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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11::  FFIILLMM  TTOOUURRIISSMM  

 

 

1.1 Διζαγωγή 

 

ην παξειζφλ, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ήηαλ ε 

ινγνηερλία, ε κνπζηθή θαη ε πνίεζε. Πξάγκαηη, πξηλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηαηληψλ θαη ηεο 

ηειεφξαζεο, ην θνηλφ είρε πξφζβαζε κφλν ζε γξαπηά έξγα. Ωζηφζν, απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, νη ηαηλίεο θαη αξγφηεξα ε ηειεφξαζε, απνηέιεζαλ ηελ θχξηα δηέμνδν ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη θαηάθεξαλ λα επεξεάζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη ηνλ ηνπξηζκφ (Beeton 2005).  

χκθσλα κε ηνπο Hudson θαη Ritchie (2006b) «ε ηνπνζέηεζε ελόο πξννξηζκνύ ζε κία ηαηλία 

είλαη ε απόιπηε ηνπνζέηεζε ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο». Παξαηεξνχλ δε φηη ν ηνπξηζκφο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηηο ηαηλίεο είλαη έλα απμαλφκελν θαηλφκελν παγθνζκίσο πνπ σζείηαη ηφζν απφ 

ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ φζν θαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ νπηηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

ηεο ςπραγσγίαο.  

Ο Williams (2006) αλαθέξεη φηη ν ηνπξηζκφο θαη ε θηινμελία απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο έρνπλ εμειηρζεί νη πξνζδνθίεο ησλ αλζξψπσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, δίλνληάο ηνπ πιένλ κεγαιχηεξε αμία. Ωζηφζν, παξφιν πνπ 

ζα έπξεπε ζηελ πεξίπησζε απηή ην marketing λα έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ ηνπξηζκφ, απηφ 

δελ ζπκβαίλεη πάληνηε. Ο Williams ζεσξεί φηη ν θχξηνο ιφγνο απηήο ηεο «αλεθπιήξσηεο 

δπλακηθήο είλαη θπξίσο ην γεγνλφο φηη ην πεξηζζφηεξν ηνπξηζηηθφ marketing επηθεληξψλεηαη 

ζηνλ πξννξηζκφ θαη παξνπζηάδεη έιιεηςε εζηίαζεο ζηνλ θαηαλαισηή».  Έηζη παξφιν πνπ νη 

νξγαληζκνί marketing ήδε ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

marketing, ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ 

ηεο πξνβνιήο ηαηληψλ. 

Οη Bolan θαη Williams (2008) επηζεκαίλνπλ φηη ζηελ ζεκεξηλή αληαγσληζηηθή αγνξά ν 

ξφινο ηεο εηθφλαο γηα ηελ πξνψζεζε ελφο ηφπνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο αθνχ νη θαηαλαισηέο 

δχλαληαη λα ιάβνπλ απφθαζε αγνξάο κε βάζε ηελ επηξξνή κίαο εηθφλαο. Ζ εθπξνζψπεζε κίαο 

ηνπνζεζίαο ζηελ νζφλε κπνξεί λα ηελ εληζρχζεη ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή ή λα αλαπηχμεη κία 

λέα εηθφλα ελφο πηζαλνχ πξννξηζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε «ν 

πξννξηζκφο λα γίλεη εγγελψο ζπλδεδεκέλνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν film», φπσο γηα παξάδεηγκα 
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Σαυιάλδε θαη ‗The Beach’, θσηία θαη ‗Braveheart’, Ηξιαλδία θαη ‗The Quiet Man’, Διιάδα θαη 

‗Captain Corelli’s Mandolin’.  

 

Σν film tourism, ινηπφλ, απνδεηθλχεηαη σο έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν marketing γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ελφο πξννξηζκνχ κε επηπηψζεηο 

καθξνπξφζεζκεο. Αθνχ φλησο ηειηθά ε εηθφλα είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηνλ πξννξηζκφ, αο 

εμεηάζνπκε ηη είλαη αθξηβψο ην film tourism θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη. 

