τους ντόπιους κατοίκους. Ενώ ο βανδαλισμός των 
τοποθεσιών που προβλήθηκαν από κινηματογραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές 
είναι κάτι το οποίο και αυτό αλλοιώνει την αρχική εικόνα του τόπου από τους 
φανατικούς θαυμαστές που αρπάζουν κομμάτια του ως αναμνηστικά.  

Η ταύτιση στην οποία έρχονται κάποιοι κινηματογραφικοί θεατές με τον 
πρωταγωνιστή μια ταινίας, τους κάνει πολλές φορές να φτάνουν σε ακραία σημεία με 
κίνδυνο  να βλάψουν τον εαυτό τους θέλοντας να τους μοιάσουν.  

Επίσης, η δημιουργίας μιας όχι και τόσο αγαπητής εικόνας για έναν τόπο ο οποίος 
προβλήθηκε περισσότερο από μια ταινία κάνει τους ανθρώπους να ταυτίζουν τις 
άσχημες εικόνες με αυτό, μη θέλοντας αν τον επισκεφθούν. Ακόμη, θύελλα 
αρνητικών αντιδράσεων σηκώνεται από πολλούς ανθρώπους, κυρίως 
περιβαλλοντολόγους με αφορμή λανθασμένες κινήσεις θεατών προς το περιβάλλον 
μετά την προβολή μιας ταινίας.  

Τέλος, η παραπλάνηση του κοινού για μια τοποθεσία η οποία προβλήθηκε μέσω μιας 
κινηματογραφικής ταινίας προκαλεί εκνευρισμό και σύγχυση, αφού αντί για την 
αγαπημένη τους κινηματογραφική τοποθεσία επισκέπτονται μια άλλη που δεν έχει 
σχέση με την ταινία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:  ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΑΥΤΗΣ: 

4.1.1. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ: 

Η αρχαία Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελεί πηγή έμπνευσης για την 
μεγάλη βιομηχανία του κινηματογράφου. Έχοντας τόσο ένδοξο παρελθόν με τρανούς 
ηγέτες, ένδοξες μάχες, μύθους και θρύλους εμπνευσμένους από το δωδεκάθεο, καθώς 
και μεγάλους επικούς συγγραφείς όπως είναι ο Όμηρος, η Ελλάδα είναι μία ¨σίγουρη¨ 
λύση για τους κινηματογραφιστές.  

Επομένως όλες οι ιστορίες όπως αυτές των Αργοναυτών, του Ηρακλή, του Αχιλλέα, 
του Μέγα Αλέξανδρου, του Λεωνίδα, του Οδυσσέα και πολλών άλλων ακόμη 
προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στους ανθρώπους όλου του κόσμου εδώ και πολλά 
χρόνια, αφού τα κατορθώματα και το εξωπραγματικό στοιχείο που περιέχουν αυτές οι 
ιστορίες, εξάπτει την φαντασία τους οδηγώντας τους σε ένα άλλο ασυνήθιστο κόσμο.  

Γιατί όμως ο άνθρωπος έχει αυτή την ανάγκη να βρεθεί έστω και για λίγο, όσο μπορεί 
να κρατήσει μια κινηματογραφική ταινία, σε έναν εξωπραγματικό κόσμο βγαλμένη 
από μυθικά πλάσματα, τέρατα, υπέρ-ήρωες και πολεμιστές οι οποίοι αψηφούν το 
θάνατο;  

Ενώ γενικά οι φανταστικοί και οι πιθανοί κόσμοι στα φιλμς διατηρούν συγκεκριμένες 
χειροπιαστές επαφές με την πραγματικότητα, άλλοι κόσμοι στις κινηματογραφικές 
ταινίες χωρίζουν εντελώς με την πραγματικότητα. Αυτό το καταφέρνουν κάνοντας 
ένα μεγάλο βήμα παρέχοντας μια ζώνη οντότητας ασυνεχή στον πραγματικό κόσμο 
που αφήνεται πίσω. Σε τέτοιες ταινίες, παρέχεται και ένα προσβάσιμο σημείο μέσα 
από μια εντυπωσιακά ευδιάκριτη σφαίρα πραγματικότητας η οποία την ξεχωρίζει από 
τον πλασματικό κόσμο της ταινίας. Από αυτήν την άποψη, πραγματοποιείται ένα 
ταξίδι των χαρακτήρων κυριολεκτικά σε έναν άλλο κόσμο64.  

  

 

 

64 Walters James (2008). “Alternative Worlds in Hollywood cinema, Resonance Between Realms”. 

Intellect Books. P.p. 157-158. Ανακτήθηκε την 03/02/11 από: 

http://books.google.gr/books?id=jumhNWN8BxUC&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=fal

se 
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Η επίκληση άλλων κόσμων στα αφηγήματα ταινιών μπορεί να γίνει κατανοητή ως 
τμήμα μιας διαδεδομένης επένδυσης στο θέμα, το οποίο εμφανίζεται στις 
υπηκοότητες και τους πολιτισμούς. Την προτεινόμενη ύπαρξη άλλων κόσμων μπορεί 
εύκολα να την συναντήσει κανείς στην θρησκεία, στην λαογραφία, στους μύθους και 
θρύλους καθώς επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας συμπεριλαμβάνοντας τις 
μετά θάνατον ιστορίες τις οποίες αντιπροσωπεύει συνήθως ο παράδεισος, η κόλαση, 
ο Άδης, ο Όλυμπος κλπ.  

Αυτές οι ιστορίες προτείνουν την ύπαρξη εξωπραγματικών σφαιρών πέρα από τις 
χωροχρονικές διαστάσεις του δικού μας κόσμου, οι οποίες φυσικά σε κάποιους 
πολιτισμούς λαμβάνοντας ως κυριολεκτικά αληθινές. Λαμβάνοντας αυτό ως γεγονός, 
η πρόταση ενός κόσμου πέρα από αυτόν στον οποίο ζούμε φέρνει μαζί την υπόσχεση 
μιας ζωής μετά, και επομένως δίνει πάτημα στον ανακουφιστικό ισχυρισμό ότι ο 
θάνατος δεν είναι τελικά το τέλος.  

Η ευκολία και η ασφάλεια αυτής της έννοιας έχουν αναμιχθεί με το πέρασμα των 
χρόνων στη λογοτεχνία και την τέχνη. Ειδικά το παράδειγμα της ελληνικής 
μυθολογίας, όπου χαρακτήρες σαν τον Ορφέα, τον Θησέα και τον Ηρακλή διασχίζουν 
τον κόσμο των νεκρών είναι χαρακτηριστικό δείγμα της μετά θάνατον ζωής. Το 
πέρασμα των ζωντανών και των νεκρών και η μεταξύ τους αντίστοιχες εξουσίες σε 
τέτοιες ιστορίες χρησιμεύουν για να φέρουν μία αναστάτωση στην σταθερή 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο κόσμων, δημιουργώντας μεταξύ τους ένα είδος 
μετάβασης το οποίο μοιάζει με διαδικασία διπλής κατεύθυνσης.  

Επομένως, όλες οι παραπάνω επεξηγήσεις αποτελούν ένα σύνολο πραγμάτων τα 
οποία μας αναλύουν τον τρόπο σκέψης ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία μας 
αναλύουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων απέναντι σε κάτι μυθικό το οποίο πολλές 
φορές έρχεται σε αντίφαση με τον κόσμο των ζωντανών και αυτό είναι κάτι που όπως 
φαίνεται ο κόσμος το αποζητά στις ταινίες που παρακολουθεί.  

Όπως αναφέραμε νωρίτερα η αρχαία Ελλάδα υπήρξε στο παρασκήνιο των 
κινηματογραφιστών εδώ και πολλά χρόνια, από τις αρχές ακόμη της έβδομης τέχνης. 
Ομηρικά έπη όπως η Οδύσσεια “L’ Odissea” έχουν βρεθεί στις κινηματογραφικές 
οθόνες από το 1911 με Ιταλικές παραγωγές. Άλλες τόσες ταινίες έχουν γυριστεί από 
τότε ανά τον κόσμο, αφορώντας όχι μόνο τα έπη του Ομήρου, αλλά και πολλούς 
πολεμιστές της αρχαιότητας, καθώς και μυθικούς ήρωες 65.  

 

65 “ L’ Odissea (1911)”. IMDB. The Internet Movie Database. Ανακτήθηκε την 03/02/11 από: 

http://www.imdb.com/title/tt0189846/ 
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Οι περισσότερες ταινίες από αυτές όπως θα παρατηρήσουμε και στη συνέχεια, δεν 
παραμένουν πιστές στους ελληνικούς μύθους και στην ελληνική ιστορία, 
παραποιώντας πολλά γεγονότα και αμαυρώνοντας πολλές φορές την εικόνα του ήρωά 
τους. Πιο πολύ θα λέγαμε πως είναι έργα φαντασίας, παρά βασισμένα σε μύθους και 
θρύλους, αφού το μόνο κοινό που έχουν πολλές φορές είναι ο τίτλος τους.  

Από τα αγαπημένα θέματα των σκηνοθετών είναι οι ελληνικοί μύθοι, αφού δεν είναι 
λίγοι αυτοί ου προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ξεκινάμε έτσι με τον 
Ηρακλή τον ημίθεο γιο του Δία και της Αλκμήνης που έγινε ταινία το 1958 με 
πρωταγωνιστή τον Steve Reeves παρουσιάζοντας μεγάλη επιτυχία66. Το 1970 
γυρίζεται ξανά ένα είδος νέου Ηρακλή με τίτλο ¨Ο Ηρακλής στη Νέα Υόρκη» με τον 
Arnold Schwarzenegger, μία ταινία η οποία δεν είχε καμία αναφορά στην ελληνικό 
μύθο, αποτελώντας μια παρωδία του67.  

Ενώ το 1995 ο μυθικός Ηρακλής ενσαρκώθηκε από τον Kevin Sorbo και έγινε 
τηλεοπτική σειρά και με αρκετή επιτυχία, η οποία κράτησε μέχρι το 1999. Η ιστορία 
του Ηρακλή με τον κινηματογράφο δεν σταματά εδώ, αφού το 1997 γυρίζεται σε 
ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney η οποία χαρίζει ξανά την αίγλη στον ελληνικό 
μύθο προσθέτοντας και πολύ δόση χιούμορ. Η ταινία δεν είχε θερμή υποδοχή από 
τους Έλληνες, αλλά κατάφερε παγκοσμίως να εισπράξει 252,700,000 δολάρια68, 69.  

Συνέχεια έχει η Αργοναυτική εκστρατεία η οποία και το 1963 που πρωτογυρίστηκε, 
αλλά και το 2000 με ποιο γνωστούς ηθοποιούς, είναι μία από τις λίγες φορές όπου οι 
ταινίες δεν είχαν μεγάλη απόκλιση από τον ελληνικό μύθο. Η δεύτερη ταινία “Jason 
and the Argonauts (2000)” μάλιστα είχε προταθεί για δύο βραβεία Emmy70.  

 

66 Kevin Sorbo Official Site. Biography.  Ανακτήθηκε την 05/02/11 από: 

http://www.kevinsorbo.net/bio.htm.  

