
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας – Η Επίδραση της Κινηματογραφικής 

Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης 

 

Ονόματα Φοιτήτριας – Μαρίνα Πατούλα 

ΜΑΙΟΣ, 2014 



 

 
Εισαγωγή  

 
• 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  



    
Ο Κινηματογράφος και ο Τουρισμός ως Έννοια στις Μέρες  

μας 
• 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 

• 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, ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της 

φυσικής κίνησης. 

• 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  



• Τουρισμός, είναι μια λέξη η οποία ετυμολογικά έχει διχάσει την κοινή 

γνώμη όσον αφορά την προέλευσή της  

• 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 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.  

 



Ξένη Κινηματογράφηση στην Ελλάδα και Επιρροές Αυτής στη 

Χώρα 

•Η αρχαία Ελλάδα υπήρξε στο παρασκήνιο των κινηματογραφιστών εδώ 

και πολλά χρόνια, από τις αρχές ακόμη της έβδομης τέχνης Εδώ και αρκετά 

χρόνια έχουν ξεκινήσει να γυρίζονται ξένες ταινίες στην Ελλάδα, αρκετές 

από τις οποίες έχουν σημειώσει παγκόσμια επιτυχία. 

•Η Ελλάδα 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.  

 



• 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, 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.   

 



 

        Οφέλη από την Κινηματογράφιση Ταινιών στην Ελλάδα 
Καθώς και Τεχνικές Διατήρησης Τουρισμού 

 

• 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”. 

• 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 υπηρεσιών. 



• 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  

 

• 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  

 
 



Επίλογος - Συμπεράσματα 

 

•Καταλήγοντας, θα λέγαμε πως 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  



• 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 στο τομέα του τουρισμού και της 

προβολής τους μέσα από τον Κινηματογράφο. 
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