 

 

1.2 Θεωπηηικό Πλαίζιο - Οπιζμοί: 

 

Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα κηιήζνπκε γηα ην film tourism, ηνλ ηνπξηζκφ πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηελ πξνβνιή κίαο ηαηλίαο, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηνχλ θάπνηνη φξνη αξρηθά, φπσο 

ηνπξηζκφο, ηαηλία θαη ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.  

 

1.2.1 Τνπξηζκόο: 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, UNWTO, ν Τνπξηζκόο είλαη έλα 

θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαθίλεζε ησλ 

αλζξψπσλ ζε ρψξεο ή πεξηνρέο έμσ απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ ηνπο, γηα πξνζσπηθνχο ή 

επαγγεικαηηθνχο/επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο.   

Οη άλζξσπνη απηνί νλνκάδνληαη Δπηζθέπηεο (νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη ηνπξίζηεο ή 

εθδξνκείο, θάηνηθνη ή κε) θαη ν ηνπξηζκφο έρεη λα θάλεη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θάπνηεο 

απφ ηηο νπνίεο ζπλεπάγνληαη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο.  

 

1.2.2 Πξννξηζκόο: 

 

Ο πξννξηζκόο ελφο ηαμηδηνχ νξίδεηαη απφ ηνλ UNWTO σο ν ηφπνο επίζθεςεο πνπ είλαη 

θχξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ απφθαζε πξαγκαηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ.  
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1.2.3 Ταηλία: 

 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη κέζσλ πξνβνιήο πνπ κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ «ηαηλίεο» θαη είλαη νη 

ηειενπηηθέο πξνβνιέο θαη νη θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο.  Απηνί νη ηχπνη είλαη επδηάθξηηνη ζηε 

κνξθή παξνπζίαζήο ηνπο, κέζσ ηεζζάξσλ θχξησλ ζεκείσλ δηαθνξάο (Roesch 2009). 

Ωζηφζν, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ν φξνο Σαινία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηφζν 

ηηο ηειενπηηθέο πξνβνιέο (φπσο ζεηξέο θαη ληνθηκαληέξ) φζν θαη ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο 

πξνβνιέο.  

 

1.2.4 Film tourism: 

 

Ζ επξεία εξκελεία ηνπ film tourism είλαη ζρεηηθά απιή αλ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ην 

ζπλζέηνπλ είλαη πην πεξίπινθεο.  

Γηα ηνπο Hudson θαη Ritchie (2006b), ην film tourism είλαη έλα απμαλφκελν θαηλφκελν 

παγθνζκίσο θαη έλαο απφ ηνπο πιένλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο. Σξνθνδνηείηαη ηφζν απφ ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηεο δηαζθέδαζεο φζν θαη 

απφ ηελ αχμεζε ησλ ηαμηδηψλ δηεζλψο. Οξίδνπλ δε ηνλ film tourism σο ηελ «επίζθεςε ελφο 

ηνπξίζηα ζε έλαλ πξννξηζκφ ζαλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνβνιήο απηνχ ηνπ πξννξηζκνχ ζηελ 

ηειεφξαζε, ην βίληεν ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν». 

Γηα ηνπο Tooke θαη Baker (1996), ην film tourism είλαη έλα βήκα παξαπέξα θαη νξίδεηαη 

σο «ην απνηέιεζκα ηφζν ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ φζν θαη ησλ πξνβνιψλ ηεο 

ηειεφξαζεο ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ έξρνληαη ζε εθείλν ην κέξνο φπνπ ζεσξείηαη φηη 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην γχξηζκα».  