67 Jason and the Argonauts (2000)” IMDB. The Internet Movie Database. Ανακτήθηκε την 05/02/11 

από: http://www.imdb.com/title/++0217579/ 

68 “Le Fatiche di Ercole” (1958)” IMDB.  The Internet Movie Database. Ανακτήθηκε την 03/02/11 

από: http://www.imdb.com/title/tt0050381/ 

69 Hercules in New York (1969)” IMDB.  The Internet Movie Database. Ανακτήθηκε την 03/02/11 

από: http://www.imdb.com/title/tt00650832/ 

70 Kevin Sorbo Official Site. Biography.  Ανακτήθηκε την 05/02/11 από: 

http://www.kevinsorbo.net/bio.htm.   
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Ακολουθούν τα δύο μεγαλύτερα έπη του Ομήρου, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Αρχικά η 
Ιλιάδα απασχόλησε τους σκηνοθέτες με την ιστορία της ωραίας Ελένης, κάνοντας 
τους να κινηματογραφήσουν το 1956 την ταινία 74”Helen of Troy” και στη συνέχεια 
την μεταφορά αυτής σε τηλεοπτική σειρά το 2003. Οι απόπειρες αυτές της μεταφοράς 
του Τρωικού Πολέμου ήταν αποτυχημένες αφού δεν πλησίαζαν καθόλου τα γεγονότα 
τα οποία αναφέρονταν στο έπος.  

Η πιο εμπορική όμως μεταφορά της Ιλιάδας ήρε με την ταινία “Troy” 75 το 2004 όπου 
στον ρόλο του πολεμιστή Αχιλλέα ήταν ο Brad Pitt, προκαλώντας ανάμεικτα 
συναισθήματα σε κοινό και κριτικούς αφού και πάλι υπήρχαν πολλές παραλήψεις από 
την πραγματική ιστορία, κυρίως στις Θεϊκές παρεμβάσεις.  

Περνώντας στην Οδύσσεια, έχουν γυριστεί δύο εξαίρετες κινηματογραφικές ταινίες 
με αφορμή αυτό το ξακουστό έπος του Ομήρου, που πραγματεύεται την περιπλάνηση 
του βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα μετά τη λήξη του Τρωικού Πολέμου. Η πρώτη 
ταινία ήταν το 1995 με τίτλο “Ulysses” όπου πρωταγωνιστούσε ο Kirk Douglas και η 
δεύτερη το 1997 με τίτλο “The Odyssey” ή οποία ήταν τηλεταινία με πρωταγωνιστή 
τον Arman Assante και συμπρωταγωνίστρια την ελληνικά ηθοποιό Ειρήνη Παππά. 
Ίσως αυτές οι δύο μεταφορές ήταν και οι πιο πετυχημένες αφού σεβάστηκαν επί τω 
πλείστων το έπος και το παρουσίασαν αξιοπρεπώς 71, 72.  

Μετά την Ιλιάδα και την Οδύσσεια σειρά είχε η κινηματογραφική μεταφορά του 
Έλληνα Μακεδόνα στρατηλάτη Μέγα Αλεξάνδρου, που πριν ακόμη κυκλοφορήσει 
στις αίθουσες είχε ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων για αυτήν την ταινία. Η ταινία 
“Alexander” η οποία προβλήθηκε το 2004 με πρωταγωνιστή τον Collin Farrell, 
παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο ως αιμοσταγή κατακτητή. Έλληνες δικηγόροι 
κατέφθασαν να δουν εάν η ταινία προσβάλει τον Μέγα Αλέξανδρο ως 
ομοφυλόφιλο73.  

 

 

71 Winkler M.Martin (2007). “Spartacus  film and history”. Blackwell Publishing Ltd USA. p.p. 209.  

Ανακτήθηκε την 05/02/11 από: http://books.google.gr/books?id=qfmEfDsq-

6IC&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false 

72 Winkler M.Martin (2007). “Troy  from Homer’s Iliad and Hollywood epic”. Blackwell Publishing 

Ltd USA. p.p. 114.  Ανακτήθηκε την 06/02/11 από: 

http://books.google.gr/books?id=tDv2znATTy4C&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false 

73 Ulisse (1954)" “Ulisse (1954)”. IMDB. The Internet Movie Database. Ανακτήθηκε την 05/02/11 

από: http://www.imdb.com/title/tt0047630/ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 72 

 

                                                                 

http://books.google.gr/books?id=qfmEfDsq-6IC&printsec=frontcover&hl=el%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=qfmEfDsq-6IC&printsec=frontcover&hl=el%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=tDv2znATTy4C&printsec=frontcover&hl=el%23v=onepage&q&f=false
http://www.imdb.com/title/tt0047630/


Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Ίδια ταινία είχε γυριστεί και το 1956 με τον τίτλο “Alexander the great” αφήνονται 
τις καλύτερες εντυπώσεις αφού σεβάστηκαν το όνομα και στην ιστορία του μεγάλου 
στρατηλάτη. Μετά τον Μέγα Αλέξανδρο σειρά για τον Χολιγουντιανό 
κινηματογράφο είχε ο Έλληνας βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας και η περίφημη μάχη 
των τριακοσίων Σπαρτιατών με τους χιλιάδες Πέρσες. Αυτή η κινηματογραφική 
μεταφορά έγινε από το κόμικς του Frank Miller με τίτλο ¨300¨για αυτό κιόλας 
διαφέρουν πολύ οι χαρακτήρες και το παρουσιαστικό τους στην ταινία, με εκείνου 
της πραγματικής ιστορίας 74.  

Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την ηλεκτρονική εφημερίδα 
notospress, αυτοκριτική του κοινού της Λακωνίας απέναντι στους ¨300¨ήταν αρκετά 
μεγάλη ,αφού μέσα σε ενάμιση μήνα κόπηκαν 10.000 εισιτήρια. Παρόλη όμως την 
μεγάλη ευκαιρία που είχε η Σπάρτη για να διαφημιστεί, το μόνο που έκανε ήταν να 
διοργανώσει μια έκθεση με κόμικς από την ταινία, την στιγμή που είχε το προνόμιο 
της «παγκόσμιας» πρεμιέρας με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα επάνω της 75.  

Τελευταία, άλλες δύο ξένες κινηματογραφικές παραγωγές έχουν φέρει την Ελλάδα 
ξανά στο προσκήνιο με ιστορίες βγαλμένες από το δωδεκάθεο. Η πρώτη είναι η 
¨Τιτανομαχία¨ (2010) η οποία αποτελεί remake παλαιότερης ταινίας του 1981, ενώ η 
δεύτερη είναι, ¨Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι: η κλοπή της αστραπής¨ που είναι 
βασισμένη στο βιβλίο του Rick Riorban και αποτέλεσε κίνητρο για την διαφήμιση 
του Εθνικού Ελληνικού Μουσείου στο Σικάγο76.  

 

 

 

 

 

 

 

74 “Odysseia (1997)”. IMDB. The Internet Movie Database. Ανακτήθηκε την 05/02/11 από: 

http://www.imdb.com/title/tt0118414/ 

75 (2004). Greek lawyers halt Alexander case”. Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου. BBC News.  Ανακτήθηκε 

την 07/02/11 aπό: http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/4064727.stm 

76 “Alexander the Great (1956)”.  IMDB.The Internet Movie Database. Ανακτήθηκε την 05/02/11 από: 

http://www.imdb.com/title/tt0048937/ 
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Και οι δύο ταινίες στηρίχθηκαν σε φανταστικά στοιχεία, πράγμα ου τις έκανε να 
διαφέρουν από τις ελληνικές ιστορίες για το δωδεκάθεο, κυρίως όμως η 
¨Τιτανομαχία¨ αφού ¨Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι¨ από την αρχή βασίστηκε 
στην ομώνυμη σειρά φανταστικών βιβλίων77.  

Κλείνοντας παρατηρούμε πως η Ελλάδα είναι τους θρύλους, την ιστορία της και το 
πλήθος ιστοριών της ελληνικής μυθολογίας σίγουρα αποτελεί μια κερδοφόρα πηγή 
έμπνευσης για τους κινηματογραφιστές όλου του κόσμου και είναι βέβαιο πως θα 
συνεχίζει να είναι για πολλά χρόνια ακόμη78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 Πετρούλιας Χρήστος. ¨Ελλάδα - Hollywood. ..συμμαχία!¨. Notos press. Ανακτήθηκε την 08/2/11 

από: http://www.notospress.gr/article.php?id=817 

78 Karamitsos A. Maria (2010). Percy Jackson “Invades” Hellenic Museum”. Greek usa reporter. 

Δευτέρα 28 Ιουνίου.  Ανακτήθηκε την 10/2/11 από: http://usa.greekreporter.com/2010/06/28/percy-

jackson-invades-museum-2/ 
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4.1.2. ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΔΑ:  

Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ιδανικότερες χώρες για ξένη κινηματογράφηση λόγω 
του εξαίρετου σημείου στο οποίο βρίσκεται πάνω στον χάρτη, πράγμα που την κάνει 
να έχει πολύ καλό καιρό. Και όταν αυτό έρχεται σε συνδυασμό με τις υπέροχες 
τοποθεσίες και τα μαγευτικά νησιά της, την καθιστά πόλο έλξης για τους 
κινηματογραφιστές όλου του κόσμου.  

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν ξεκινήσει να γυρίζονται ξένες ταινίες στην Ελλάδα, 
αρκετές από τις οποίες έχουν σημειώσει παγκόσμια επιτυχία, διαφημίζοντας έτσι την 
χώρα μας και τις ομορφιές της στο ευρύ κοινό ώστε κάποια στιγμή να θελήσουν να 
την επισκεφθούν και από κοντά. Σε αυτό το σημείο θα δούμε τις σημαντικότερες 
ξένες παραγωγές που πρόβαλαν τα όμορφα μέρη της Ελλάδας μέσα από τον 
κινηματογραφικό φακό τους και την έκαναν περισσότερο γνωστή. 

Ξεκινάμε από το 1950, αφού από τότε άρχισε ο ξένος κινηματογράφος να προσεγγίζει 
την χώρα μας για τα γυρίσματα ταινιών και πιο συγκεκριμένα το 1957 με την ταινία 
¨Το παιδί και το δελφίνι¨ όπου πρωταγωνιστούσε η Σοφία Λόρεν. Τα γυρίσματα 
έλαβαν μέρος στο νησί της Ύδρας, και η ταινία αυτή ήταν η πρώτη που έφερε ξένα 
κινηματογραφικά συνεργεία στην Ελλάδα79. 

Το 1957 είναι επίσης η χρονιά που ο Νίκος Καζαντζάκης έφυγε από τη ζωή και ο Ζυλ 
Ντασέν γυρίζει ταινία στην Κρήτη, βασισμένη στο μυθιστόρημά του ¨ Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται¨.  

 

                                

79 Νικολοπούλου Δήμητρα (2007). “Made in Greece”. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Μοτέρ». Αρ. 

Τεύχους 06 – Ιούλιος – Αύγουστος. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Matia. Άρθρα – Μελέτες. 

Ανακτήθηκε την 13/02/11 από: http://www.matia.gr/7/78/7806/7806_3_03.html 
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Αργότερα, το 1960 η δεύτερη ταινία που σκηνοθετεί ο Ζυλ Ντασέν ¨Ποτέ την 
Κυριακή¨ με πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη έκανε γνωστό τον Πειραιά 
αλλά και τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι (η οποία κέρδισε Όσκαρ καλύτερου 
τραγουδιού σε όλο τον κόσμο).  

Μέτα από ένα χρόνο το 1961 κινηματογραφείται στην Ρόδο η ταινία  ¨Τα κανόνια του 
Ναβαρόνε» με πρωταγωνιστή τον Γκρέγκορι Πεκ και συμπρωταγωνίστρια την 
Ειρήνη Παππά, αποτελώντας τεράστια διαφήμιση για το νησί της Ρόδου. Ο Ζυλ 
Ντασέν πραγματοποιεί γυρίσματα στην Ελλάδα το 1962 και αυτή τη φορά στην 
Ύδρα. Ο τίτλος της ταινία ήταν, ¨Φαίδρα¨ η οποία προτάθηκε για Όσκαρ και για 
ακόμη μία φορά πρωταγωνίστρια η Μελίνα Μερκούρη.  

Η χρονιά όμως που αποτέλεσε σταθμό για την Ελλάδα είναι το 1964, αφού έγινε 
πολλή γνωστή σε όλους η Κρήτη, με την ταινία ¨Αλέξης Ζορμπάς¨ όπου 
πρωταγωνιστούσε ο Άντονι Κουίν. Η ταινία κέρδισε τρία Όσκαρ (Β γυναικείου 
ρόλου, σκηνογραφίας και φωτογραφίας) εδραιώνοντας το νησί σε έναν από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς.  

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1968 γυρίζεται η ταινία ¨Επιχείρησης Απόλλων¨ με 
πρωταγωνίστρια την Ανίτα Ναθαναήλ, στις περιοχές της Αθήνας, της Επιδαύρου, του 
Ναυπλίου και τη Κέρκυρας. Η προβολή της Ελλάδας από την ματιά του σκηνοθέτη 
ήταν τόσο μεγάλη, που η ταινία θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραία τηλεοπτικό 
σποτ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. (Ε.Ο.Τ.)80.  

Το 1981, είναι η χρονιά που ο θρυλικός Τζέιμς Μποντ περνάει από την Ελλάδα στην 
ταινία ¨Για τα μάτια σου μόνο, και πιο συγκεκριμένα από τα Μετέωρα και την 
Κέρκυρα. 

Την επόμενη χρονικά (1982) στην Σαντορίνη κινηματογραφείται η ταινία ¨Εραστές 
του καλοκαιριού¨ με πρωταγωνίστρια την Ντάρυλ Χάνα, η οποία ταινία είχε 
απρόβλεπτα μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και κατάφερε να διαφημίσει την 
Σαντορίνη81.  

  

 

 

80 Hollywood in Greece”.  Movies film in Greece. Ανακτήθηκε την 13/02/11 από: http://www.greek-

islands.us/greece/movies-filmed-in-greece/ 

81 Maslin Janet (1982).  “Summer Lovers (1982) Randal Kleiser’s summer lover’s on a greek island”. 

The New York Times. New York Times Review. Movie review. 20 Αυγούστου. Ανακτήθηκε την 

13/02/11 από: http://movies/com/movie/reviews?res=9802E3DB103BF933A1575BCOA964948260. 
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“Έξι χρόνια μετά (1988) η Αμοργός γίνεται γνωστή 85 σε όλους τους λάτρεις των 
ελληνικών νησιών και ειδικότερα των Γάλλων, με την ταινία ¨Απέραντο Γαλάζιο¨  με 
πρωταγωνιστές τους: Ζαν Ρενό και Ροζάνα Αρκέτ. Μέσω αυτής της ταινίας η 
Αμοργός εκτός από τους ξένους τουρίστες έγινε περισσότερο γνωστή και στους 
Έλληνες παραθεριστές.  

Συνέχεια είχε η ταινία ¨Σίρλεϊ Βαλεντάιν ¨ το 1989 με την Πόλιν Κόλινς στο νησί της 
Μυκόνου και ταυτίσθηκε μέσω αυτής, ως νησί της απελευθέρωσης και της 
απενοχοποίησης. 

 Όλα τα βλέμματα του κόσμου στράφηκαν το 1991 στο Καστελόριζο, σε αυτό το 
μικρό αλλά πανέμορφο νησί λόγω της ταινίας ¨Μεντιτερανέο¨ η οποία κέρδισε το 
ξενόγλωσσο όσκαρ με  συμπρωταγωνίστρια την Βάνα Μπάρμπα.  

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2001 η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό με την 
ταινία “Cats Meow” η οποία γυρίστηκε στο μικρό Κυπαρίσσι της Πελοποννήσου. 
Επίσης οι ταινίες: ¨Το καλοκαίρι της Άννας¨ στη Σύμη με την Άντζελα Μπολίνα και 
τη Θέμιδα Μπαζάκα, καθώς και το ξακουστό σε όλο τον κόσμο ¨Μαντολίνο του  
Λοχαγού Κορέλι¨ που γυρίστηκε στην Κεφαλονιά με πρωταγωνιστές την Πενέλοπε 
Κρουζ και τον Νίκολας Κέιτζ.  

Η ταινία είχε τόση επιτυχία, που το νησί της Κεφαλονιάς έγινε γνωστό μέσα από τον 
Κορέλι και μέσα σε ένα χρόνια μετά την προβολή της, είχε περισσότερους από 
227.000 επιβάτες μόνο από τις αεροπορικές εταιρείες.  

Το 2002 η Μύκονος βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο των σκηνοθετών με την 
ταινία ¨Χωρίς ταυτότητα¨ με τον Ματ Ντέϊμον, όπου οι τελευταίες σκηνές έχουν 
γυριστεί σε ένα εστιατόριο στην μικρή Βενετία του νησιού, προβάλλοντας και πάλι 
την Ελλάδα82.  

Μια χρονιά μετά (2003) η Αντζελίνα Ζολίε πρωταγωνιστεί στην ταινία ¨Λάρα 
Κροφτ¨ και το λίκνο της ζωής¨ με τις πρώτες σκηνές να είναι γυρισμένες στη 
Σαντορίνη.  

Ενώ το 2005 ξανά στο νησί τις Σαντορίνης κινηματογραφείται ένα μεγάλο μέρος της 
ταινίας, ¨Ένα μπλουτζίν για τέσσερις, η οποία μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε, 
γυρίστηκε το 2008  η συνέχειά της με σκηνές και πάλι στη Σαντορίνη.  

 

82 Μπουρνατζή Σοφία. ¨Κινηματογραφικός τουρισμός – Η 7η τέχνη στη χώρα των Θαυμάτων….¨ 

Pass2greece.gr ηλεκτρονικό τουριστικό περιοδικό. Ανακτήθηκε την 13/02/11 από: 

http://www.pass2greece.gr/afieroma0_det.asp?afieroma_id=84 
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Την ίδια χρονιά, (2008) κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η ταινία “Mamma 
Mia”  η οποία ήταν εξ’ ολοκλήρου γυρισμένη στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα 
στην Σκιάθο και τη Σκόπελο. Το “Mamma Mia” ίσως να είναι και η πρώτη ταινία που 
διαφημίστηκε αρκετά από την ίδια την Ελλάδα μέσω των αρμόδιων φορέων, εκτός 
από την τεράστια δωρεάν διαφήμιση που ήδη είχαν αποκτήσει παγκοσμίως από την 
ταινία τα δύο αυτά νησιά83.   

Η Νία Βαρντάλος η οποία έχει ελληνικές ρίζες, μετά την ταινία ¨Γάμος αλά 
Ελληνικά¨ που δεν κινηματογραφήθηκε καθόλου στην Ελλάδα, το 2009 θέλησε να 
γυρίσει την καινούρια της ταινία στην χώρα μας με τίτλο ¨Έρωτας αλά Ελληνικά¨. Η 
ταινία προβάλει πολλά αρχαιολογικά μνημεία όπως η Ακρόπολη, που για πρώτη 
φορά Αμερικάνικη εταιρεία παραγωγής λαμβάνει άδεια από το Υπουργείο 
Πολιτισμού ώστε να πραγματοποιηθούν γυρίσματα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο 
της Ακρόπολης. Άλλοι αρχαιολογικοί χώροι που φαίνονται στην ταινία είναι οι 
Δελφοί και η Αρχαία Ολυμπία84. Οι πωλήσεις της ταινίας ήταν πολύ καλές 
(1.871,896 δολάρια την χρονιά που παιζόταν), όπως και η προώθηση της Ελλάδας 
προς τα έξω85.  

Μια από τις τελευταίες ταινίες που γυρίστηκαν στην Ελλάδα είναι ¨Οι βασιλιάδες της 
Μυκόνου¨ (2010), η οποία γυρίστηκε και στο  ομώνυμο νησί. Εκτός από τη 
διαφήμιση που γνώρισε η Μύκονος από την ταινία, ο ίδιος ο σκηνοθέτης της και 
ταυτόχρονα πρωταγωνιστής Νίκος Γιαννόπουλος, ομογενής της Αυστραλίας, θέλησε 
να δείξει την Ελλάδα πέρα από τον Ζορμπά με τον οποίο όλοι την έχουν ταυτίσει. 
Δηλαδή, ανθρώπους καλοντυμένους, με ευρωπαϊκή κουλτούρα, πολύ ωραία μαγαζιά 
διασκέδασης, εστιατόρια, όμορφες παραλίες και όμορφους ανθρώπους 86.  

83 Miller Korina, Clark Stamatios M., Deliso Ghris, Hannigan Des, Kyriakopoulos Victoria (2010). 

«Greek Islands e-book». Lonely Planet Publications Pty ltd. p.p. 54. Ανακτήθηκε στην 13/02/11 από: 

http://books.google.gr/books?id=K5X-jtdoVxsC&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false 

84 (2007). “A  star-studded Mamma Mia! Shot in Greece”. Archive. Ekathimerini.com. Δευτέρα 3 

Σεπτεμβρίου. Ανακτήθηκε την 13 /02/11 από: 

http://archive.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid%3D87384 

85 Carter Kelly (2009). “Traveling with the stars: Nia Vardalos”. USA TODAY. 6 Φεβρουαρίου. 

Ανακτήθηκε την 14/02/11 από: http://usatoday30.usatoday.com/travel/celebrity/2009-06-01-nia-

vardalos_N.htm?csp=34 

86 Greece Yearly Box Office. Box Office Mojo. International.greece. ανακτήθηκε την 14/02/11 από: 

http://boxofficemojo.com/intl/greece/yearly/?yr=2009&p=.htm 
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Τέλος, η Ελλάδα θα συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς 
για κινηματογράφηση για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, αφού ο φυσικός της πλούτος 
είναι πολύ μεγάλος και ανεξάντλητος.  

Αυτό που παρατηρούμε είναι η εξέλιξη που έχουν παρουσιάσει οι αρμόδιοι 
τουριστικοί και πολιτισμικοί φορείς της χώρας όσον αφορά τους ξένους 
κινηματογραφιστές και τις άδειες κινηματογράφησης σε αρχαιολογικούς χώρους, 
μνημεία κλπ.  

Βλέπουμε έτσι σιγά – σιγά τους τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας 
να αξιοποιούν, μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης, την δωρεάν διαφήμιση και 
προβολή που παρέχουν οι εταιρείες κινηματογράφησης με τις ταινίες τους σε όλο τον 
κόσμο87.  