Ζ Beeton (2005) νξίδεη σο film tourism «ηνλ ηνπξηζκφ πνπ αθνινπζεί ηελ επηηπρία κίαο 

ηαηλίαο πνπ γπξίζηεθε ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ ηειεφξαζε, 

ην βίληεν ή ην DVD».  

Σν film tourism κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο κία κνξθή πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνχ (Jewell & 

McKinnon, 2008) θαη (Papathanassis 2011).  

Ωζηφζν, απηή ε λέα κνξθή πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, αλ θαη αλαπηπζζφκελε, 

εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ιίγε πξνζνρή ηφζν απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα φζν θαη απφ ηνπο 
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επαγγεικαηίεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ σθειεηψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κία ηαηλία ζηνλ ηνπξηζκφ (Rewtrakunphaiboon 2009).  

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ην film tourism θαη ησλ ζπλαθψλ ελλνηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ 

πεξηιακβάλεη έξεπλα ζε νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο (Tooke & Baker, 1996), marketing θαη 

ηνπνζέηεζε πξντφληνο (Hudson & Ritchie, 2006b), θίλεηξα ηνπξηζηψλ (Busby & Klug, 2001), 

ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο, εηθφλα πξννξηζκνχ, λνζηαιγία θαη ηαπηφηεηα, hyper-reality θαη 

δηαζηξσκάησζε ησλ λνεκάησλ ηνπ ηνπίνπ σο απνηέιεζκα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, 

πξνζνκνίσζε θαη ζεκάδηα, απζεληηθφηεηα (Heitmann 2010).  

 

1.2.4.1 Τν film tourism είλαη business tourism 

 

Μία άιιε πηπρή ηνπ film tourism, ζηελ νπνία δελ έρεη δνζεί ε δένπζα πξνζνρή, είλαη ν 

νηθνλνκηθόο αληίθηππνο ησλ επηζθεπηώλ πνπ απνηεινύλ ηελ παξαγσγή θαη ην θαζη. Γελ πξφθεηηαη 

γηα επαγγεικαηίεο πνπ ζα έξζνπλ ζηελ ηνπνζεζία γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηα πιαίζηα 

παξαθνινχζεζεο κίαο εκεξίδαο ή κίαο δηάζθεςεο. Αληηζέησο, ηα θηλεκαηνγξαθηθά ζπλεξγεία 

ζα έξρνληαη ζπρλά ζε κία πεξηνρή θαη κάιηζηα γηα εβδνκάδεο, λνηθηάδνληαο κεγάιν αξηζκφ 

μελνδνρείσλ θαη δσκαηίσλ θαη γεπκαηίδνληαο ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα.  

Αθνχ πξφθεηηαη γηα καθξνρξφληνπο επηζθέπηεο, ζα δαπαλήζνπλ κεγαιχηεξν πνζφ ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζα έξζνπλ γηα ιίγν. Δπηπιένλ, φληαο 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ πεξηνρή, νη ζπληειεζηέο ησλ γπξηζκάησλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα επαλέιζνπλ 

αξγφηεξα θαη λα γίλνπλ έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθήο ηνπνζεζίαο 

(Olsberg SPI 2007).  

 

1.2.5 Film tourists: 

 

Film tourists γίλνληαη εθείλνη «νη άλζξσπνη πνπ αλαδεηνχλ αμηνζέαηα θαη ζεάκαηα πνπ 

έρνπλ δεη ζηελ νζφλε ηνπο» θαη πνιιέο ηνπνζεζίεο ρσξψλ πνπ έρνπλ πξνβιεζεί ζε ηαηλίεο, φπσο 

ηεο Μ. Βξεηαλίαο γηα παξάδεηγκα, έρνπλ γλσξίζεη ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπο (Busby & Klug, 2001).  

Μία αθφκε πξνζέγγηζε είλαη εθείλε ηνπ Roesch (2009). πγθεθξηκέλα, έλαο film tourist 

είλαη εθείλνο πνπ, είηε πξνζρεδηαζκέλα είηε ζπκπησκαηηθά, επηζθέπηεηαη ελεξγά κία 
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ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην γχξηζκα κίαο ή πνιιψλ ζθελψλ, 

πνπ απεηθνλίζηεθαλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ή ζηελ ηειενπηηθή νζφλε.  