 

                                        

 

                                       

 

 

87 Bodey Michael (2010). An Aussie Greek baring gifts”. The Australian (the heart of the nation). 19 

Μαΐου. Ανακτήθηκε την 14/02/11 από: http:/ www.theausralian.com.au./news/arts/an-aussie-greek-

baring-gifts/story-e 67rg8n6-1225868380095 
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4.1.3. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:   

Όπως είχαμε αναφέρει και νωρίτερα στο προηγούμενο κεφάλαιο, την Ελλάδα την 
¨φλέρταραν¨ εδώ και πολλά χρόνια οι ξένες εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο πλήθος από ταινίες να έχουν γυριστεί εξ’ 
ολοκλήρου στην χώρα μας ή απλώς να την έχουν συμπεριλάβει στις 
κινηματογραφικές λήψεις τους, προβάλλοντας  την απαράμιλλη ομορφιά των τοπίων 
της.  

Αυτή η μεγάλη προβολή ή αλλιώς ¨δωρεάν διαφήμιση¨ που έχει μια χώρα και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα από τις ταινίες, εκτός από τις θετικές επιδράσεις 
που μπορεί να της προσφέρει, αντιμετωπίζει και τον κίνδυνο των αρνητικών 
επιδράσεων που πολύ πιθανόν να προκύψουν από αυτήν την μεγάλη απότομη έκθεση 
περιοχών και τοπίων της. Τις επιδράσεις αυτές θα εξετάσουμε σε αυτό το σημείου 
του κεφαλαίου, ξεκινώντας πρώτα με εκείνες που βοήθησαν να αναπτυχθεί ο τόπος 
προβολής και να αποκτήσει σημαντικά τουριστικά οφέλη από αυτήν την παγκόσμια 
¨δωρεάν¨ διαφήμισή του.  

Αναφερόμαστε στις θετικές επιδράσεις τις οποίες αποκόμισε η Ελλάδα από την ξένη 
κινηματογράφηση:  

Αρχίζοντας με την ταινία ¨Το παιδί και το δελφίνι¨(1957), πρέπει να αναφέρουμε ότι 
μετά την προβολή της έκανε διάσημη την Ύδρα σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα 
στην Ιταλία, μετατρέποντας το νησί του Σαρωνικού σε ένα απέραντο Κάπρι με τους 
διάσημους της Τσινετσιτά και του Χόλυγουντ να καταφθάνουν μαζικά για να κάνουν 
βόλτα πάνω στα γαϊδουράκια του88. Μάλιστα η ταινία είχε τόση απήχηση που τα 
τελευταία χρόνια τοποθετήθηκε και ένα άγαλμα προς ανάμνησή της 89.  

 

 

88 Μανδηλαρά Τίνα (2010). ¨Ύδρα, καλοκαιρινή έκρηξη¨. Big fish. Art. Πρώτο Θέμα. Κυριακή 4 

Ιουλίου. p.p.22. ανακτήθηκε την 18/02/11 από: 

http://www.protothema.gr/files/kyriakatikoPDF/280bf.pdf 

89 Πρωτέτση Χριστίνα (2009). ¨Ελληνικά νησιά που διέπρεψαν λόγω κινηματογράφου, καλοκαίρι 2009 

πρωταγωνιστές στη μεγάλη οθόνη και στον τουρισμό¨. Το Βήμα πολιτισμός. 15 Αυγούστου. 

Ανακτήθηκε την 18/01/11 από: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=283606 
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ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Η Ύδρα εξακολούθησε να αποτελεί δημοφιλή προορισμό και αυτός ενισχύθηκε 
ακόμη περισσότερο το 1962 με την ταινία ¨Φαίδρα¨ η οποία κινηματογραφήθηκε στο 
νησί.  

Συνέχεια έχει η ταινία ¨Εραστές του καλοκαιριού¨ (1982) που ήταν μια απρόσμενα 
μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία η οποία συνέβαλε στην διαφήμιση της Σαντορίνης, 
καθιστώντας την ως ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό90.  

Μετά την προβολή της ταινίας, πολλοί έχουν συνδέσει το νησί με την ονομασία ¨το 
νησί του έρωτα¨91. Τη δημοσιότητα που πήρε η Σαντορίνη από την ταινία 
προσπαθούν να την διατηρήσουν με την προβολή της (όπως επίσης και άλλων 
ταινιών που έχουν γυριστεί στη Σαντορίνη) σε θερινούς κινηματογράφους του 
νησιού92.  

Η ταινία ¨Απέραντο γαλάζιο¨ που σκηνοθετήθηκε στην Αμοργό και πιο συγκεκριμένα 
στην παραλία της Αγίας Άννας αποτέλεσε πολύ μεγάλη διαφήμιση για το νησί. 
Παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια προβολής της ταινίας, υπάρχει καφέ 
– μπαρ σα Κατάπολα με το όνομα «Le Grand Bleu» όπου κάθε βράδυ παίζεται η 
ταινία. Επιπλέον, η Αμοργός έγινε πολύ διάσημη για τις καθαρές και βαθιές θάλασσές 
της αποτελώντας την κινηματογραφική προβολή εφαλτήριο για μια πολύ θετική 
επίδραση όσον αφορά τον καταδυτικό τουρισμό93.  

Μεγάλη αύξηση Ιταλών τουριστών παρατηρήθηκε στο Καστελόριζο μια χρονιά μετά 
την κινηματογραφική επιτυχίας του Ιταλικού “Mediteraneo” (1991) η οποία κέρδισε 
και το όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Το νησί μέχρι να προβληθεί η ταινία στους 
κινηματογράφους, ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό, αλλά και σε πολλούς Έλληνες λόγω 
του γεωγραφικού του σημείου.  

90 Κασιμάτης Βασίλης (2009). ¨Σαντορίνη, ένα ταξίδι για καλοκαιρινούς εραστές της… ζωής¨.  

Κρητική Φωνή. 31 Αυγούστου. Ανακτήθηκε την 19/02/11 από: 

http://www.agorapress.gr/el/news.php?n=1846 

91 Πρωτέτση Χριστίνα (2009). ¨Ελληνικά νησιά που διέπρεψαν λόγω κινηματογράφου, καλοκαίρι 2009 

πρωταγωνιστές στη μεγάλη οθόνη και στον τουρισμό¨. Το Βήμα πολιτισμός. 15 Αυγούστου. 

Ανακτήθηκε την 18/01/11 από: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=283606 

92 Μάργαρης Κων/νος (2008). ¨Αμοργός¨.  ¨Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στο νησί της Αμοργού¨.  

Δίκτυο Αειφόρου Νήσων «Δάφνη» Απρίλιος 2008. p.p.37. ανακτήθηκε την 19/02/11 από: 

http://www.dafni.net.gr/gr/members/files/amorgos/amorgos-report.pdf 

93 Ζουμπουλάκης Βασίλης (2009). ¨Τι είν’ η πατρίδα μας, μην είναι….σινεμά; ¨Το Βήμα πολιτισμός. 

’05 Φεβρουαρίου. Ανακτήθηκε την 18/02/11 από: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=110540 
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Η αύξηση τουριστών μετά την ταινία (κυρίως Ιταλών) μπορεί να ονομαστεί και 
μακροχρόνια προβολή για έναν τόπο, αφού όπως αναφέρει και εκπρόσωπος του 
ομώνυμου ξενοδοχείου στο Καστελόριζο, συνεχίζει να διατηρείται ακόμη και στις 
μέρες μας 94.  

Όμως, η μεγαλύτερη αύξηση τουριστών στη χώρα μας ήρθε με την ταινία ¨Το 
Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι¨ το 2001 όπου σκηνοθετήθηκε στην Κεφαλονιά, η 
οποία ακόμη και στο διάστημα των γυρισμάτων της είχε κατακλυστεί από κόσμο. Ο 
Πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων ανέφερε το 2000, ότι ο αριθμός των αφίξεων ξένων 
τουριστών με πτήσεις τσάρτερ ήταν της τάξεως του 12% για τον Μάιο, ενώ τον 
Ιούνιο η αύξηση υπερέβαινε το 15%. Πολλοί πιστεύουν πως αυτή η αύξηση επήλθε 
από την γνωστοποίηση της κινηματογράφησης της ταινίας στο νησί. Το 2008 ο ίδιος 
είχε δηλώσει πως από το 2001 και για τρία συνεχόμενα χρόνια μετά την προβολή της 
ταινίας η Κεφαλονιά παρουσίασε 30% αύξηση των αφίξεων η οποία ήταν πολύ 
ξαφνική μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά λογική από τη στιγμή που το 
νησί υπερδιαφημίστηκε95.  

Μία άλλη, διαφορετική επίδραση στον τομέα του τουρισμού ήρθε να φέρει το 2008 η 
ταινία ¨Mamma Mia¨ που γυρίστηκε στα νησιά των Σποράδων, Σκιάθο και Σκόπελο. 
Αυτή η επίδραση δεν ήταν άλλη από τον – γαμήλιο τουρισμό-. Μετά την 
κυκλοφόρηση της ταινίας η οποία σημείωση τεράστια επιτυχία, οι προτάσεις από 
ζευγάρια που ήθελαν να τελέσουν τους γάμους τους σε ξωκλήσια και σημεία όπου 
γυρίστηκαν σκηνές του φιλμ άρχισαν να πέφτουν βροχή και ειδικότερα, περισσότερο 
από 200 ζευγάρια Βρετανών εμπνεύστηκαν από την ταινία96.  

 

 

 

94 Πρωτέτση Χριστίνα (2009). ¨Ελληνικά νησιά που διέπρεψαν λόγω κινηματογράφου, καλοκαίρι 2009 

πρωταγωνιστές στη μεγάλη οθόνη και στον τουρισμό¨. Το Βήμα πολιτισμός. 15 Αυγούστου. 

Ανακτήθηκε την 18/01/11 από: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=283606 

95 Ριτζαλέου Μαρία (2009). ¨Πλημμύρισαν….νύφες οι Σποράδες¨. Έθνος online. Ειδήσεις – Κοινωνία- 

Τοπικά νέα. 30 Ιουλίου. Ανακτήθηκε την 20/02/11 από: 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11421&subid=2&pubid=4978854 

96 Κτένας Σπύρος (2000). ¨Ρόδος και Χαλκιδική μετρούν ζημιές ενώ τα νησιά του Ιονίου εμφανίζουν 

αύξηση στις αφίξεις ξένων επισκεπτών¨. Το Βήμα οικονομία. 02 Ιουλίου. Ανακτήθηκε την 20/02/11 

από: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=123890 
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Αυτό το στοιχείο της μίμησης των Θεατών με τους πρωταγωνιστές της ταινίας μόνο 
καλό θα μπορούσε να είναι για τα δύο νησιά, αφού στη Σκιάθο από τον Απρίλιο του 
2009 μέχρι τα μέσα Ιουλίου τελέστηκαν σχεδόν 70 πολιτικοί γάμοι, ενώ τον 
Αύγουστο ήδη 35 είχαν κλειστεί και περιμένουν ακόμη περισσότερους όπως είχε 
αναφέρει ο Δήμαρχος Σκιάθου. Από την άλλη στη Σκόπελο επικρατεί μία υστερία 
όσον αφορά το ξωκλήσι όπου έγινε ο γάμος της Σόφι στην ταινία. Προς απογοήτευση 
των νεόνυμφων ζευγαριών του εξωτερικού, δεν επιτρέπεται αν τελεστεί στο 
εκκλησάκι πολιτικός γάμος 97.  

Παρόλα αυτά μέσα σε 20 μέρες από τη προβολή της ταινίας έγιναν τρεις γάμοι στη 
ρίζα του βράχου της εκκλησίας. Εκτός όμως από τον γαμήλιο τουρισμό που 
προέκυψε από την ταινία, η αύξηση των κρατήσεων για Σκιάθο και Σκόπελο αμέσως 
μετά τα Χριστούγεννα, όταν κυκλοφόρησε το DVD της ταινίας εκτοξεύτηκαν στο 
60% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές 98.  

Ένα χρόνο μετά το “Mamma Mia” ήρθε μία άλλη ταινία να προβάλλει την Ελλάδα 
αυτή τη φορά μέσα από την ιστορία της, δηλαδή τους αρχαιολογικούς της χώρους και 
τα μνημεία. Αυτή η ταινία ήταν το ¨Έρωτας αλά Ελληνικά¨.  Ήταν η πρώτη ταινία 
που όπως είχαμε αναφέρει και νωρίτερα σε προηγούμενο κεφάλαιο, της δόθηκε η 
άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για να κινηματογραφήσουν μέσα στους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης, της Αρχαίας Ολυμπίας και των Δελφών.  

Μεγάλη θετική επίδραση ήταν η προώθηση της Ελλάδος  στο εξωτερικό για πρώτη 
φορά, και πιο συγκεκριμένα με την πρεμιέρα της ταινίας στους κινηματογράφους της 
Αυστρίας, το γραφείο του Ε.Ο.Τ. της Αυστρίας – Ουγγαρίας σε συνεργασία με τον 
Τουριστικό Οργανισμό Thomas Cook Neckemann και το περιοδικό για τον 
κινηματογράφο Skip, οργάνωσαν ειδική παράσταση με 500 προσκεκλημένους.  

 

 

 

 

97 Μαθιοπούλου Μαρία (2008). ¨Τουρισμός ¨Μία¨…ταινία μπορεί να κάνει τη διαφορά¨. 

Δημοσιογραφικό συγκρότημα – Μακεδονία- Οικονομία. 27 Ιουλίου. Ανακτήθηκε την 20/02/11 από: 

http://www.makthes.gr/news/economy/21652 

98 Νιαώτη Ιωάννα (2009). « Συνωστισμός στις Σποράδες για γάμους «Mamma Mia»¨. Enet.gr 

Ελευθεροτυπία. Ειδήσεις. Δευτέρα 10 Αυγούστου. Ανακτήθηκε την 20/02/11 από:  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=71606 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 83 

 

                                                                 

http://www.makthes.gr/news/economy/21652
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=71606


Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
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Μέσα σε αυτούς ήταν εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής, δημοσιογράφοι και πωλητές 
ταξιδιωτικών γραφείων οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να χαρούν ελληνικά χρώματα 
και τοπία. Με την συγκεκριμένη εκδήλωση κατάφεραν να διαφημίσουν το τουριστικό 
προϊόν της Ελλάδας, συνοδεύοντας το με ελληνικό μπουφέ και παραδοσιακά 
χορευτικά συγκροτήματα. Επίσης η Α.Χ.Ε.Π.Α. η μεγαλύτερη οργάνωση της 
Ελληνικής κληρονομιάς στο Δυτικό Ημισφαίριο στην οποία ανήκουν 3.000.000 
Ελληνοαμερικάνοι και φιλέλληνες Αμερικάνοι πολίτες, σε συνεργασία με την 
παραγωγό εταιρεία FOX/Searchlight Pictures προώθησαν την ταινία σε 23 πόλεις της 
Βόρειας Αμερικής όπου μέσα σ’ αυτές ήταν η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, η 
Φιλαδέλφεια κλπ. Ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον για την Ελλάδα99.  

Μια από τις τελευταίες  ταινίες  που γυρίστηκαν  στην Ελλάδα και προκάλεσε πλήθος 
θετικών εντυπώσεων για  αυτήν αλλά και για το νησί της Μυκόνου ήταν ¨Οι 
Βασιλιάδες της Μυκόνου¨(2010)100. Σύμφωνα με τα Αυστραλιανά Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης η ταινία θα βοηθήσει τον ελληνικό τουρισμό σε μία δύσκολη 
οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα, καθώς προβάλλει μία πανέμορφη Ελλάδα με 
φόντο την κοσμοπολίτικη Μύκονο. Για την επίδραση της ταινίας στον τουρισμό δεν 
έχουν προβληθεί ακόμα σχετικά άρθρα101.  

Περνάμε τώρα στις απρόσμενες επιδράσεις που μπορεί να έχει η προβολή ενός τόπου 
μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες που έχουν γυριστεί σε αυτόν. Αυτές είναι οι 
αρνητικές επιδράσεις, οι οποίες στην Ελλάδα είναι λίγες αφού η χώρα μας δεν 
ανήκει στο ίδιο βεληνεκές με την υπόλοιπη Ευρώπη, Αμερική, Νέα Ζηλανδία και 
άλλες κινηματογραφικά ισχυρές χώρες του κόσμου.  

Μία αρνητική επίδραση ήταν για την Κεφαλονιά η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και 
η στρέβλωση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μετά την τεράστια προβολή την 
οποία έλαβε από την ταινία ¨Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι¨.  

 

99 Στους Κινηματογράφους στην Αυστρία η ταινία της Νίας Βαρδάλος «Έρωτας αλά Ελληνικά». 

Travelling News. Μηνιαία Τουριστική και Οικονομική εφημερίδα. Δεκέμβριος 2009. Έτος 12ο Free 

Press. p.p.4. Ανακτήθηκε την 20/02/11 από: http://scribd.com/doc/23647853/Travelling-News-Greece-

December-2009-Greek-Version 

100 Παπαποστόλου Απόστολος (2009). ¨Έρωτας αλά ελληνικά για την ομογένεια¨. Greek Reporter 

Hollywood. 12 Ιουνίου. Ανακτήθηκε την 20/02/11 από: http://hollywood.greekreporter.gr/?p=964 

101 «Οι Βασιλιάδες της Μυκόνου» τονώνουν τον τουρισμό¨. Skai.gr. Πολιτισμός. 12  Μαΐου 2010. 

Ανακτήθηκε την 20/02/11 από: http://www.skai.gr/news/culture/article/143264/oi-vasiliades-tiw-

mykonou-tononoun-ton-tourismo/ 
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Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Σπ. 
Γαλατσάτος το 2008, στην Κεφαλονιά λόγω της υπερδιαφήμισης που είχε από την 
ταινία, υπήρξαν διάφορες στρεβλώσεις μία εκ των οποίων η άναρχη δόμηση 
τουριστικών resorts χωρίς σχεδιασμό, που δεν διέθεταν τις απαιτούμενες υποδομές. 
Πολλές περιοχές του νησιού καταστράφηκαν ώστε να μπορεί να καλυφθεί η μεγάλη 
τουριστική ζήτηση που απέκτησε ξαφνικά το νησί από την ταινία, και έπειτα από τρία 
χρόνια οι ίδιοι που τις κατέστρεψαν, έμειναν με άδειες κλίνες 102.  

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των αγροτουριστικών επιδοτήσεων που δόθηκαν στο νησί, 
τις οποίες αντί να τις εκμεταλλευτούν ώστε να δοθεί ποιότητα στις υπηρεσίες του 
νησιού και στα ήδη υπάρχοντα τουριστικά καταλύματα, προτίμησαν να χτίσουν και 
άλλα καταστρέφοντας οι ίδιοι την γραφικότητα και την ομορφιά του νησιού τους 103.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Πρωτέτση Χριστίνα (2009). ¨Ελληνικά νησιά που διέπρεψαν λόγω κινηματογράφου, καλοκαίρι 

2009 πρωταγωνιστές στη μεγάλη οθόνη και στον τουρισμό¨. Το Βήμα πολιτισμός. 15 Αυγούστου. 

Ανακτήθηκε την 18/01/11 από: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=283606 

103 Πρωτέτση Χριστίνα (2009). ¨Ελληνικά νησιά που διέπρεψαν λόγω κινηματογράφου, καλοκαίρι 

2009 πρωταγωνιστές στη μεγάλη οθόνη και στον τουρισμό¨. Το Βήμα πολιτισμός. 15 Αυγούστου. 

Ανακτήθηκε την 18/01/11 από: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=283606 
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Άλλη αρνητική επίδραση ήταν και συνεχίζει να είναι γα πολύ κόσμο η κατάδυση 
χωρίς όρια η οποία αυξήθηκε μετά την προβολή της ταινίας, ¨Απέραντο Γαλάζιο¨ 
στην Αμοργό. Αυτή η τάση που δημιουργήθηκε με αφορμή τον συγκεκριμένο τρόπο 
κατάδυσης αποτελεί μιμητισμό ως προς το περιεχόμενο της ταινίας και ταύτιση με 
τους πρωταγωνιστές της. Το κόστος αυτού του μιμητισμού είναι μεγάλο αφού η 
ταινία ¨Απέραντο Γαλάζιο¨ ήδη έχει προκαλέσει παραπάνω από 500 θανάτους σε όλο 
τον κόσμο από το 1988 έως το 2007 όπως είχε αναφέρει ο πατέρας του 
εικοσιτριάχρονου δύτη Ζαν - Κρίστοφ – Πετί που έχασε τη ζωή του λόγω του 
Συνδρόμου του ¨Απέραντου Γαλάζιου¨ όπως χαρακτηριστικά αποκαλούσε104.  

Όλες αυτές οι επιδράσεις, θετικές και αρνητικές όπως παρατηρήσαμε διαφέρουν κατά 
πολύ με εκείνες που είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, από εκείνες των ξένων 
χωρών. Τις διαφορές που παρουσιάζουν θα τις εντοπίσουμε στη συνέχεια της 
εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

104 Γαλγάδας Άλκης (2007). ¨Κατάδυση No Limits Ζωή πέρα από τα όρια¨. Το Βήμα science. 21 

Οκτωβρίου. Ανακτήθηκε την 20/02/11 από: http://www.tovima.gr/science/article/?aid=184399 
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4.1.4. ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

ΠΙΝΑΚΕΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:   

Σε αυτό το σημείο του κεφαλαίου θα εξετάσουμε σε πίνακες τις θετικές και τις 
αρνητικές επιδράσεις που δημιουργήθηκαν σε μέρη της Ελλάδας από ξένες ταινίες 
που τα έκαναν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Θα τις αναλύσουμε περαιτέρω και θα 
αποτυπώσουμε τα ανάλογα συμπεράσματα σε σχέση όμως αυτή τη φορά με τις 
θετικές και τις αρνητικές των ξένων χωρών.  

Έτσι, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα πάνω στις διαφορές 
τις οποίες έχει στους χειρισμούς του κινηματογραφικού τουρισμού η Ελλάδα, σε 
σχέση με τις χώρες του εξωτερικού.  

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ: 

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: 

Τουριστική αύξηση σε ένα τόπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*¨Το παιδί κα το δελφίνι¨ προκάλεσε 
αύξηση Ιταλών τουριστών στην Ύδρα 
λόγω της προβολής του.  

* Η ταινία ¨Φαίδρα¨ κυκλοφόρησε το 
1962 για να ενισχύσει τον τουρισμό τη 
Ύδρας 

*Οι ¨Εραστές του καλοκαιριού¨ 
μετέτρεψαν το νησί της Σαντορίνης σε 
¨νησί του έρωτα¨ αυξάνοντας τον 
τουρισμό της.  

*Το βραβευμένο με όσκαρ ξενόγλωσσο 
ταινίας «Mediterraneo» προκάλεσε 
αύξηση Ιταλών τουριστών στο μικρό και 
άγνωστο μέχρι τότε Καστελόριζο.  

*¨Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι¨ 
από τα γυρίσματα της ταινίας και για 
τρία χρόνια μετά την προβολή της, 
προκάλεσε αύξηση 30% στον τουρισμό 
της Κεφαλονιάς. 
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ: 

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 

ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: 

Δημιουργία εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού στο μέρος το οποίο 
προβλήθηκε μέσω μιας κινηματογραφικής 
ταινίας.  

 

* Η ταινία Mamma Mia¨ στάθηκε 
αφορμή για να ξεκινήσει η ζήτηση 
γαμήλιου τουρισμού στη Σκιάθο και την 
Σκόπελο όπου και κινηματογραφήθηκε.  

*Ο καταδυτικός τουρισμός στις βαθιές 
και καθαρές θάλασσες της Αμοργού 
ξεκίνησε από την προβολή που έλαβε 
μέσω της ταινίας ¨Απέραντο Γαλάζιο¨.  

 

Μακροχρόνια προβολή.  *Το Απέραντο Γαλάζιο παρόλο που 
προβλήθηκε πριν από πολλά χρόνια, 
συνεχίζει να προβάλλεται κάθε βράδυ σε 
καφέ – μπαρ της Αμοργού, βοηθώντας 
έτσι στην διατήρηση του τουρισμού στο 
νησί.  

*Το “Mediterraneo” μετά την προβολή 
του, αύξησε την εισροή Ιταλών 
τουριστών στο Καστελόριζο την οποία 
απ’ όσο αναφέρει εκπρόσωπος του 
ομώνυμου ξενοδοχείου στο νησί, 
συνεχίζει να την διατηρεί μέχρι και στις 
μέρες μας.  

Προώθηση ενός τόπου στο εξωτερικό 
μέσω της ταινίας που τον προβάλει από 
τον Ε.Ο.Τ. σε συνεργασία με τουριστικά 
γραφεία και τουριστικά πρακτορεία.  

 

 

 

 

 

*Η ταινία ¨Έρωτας αλά ελληνικά¨ στην 
πρεμιέρα της στους κινηματογράφους 
της Αυστρίας, προωθήθηκε με ειδική 
παράσταση για 500 προσκεκλημένους 
(εκπροσώπους της δημόσιας ζωής, 
δημοσιογράφους και πωλητών 
ταξιδιωτικών γραφείων), από το γραφείο 
του Ε.Ο.Τ. της Αυστρίας – Ουγγαρίας σε 
συνεργασία με τον Τουριστικό 
Οργανισμό Thomas Cook Neckemann 
και το περιοδικό Skip.  
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ:  

 ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:  

 

Η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού Σώμα 
έναν τόπο με αποτέλεσμα την αλλοίωση 
του φυσικού του περιβάλλοντος.  

*Το ¨Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι¨ 
προκάλεσε υπερσυγκέντρωση τουριστών 
στην Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να 
ξεκινήσει μια άναρχη δόμηση 
τουριστικών resorts χωρίς σχεδιασμό στο 
νησί, καταστρέφοντας το φυσικό 
περιβάλλον του νησιού.  

 Μίμηση ως προς το περιεχόμενο της 
ταινίας και ταύτιση με τους 
πρωταγωνιστές της.  

*Η κατάδυση ¨χωρίς όρια¨ η οποία 
προβλήθηκε μέσω της ταινίας ¨Απέραντο 
Γαλάζιο¨ που γυρίστηκε στην Αμοργό, 
προκάλεσε πάνω από 500 θανάτους σε 
όλο τον κόσμο λόγω της ταύτισης των 
ανθρώπων με το περιεχόμενο και τους 
πρωταγωνιστές της ταινίας.  

 

 

Το συμπέρασμα το οποίο βγάζουμε όσον αφορά τις θετικές επιδράσεις από τον 
κινηματογραφικό τουρισμό σε έναν τόπο είναι πως οι χώρες του εξωτερικού έχουν τις 
περισσότερες θετικές επιδράσεις σε σχέση με την Ελλάδα, αφού ξέρουν να 
χειρίζονται καλύτερα την δημοσιότητα που λαμβάνει η κάθε χώρα από την προβολή 
μιας ταινίας, πολλές φορές πριν ακόμη αυτή να κυκλοφορήσει στις αίθουσες, 
δημιουργώντας κινηματογραφικούς χάρτες, οργανωμένα ταξίδια, εκδρομές, 
διαφημιστικά φυλλάδια, θεματικά πάρκα κλπ.  

Ενώ για τις αρνητικές επιδράσεις καταλήγουμε  ότι  η Ελλάδα έχει ένα θετικό 
στοιχείο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού, και αυτό δεν είναι άλλο 
παρά το ότι είναι μια μικρή χώρα με πολύ μικρότερη εμβέλεια. Οπότε,  είναι τυχερή 
σε αυτό, αφού δεν χρειάστηκε ουσιαστικά να τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου 
με αφορμή άσχημα συμβάντα τα οποία εκτυλίχθηκαν λόγω του κινηματογραφικού 
τουρισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 

5.1. ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

Αναφερόμενοι στα οφέλη που παρέχει η κινηματογράφιση στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, θα λέγαμε σχετικά πως στον ανταγωνισμό για την προσέλκυση του 
τουρισμού, η κάθε χώρα επιστρατεύει έξυπνες διαφημίσεις, εντυπωσιακές 
φωτογραφίες και διάσημα αξιοθέατα. 108Ωστόσο, ένα νέο στοιχείο ενδιαφέροντος 
εισέρχεται στο παιχνίδι. ο κινηματογράφος, με την λογική ότι μία καλή ταινία 
προσελκύει τουρίστες που θέλουν να δουν από κοντά τα τοπία στα οποία έγιναν τα 
γυρίσματα. 
 
Σύμφωνα με μια έρευνα του 2011, που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» - το 6% των τουριστών 
της Νέας Ζηλανδίας (περίπου 150.000 άτομα) δήλωσαν ότι αυτή η σειρά των ταινιών 
ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους επισκέφθηκαν τη χώρα. Μετά 
την πρώτη ταινία της τριλογίας The Hobbit, που κυκλοφόρησε το 2012, το τουριστικό 
συμβούλιο της Νέας Ζηλανδίας επαναλανσάρισε ολόκληρη τη χώρα ως «Μέση Γη». 
Η χολιγουντιανή καμπάνια λειτούργησε πολύ καλα, αφού από τον Ιανουάριο έως τον 
Σεπτέμβριο του 2013, ο αριθμός των διεθνών επισκεπτών αυξήθηκε κατά σχεδόν 
10%, από το οποίο το 8,3% συνολικά αναφέροντας ως κίνητρο το Χόμπιτ. Μάλιστα, 
η περιοχή στην οποία έγιναν τα γυρίσματα των δύο πρώτων ταινιών του Χόμπιτ, 
προσελκύουν περίπου 2.000 επισκέπτες κάθε μέρα105. 
 
Ανάλογη τουριστική επιτυχία είχαν επίσης στο παρελθόν οι χώρες στις οποίες είχαν 
γυριστεί το «Slumdog Millionaire» (Ινδία, Βομβάη), το «Χαμένοι στη Μετάφραση» 
(Ιαπωνία, Τόκιο) και το «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ» (Βρετανία, δυτικό Λονδίνο). 
Όπως αναφέρεται από τους ειδικούς, μετά τα φετινά Όσκαρ, αναμένεται μεγάλη 
προσέλευση τουριστών στη Λουιζιάνα με αφορμή το «12 χρόνια Σκλάβος» και 
πιθανότατα και στη Νεμπράσκα για την ομώνυμη ταινία106.  

 
 
 
 

105 Στοιχεία ΕΟΤ Σχετικά με την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην Ελλάδα, Ιδιαιτέρως Μετά την 

Προβολή Διαφημιστικών Μυνημάτων Συμπεριλαμβανομένων των Κινηματογραφικών Ταινιών 

106 Στοιχεία ΕΟΤ Σχετικά με την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην Ελλάδα, Ιδιαιτέρως Μετά την 

Προβολή Διαφημιστικών Μυνημάτων Συμπεριλαμβανομένων των Κινηματογραφικών Ταινιών 
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Βάσει των ανωτέρω, αναφέρεται λοιπόν πως ο κινηματογραφικός τουρισμός είναι ένα 
φαινόμενο που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των εταιρειών μάρκετινγκ λόγω της 
αποδοτικότητας και της στόχευσης σε ένα κοινό που δύσκολα η συμβατική 
διαφήμιση μπορεί να προσελκύσει. Επίσης κρατικοί φορείς, όπως ο εθνικός 
οργανισμός τουρισμού της Σκωτίας VisitScotland δραστηριοποιούνται σε έρευνες 
που αφορούν τον κινηματογραφικό τουρισμό με σκοπό να κατανοήσουν τη 
λειτουργία του και να καρπωθούν τα οφέλη του. 
 
Τα οφέλη από την προβολή της φιλμικής εικόνας διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, 
είναι πολλαπλά. Αρχικά, στα γυρίσματα αρκετοί είναι οι τουρίστες που 
συγκεντρώνονται να παρακολουθήσουν, έχοντας την ευκαιρία να κρυφοκοιτάξουν 
πίσω από την κουρτίνα αυτού που ονομάζουμε “μαγεία του κινηματογράφου”.  
Το 2005 στο Παρίσι γυρίστηκαν 660 ταινίες, οι οποίες απέφεραν κέρδη πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ από κόσμο που συγκεντρωνόταν κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι προωθητικές ενέργειες πριν την προβολή 
της ταινίας και αργότερα η ίδια η ταινία ανάλογα με τη δυναμική της να ταυτίζει τον 
θεατή με το τοπίο και την πλοκή δημιουργεί κινηματογραφικό τουρισμό. 
 
Ο κινηματογραφικός τουρισμός έχει το πλεονέκτημα πως μπορεί να είναι αειφόρος 
και να αναδεικνύει ταξιδιωτικούς προορισμούς. Συχνά η έλευση των τουριστών 
γίνεται ετεροχρονισμένα από την περίοδο προβολής της ταινίας στους 
κινηματογράφους. Προκειμένου όμως ο τουρισμός να έχει μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα, χρειάζεται και η προβαλλόμενη περιοχή να συμβάλλει προς αυτή την 
κατεύθυνση διατηρώντας τις υποδομές των φιλμικών γυρισμάτων και δημιουργώντας 
θεματικές δραστηριότητες που μπορούν να ανταποκριθούν στην προσδοκία του 
κινηματογραφικού τουρίστα. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί στην περίπτωση της 
Κεφαλονιάς με το “Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι”, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει 
λίγα χρόνια μετά την προβολή της ταινίας η τουριστική κίνηση που σχετιζόταν με την 
ταινία. 
 
Αντίστοιχα, ταινίες με γυρίσματά τους στην Ελλάδα είναι οι: “Mamma Mia!” 
(Σκόπελος, Σκιάθος), “My Life In Ruins” (προβάλλει αρχαιολογικά μνημεία όπως 
την Ακρόπολη, τους Δελφούς, τις Μυκήνες και την αρχαία Ολυμπία), “Shirley 
Valentine” (Μύκονος), “Mediterraneo” (Καστελόριζο), “Lara Croft Tomb Raider: 
The Cradle Of Life” (Σαντορίνη), “Τα Κανόνια Του Ναβαρόνε” (Ρόδος), James Bond 
“For your eyes only” (Κέρκυρα, Μετέωρα), “Summer Lovers” (Σαντορίνη), “Patton, 
Lust for glory” (Κρήτη), “The Bourne Identity” (Μύκονος), “Το Απέραντο Γαλάζιο” 
(Αμοργός, Ίος). Τι έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον 
κινηματογραφικό τουρισμό; Η διεθνής ταινία “Πριν τα μεσάνυχτα” που προβλήθηκε 
το 2013 στους κινηματογράφους θα μπορούσε να αυξήσει τον τουρισμό στις περιοχές 
που έγιναν τα γυρίσματα. Η Πύλος, το συγκρότημα του Costa Navarino, η 
Καρδαμύλη και η Κορώνη είναι οι περιοχές των γυρισμάτων.  
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Μέσα στο 2014 αναμένεται επίσης να προβληθεί η περιπέτεια “Adventure in 
Greece”, μία ελληνοφινλαδική κινηματογραφική συμπαραγωγή υψηλού 
προϋπολογισμού. Τα γυρίσματά της θα πραγματοποιηθούν στα νησιά της Κω και  της 
Νισύρου. Τέλος, η ταινία της Άντζελας Ισμαήλου “Η πόλη της νεκρής γυναίκας” 
είναι μια αγγλόφωνη διεθνής παραγωγή με πολυεθνικό καστ, η οποία θα γυριστεί στο 
νησί της αποκάλυψης, την Πάτμο. Ανάμεσα στους χρηματοδότες για την ταινία ήταν 
η UNESCO και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. 
 
Αντίστοιχα λοιπόν, σημειώνεται πως η Ελλάδα έχει επωφεληθεί σε σημαντικό βαθμό 
από τις αντίστοιχες προβολές ταινιών στο εξωτερικό και οι οποίες έχουν «γυριστεί» 
εξ’ ολοκλήρου ή περιέχουν σκηνές από την χώρα και συγκεκριμένα τα 
πολυσυζητημένα στο εξωτερικό νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ, 
μετά από κάθε προβολή ταινίας η οποία έχει γυριστεί στην Ελλάδα, παρατηρείται μια 
αύξηση της άφιξης των τουριστών στην Ελλάδα σε ποσοστό 15-20%. Επίσης, 
προσφέρεται η ευκαιρία να γίνουν ευρέως γνωστά στο εξωτερικό, μέρη σε χωριά, 
νησιά ή στην ενδοχώρα τα οποία δεν έχουν προβληθεί για την τουριστική τους 
ανάπτυξη και μπορούν να προσφέρουν στους τουρίστες μια ιδιαίτερη προσφορά 
τουριστικών υπηρεσιών107. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 Στοιχεία ΕΟΤ Σχετικά με την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην Ελλάδα, Ιδιαιτέρως Μετά την 

Προβολή Διαφημιστικών Μυνημάτων Συμπεριλαμβανομένων των Κινηματογραφικών Ταινιών 
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5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ: 

Αναφερόμενοι στις προτάσεις και λύσεις διατήρησης του τουρισμού στην Ελλάδα 
μετά την προβολή ταινιών, θα πρέπει να σημειωθεί πως πολλοί τουριστικοί 
προορισμοί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχουν ως στόχο τη συνεχή αύξηση του 
οικονομικού κέρδους που αποφέρει ο τουρισμός, έτσι συχνά προσανατολίζονται στην 
αναζήτηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού τουριστών χρησιμοποιώντας ως 
μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης τον μαζικό τουρισμό. 

Όμως, η μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε περιοχές με συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυνατότητες δημιουργεί διαταραχές στις συνήθειες 
της τοπικής κοινωνίας και δυσλειτουργίες όπως: συνωστισμό, μόλυνση του 
περιβάλλοντος, κατασπατάληση ή καταστροφή φυσικών και πολιτιστικών πηγών και 
ανταγωνισμό μεταξύ τοπικού πληθυσμού και τουριστικής βιομηχανίας για την 
χρησιμοποίηση αγαθών πρώτης ανάγκης (νερό, καύσιμα, κ.λ.π.), έργων υποδομής 
(δρόμοι, νοσοκομεία, κ.λ.π.), τόπων αναψυχής (μουσεία, πάρκα, παραλίες κ.λ.π.). 
Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις εμποδίζουν την συνεχή και ομαλή διεξαγωγή της 
τουριστικής διαδικασίας αφού σύμφωνα με έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) η πλειοψηφία των τουριστών σήμερα επιθυμεί να επισκέπτεται 
περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού 
πολιτισμού. 

Ωστόσο αρκετοί διεθνείς οργανισμοί σχετικοί με τον τουρισμό, το περιβάλλον και 
τον πολιτισμό (Π.Ο.Τ, UNEP , UNESCO κ.λ.π.) και ιδιαίτερα μετά την προβολή των 
μερών αυτών από ταινίες του κινηματογράφου, προτείνουν ως διέξοδο από τα 
παραπάνω προβλήματα, κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα να σχεδιάζεται, να 
διευθύνεται και να αναπτύσσεται ώστε: 

α) να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου, 

β) να αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται, 

γ) να είναι ηθικά και κοινωνικά σύμφωνη με τις τοπικές κοινωνίες και 

δ) να εξασφαλίζει την διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για τις 
μελλοντικές γενιές. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή, λειτουργία και αποδοτικότητα 
των παραπάνω χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
άλλους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα μετά την προβολή των μερών αυτών από 
ταινίες του κινηματογράφου, είναι: 

 η συνεργασία όσων εμπλέκονται στη τουριστική διαδικασία, 
 η τοπική συμμετοχή στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, 
 η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των πολιτών και των τουριστών και 
 η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών και 

εγκαταστάσεων. 
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Επιχειρώντας λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα αναφορικά με τις κινήσεις των 
υπευθύνων για την διατήρηση του τουρισμού ιδιαίτερα μετά την προβολή των μερών 
αυτών από ταινίες του κινηματογράφου, θα λέγαμε πως θα πρέπει να αποδοθεί μια 
ιδιαίτερη σημασία στις ακόλουθες δομές και προϋποθέσεις, ως εξής. 

 Συνεργασία: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός είναι μια περίπλοκη 
διαδικασία η οποία σχετίζεται με διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας και της 
οικονομίας, γίνεται εμφανές ότι για την βιώσιμη ανάπτυξή του απαιτείται 
αμοιβαίος σεβασμός, ενότητα και μόνιμη συνεργασία μεταξύ όλων των 
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, που οι δραστηριότητές τους άπτονται του 
τουρισμού άμεσα ή έμμεσα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Μέσω αυτής της 
συνεργασίας κάθε αναπτυξιακός σχεδιασμός, που αφορά τουριστικές 
υποδομές, επενδύσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές), αλλά και κάθε άλλο στοιχείο 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διεύθυνση του τουρισμού γίνεται απόρροια 
κοινής πολιτικής και στόχων. Είναι ουσιαστικό η συνεργασία δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα να στηρίζεται στην καλή θέληση όλων των μερών για την 
επιτυχία ενός κοινού σκοπού (βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη) και όχι στην 
ικανοποίηση ιδιοτελών συμφερόντων. 

 Τοπική συμμετοχή: Οι ανάγκες, οι προσδοκίες, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τα προβλεπόμενα οφέλη από τον τουρισμό 
διαφέρουν σημαντικά από την μια περιοχή στην άλλη. Έτσι δεν υπάρχει ένα 
είδος σχεδιασμού βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που να ταιριάζει σε 
περισσότερους από έναν τουριστικούς προορισμούς. Αν και γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να ορισθούν σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο οι 
τοπικές κοινωνίες με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τοπικών φορέων 
(δημόσιο, τουριστική βιομηχανία, μη-κυβερνητικές περιβαλλοντικές και 
πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις πολιτών, επιστημονικοί φορείς κ.λ.π. ) 
και συχνή επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό είναι εκείνοι που θα 
σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν το είδος του τουρισμού που θέλουν να 
προσφέρουν. Χρήσιμο εργαλείο για την πραγμάτωση μιας τέτοιας διαδικασίας 
έχει αποδειχθεί η δημιουργία και εφαρμογή της Τοπικής Ατζέντας 21. 

Με την εξασφάλιση της τοπικής συμμετοχής στον σχεδιασμό της τουριστικής 
ανάπτυξης σε μια χώρα και ιδιαίτερα μετά την προβολή των μερών αυτών από ταινίες 
του κινηματογράφου, επιτυγχάνεται: 

 ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας η οποία επιφέρει κέρδη κυρίως στην 
τοπική κοινωνία και όχι σε εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες, (π.χ 
πολυεθνικές εταιρίες ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων κ.λ.π.), 

 καλύτερη αποδοχή του τουρισμού από τους κατοίκους της περιοχής, 
 ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων για την διατήρηση των τοπικών 

τουριστικών πηγών. 
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 Εκπαίδευση: Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση όχι μόνο των διευθυντικών 
στελεχών του τουρισμού αλλά όλων όσων απασχολούνται σε αυτόν, 
συνεισφέρει στην καλύτερη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και στην 
ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός 
των επαγγελματικών εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων με 
θέματα που αφορούν τις έννοιες, τα κριτήρια, τα οφέλη, και τις πρακτικές του 
βιώσιμου τουρισμού βοηθά τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτόν να 
προβληματιστούν, να αναζητήσουν τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην 
βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος και να κατανοήσουν σε βάθος τις 
διαφορετικές πρακτικές μεταξύ μαζικού τουρισμού και εναλλακτικών 
τουριστικών μοντέλων (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιστορικός τουρισμός, 
πολιτισμικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κ.λ.π.).  

Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής, 
πολιτιστικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι ένας ακόμα σημαντικός 
παράγοντας ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών και κατ’ επέκταση βιώσιμου τουρισμού. 
Σε μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να συνεισφέρουν όλοι οι τυπικοί και 
άτυποι εκπαιδευτικοί φορείς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, 
οργανώσεις πολιτών, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις καταναλωτών κ.λ.π.) που 
διαθέτει μια κοινωνία με κάθε τυπικό και άτυπο εκπαιδευτικό μέσο (περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, εκπαίδευση καταναλωτών, αγωγή υγείας, διαφήμιση, ενημερωτικές 
εκστρατείες, δημόσιες συζητήσεις κ.λ.π). Στόχος τέτοιου είδους γενικού 
ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η 
ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό την προβολή και την 
υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και πρακτικών που προάγουν την βιωσιμότητα. 

Τέλος, εκτός από τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τους πολίτες των 
τουριστικών περιοχών είναι χρήσιμο να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται οι 
επισκέπτες τους. Πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις τοπικές 
συνήθειες και τις ανάγκες του κάθε τουριστικού προορισμού, θα τους βοηθήσουν να 
ενταχθούν ομαλότερα στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον που πρόκειται να 
επισκεφθούν. Τέτοια ενημέρωση επιτυγχάνεται με την προμήθεια σχετικών 
πληροφοριών στους τόπους μόνιμης διαμονής των τουριστών, με συμφωνίες μεταξύ 
των τουριστικών προορισμών και των τουριστικών πρακτόρων, με φυλλάδια 
πληροφοριών σε περιοχές διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί 
λεωφορείων και τρένων) και σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, κάμπινγκ, κ.λ.π.). 

 Ποιότητα: Η διατήρηση του κύρους του τουριστικού προϊόντος κάθε περιοχής 
γίνεται όλο και δυσκολότερη στα πλαίσια του συνεχώς αυξανόμενου 
ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Η προσφορά ποιοτικού τουρισμού που 
εξασφαλίζει την προστασία των τουριστικών πηγών και ικανοποιεί τις 
επιθυμίες των επισκεπτών και των μονίμων κατοίκων πρέπει να είναι κύριο 
μέλημα όλων των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) που σχεδιάζουν και 
διευθύνουν την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής με στόχο την βιωσιμότητά 
της. 
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Καταλήγοντας θα λέγαμε πως η έννοια ποιοτικός τουρισμός δεν ταυτίζεται 
απαραίτητα με την έννοια πολυτελής- ακριβός τουρισμός. Αναφέρεται στο είδος 
τουριστικής δραστηριότητας η οποία προστατεύει τις τουριστικές πηγές, προσελκύει 
τουρίστες που σέβονται την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον της και προσφέρει 
τουριστικά αξιοθέατα, ανέσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην αξία των 
χρημάτων που δαπανώνται γι’ αυτά. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθησαν παραπάνω, θα λέγαμε πως η ζήτηση για το 
τουριστικό προϊόν επηρεάζεται από την προβολή του. Η τελευταία αποτελεί θεμέλιο 
λίθο για την επιτυχία του. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές 
σύμφωνα με τους οποίους η ζήτηση επηρεάζεται από το λογότυπο, τον τρόπο 
προώθησης του τουριστικού προϊόντος, από τις δημόσιες σχέσεις και τη διαφήμιση 
που πραγματοποιούν οι υπεύθυνοι φορείς και γενικώς από την εικόνα των 
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.   

Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική κρίση, η ζήτηση για 
το τουριστικό προϊόν επηρεάζεται και από οικονομικούς παράγοντες όπως το επίπεδο 
των τιμών, αλλά και το κόστος χρόνου (χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένας 
επισκέπτης για να φθάσει στον τουριστικό προορισμό). Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι 
αφορά την προσφορά του τουριστικού προϊόντος αυτή αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία 
τα οποία άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τον επισκέπτη για την εικόνα που θα 
σχηματίσει για τον τουριστικό προορισμό. Πρόκειται για ξενοδοχεία και άλλα 
τουριστικά καταλύματα, αλλά και για τουριστικά γραφεία, υπηρεσίες μεταφοράς 
κλπ..  

Ο σκοπός του τουριστικού μάρκετινγκ είναι η παραγωγή και προσφορά τουριστικών 
υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών. Κάτι τέτοιο 
οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων/ κερδών,  σε αύξηση του μεριδίου αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας ενός προορισμού/ χώρας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί όμως, 
ότι το τουριστικό προϊόν έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό το 
τουριστικό μάρκετινγκ ως φιλοσοφία διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό.  

Ειδικότερα, καθώς η τουριστική βιομηχανία πρόκειται κυρίως για προσφορά 
υπηρεσιών δε γίνεται λόγος για μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων αλλά 
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα το τουριστικό προϊόν είναι ιδιαίτερα ευπαθές, αφού στο 
σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών συμμετέχουν πολλά άτομα (άτομα που 
προσφέρουν διαμονή, εστίασης, μεταφοράς κλπ.). Αν ένα από αυτά τα στοιχεία δε 
λειτουργήσει σωστά, τα αρνητικά αποτελέσματα εξαπλώνονται και επηρεάζουν την 
τελική προσφερόμενη τουριστική υπηρεσία.  

Γίνεται κατανοητό λοιπόν, ότι οι υπηρεσίες όλων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται 
στην προσφορά του τελικού προϊόντος αλληλοσχετίζονται, ενώ επιπλέον 
επηρεάζονται άμεσα από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται. Το περιβάλλον αυτό αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του ίδιου 
του τουριστικού προορισμού όπως τοπία, ιστορία, υποδομές, συμπεριφορά κατοίκων 
κλπ..  

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι οι τουριστικές υπηρεσίες είναι άυλες και 
επομένως μη ορατές πριν από την κατανάλωσή τους, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο 
το μάρκετινγκ υπηρεσιών και ειδικότερα τις πολιτικές προώθησης. Συγκεκριμένα, η 
εργασία αυτών που προσφέρουν το τουριστικό προϊόν γίνεται ακόμα πιο δύσκολη 
αφού είναι δύσκολο ο καταναλωτής να αγοράσει κάτι που δεν μπορεί να δοκιμάσει. 
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν την ανάγκη για χρήση άριστων μεθόδων 
παρουσίασης και προώθησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και την ανάγκη για 
αποτελεσματικές διαφημίσεις με την χρήση ποικίλων μέσων μαζικής ενημέρωσης.  
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Αυτή η αλήθεια είναι πολύ σημαντική και επιβάλλει τελείως διαφορετική 
συμπεριφορά σε αυτόν που την παρέχει από οποιονδήποτε άλλο πωλητή. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσει η κατανάλωση για να ξέρει ο τουρίστας τι αγόρασε 
τελικά. Με βάση όσα αναφέρθηκαν, διαμορφώνονται οι εξής απαραίτητες συνθήκες 
για τον επαγγελματία, αλλά και για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, το τουριστικό προϊόν διαφοροποιείται από το καταναλωτικό στον 
τρόπο μεταφοράς, αφού στην πραγματικότητα το τελευταίο δε μεταφέρεται αλλά ο 
ίδιος ο καταναλωτής πρέπει να φθάσει στον τουριστικό προορισμό. Υπό αυτή την 
έννοια, το τουριστικό προϊόν δεν είναι εφικτό να αποθηκευτεί. Κάτι τέτοιο και πάλι 
μαρτυρά τη μεγάλη σημασία του παραγωγού – επαγγελματία αλλά και τη δυσκολία 
σχεδιασμού και εφαρμογής των πρακτικών μάρκετινγκ. Επίσης, το τουριστικό προϊόν 
λήγει τη στιγμή που πραγματοποιούνται οι διακοπές. Τέλος, η ποιότητά του δεν είναι 
ίδια με αυτήν των καταναλωτικών προϊόντων αλλά μεταβάλλεται συνεχώς. Το 
τελευταίο φανερώνει την μεγάλη σημασία και ταυτόχρονα την ανάγκη για 
τυποποίηση και συνεχή έλεγχο. 

Ο κινηματογράφος (cinema) συγκαταλέγεται με τις κορυφαίες των τεχνών όπως είναι 
η ζωγραφική, η γλυπτική, ο χορός, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία και η μουσική και 
συγκεκριμένα αποτελεί πλέον την έβδομη τέχνη.  Το βάπτισμα αυτό το πήρε το 1911 
από τον θεωρητικό Ριτσιότο Κανούντο. Η εξέλιξη του κινηματογράφου τα πρώτα 30 
χρόνια παρουσιάζει μία πρωτοφανή έκταση και ανάπτυξη. Ξεκίνησε ως μία απλή 
καινοτομία σε μια σειρά από πόλεις όπως: Νέα Υόρκη, Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο 
και σύντομα αυτό το καινούριο πνευματικό μέσο εξαπλώθηκε ανά τον κόσμο, 
αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερο κοινό και εκτοπίζοντας τους υπόλοιπους τρόπους 
ψυχαγωγίας.  

Το να έχει μια χώρα μια μεγάλη διαφημιστική τουριστική καμπάνια που να 
ασχολείται αποκλειστικά με τις κινηματογραφικές ταινίες οι οποίες έχουν γυριστεί 
στις τοποθεσίες της είναι ένα μεγάλο προσόν, το οποίο σκοπεύει να της αποφέρει 
πάρα πολλά έσοδα.Ειδικά όταν οι κινηματογραφικές εταιρείες έχουν άμεση 
συνεργασία με τις τουριστικές αρχές ή την τουριστική κοινότητα ενός τόπου, η 
διαφήμιση επιτυγχάνεται πιο γρήγορα για τα έσοδα θα είναι ακόμη περισσότερα. 

Επίσης η πρωτοβουλία μιας χώρας να οργανώσει αναγνωριστικά ταξίδια για 
τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους άλλων χωρών ώστε να διαπιστώσουν 
από κοντά τις ομορφιές της οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από μία ταινία, είναι ένας 
πολύ έξυπνος τρόπος για μια μεγάλη προβολής της χώρας. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε πως ιδιαίτερα μεγάλη θετική επίδραση ήταν η προώθηση 
της Ελλάδος  στο εξωτερικό για πρώτη φορά, και πιο συγκεκριμένα με την πρεμιέρα 
της ταινίας στους κινηματογράφους της Αυστρίας, το γραφείο του Ε.Ο.Τ. της 
Αυστρίας – Ουγγαρίας σε συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό Thomas Cook 
Neckemann και το περιοδικό για τον κινηματογράφο Skip, οργάνωσαν ειδική 
παράσταση με 500 προσκεκλημένους.  
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Μέσα σε αυτούς ήταν εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής, δημοσιογράφοι και πωλητές 
ταξιδιωτικών γραφείων οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να χαρούν ελληνικά χρώματα 
και τοπία. Με την συγκεκριμένη εκδήλωση κατάφεραν να διαφημίσουν το τουριστικό 
προϊόν της Ελλάδας, συνοδεύοντας το με ελληνικό μπουφέ και παραδοσιακά 
χορευτικά συγκροτήματα. Τέλος, η Α.Χ.Ε.Π.Α. η μεγαλύτερη οργάνωση της 
Ελληνικής κληρονομιάς στο Δυτικό Ημισφαίριο στην οποία ανήκουν 3.000.000 
Ελληνοαμερικάνοι και φιλέλληνες Αμερικάνοι πολίτες, σε συνεργασία με την 
παραγωγό εταιρεία FOX/Searchlight Pictures προώθησαν την ταινία σε 23 πόλεις της 
Βόρειας Αμερικής όπου μέσα σ’ αυτές ήταν η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, η 
Φιλαδέλφεια κλπ. Ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον για την Ελλάδα.  
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