 

Γηα ηνλ Papathanassis (2011) νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη γίλνληαη film tourists 

είλαη νη εμήο: 

 

 Δμεξεχλεζε film parks θαη film studios 

 Δπίζθεςε ηνπνζεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε έλα ζπγθεθξηκέλν film θαη έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινχζεζαλ 

 Πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλνπλ ζηα 

ιφγηα ηεο ηαηλίαο θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηνχ ηνπίνπ ζαλ ζεκείν 

αλαγλψξηζεο 

 

Ο Papathanassis ηνλίδεη φηη νη film tourists, κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά ζεκεία, δειαδή είλαη 

πεξηπεηεηψδεηο, αλνηρηφκπαινη, πεξίεξγνη, γεκάηνη ελέξγεηα. Γηα απηνχο, δελ είλαη αξθεηφ λα 

δνπλ κία ηαηλία αιιά επηζπκνχλ λα αληηθξχζνπλ «απφ θνληά ηνλ πξννξηζκφ θαη λα ληψζνπλ φηη 

είλαη έλα θνκκάηη ηνπ».  

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, «ν πην θνηλφο δεκνγξαθηθφο παξνλνκαζηήο ησλ film 

tourists είλαη ε ειηθία αθνχ νη ηνπξίζηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηείλνπλ λα είλαη λεφηεξνη» θαη 

εμεγεί φηη απηφ πξνθαλψο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη λεφηεξεο γεληέο κεγάισζαλ πην 

εθηεζεηκέλεο κπξνζηά ζηελ νζφλε απφ ηηο παιαηφηεξεο.  

Σέινο, νη (Connell 2012) θαη (Busby & Klug, 2001) αλαθέξνπλ φηη νη film tourists ηείλνπλ 

λα είλαη πην κνξθσκέλνη θαη πην εχπνξνη.  

Πξάγκαηη, ηνλ film tourist δηαθξίλεη έλα πην κνξθσκέλν θαη εχπνξν πξνθίι, πνπ ηαηξηάδεη κε 

ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο είλαη πην εμειηγκέλνο, έκπεηξνο θαη 

απαηηεηηθφο (Gounopoulos & Vassiliadis, 2013). 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22::  ΠΠΡΡΟΟΓΓΟΟΚΚΙΙΔΔ,,  ΥΥΑΑΡΡΑΑΚΚΣΣΗΗΡΡΙΙΣΣΙΙΚΚΑΑ,,  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΣΣΔΔ  

 

 

2.1 Κινηηήπιερ δςνάμειρ και πποζδοκίερ ηων film tourists: 

 

Σα θίλεηξα ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζψο δξνπλ σο κία «ζθαλδάιε πνπ 

ππξνδνηεί ην ηαμίδη θαη ηηο ζπλαθείο εθδειψζεηο, δειαδή ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηε ζπκπεξηθνξά, 

ηελ θαηαλάισζε». Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ηνπ 

ηαμηδηνχ: Οη pull παξάγνληεο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξννξηζκνχ πνπ πξνθαινχλ έιμε ζηνλ ηνπξίζηα γηα ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οη push παξάγνληεο 

είλαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην άηνκν λα ιάβεη ηελ απφθαζε λα 

ηαμηδέςεη (Heitmann 2010).  

Οη ηαηλίεο, ζαλ νπηηθφ κέζν, «είλαη πνιχ ζεκαληηθφηεξεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο ζε ζρέζε κε 

άιιεο εθηππσκέλεο πεγέο πιεξνθνξηψλ επεηδή ηείλνπλ λα είλαη πην αμηφπηζηεο», 

παξνπζηάδνληαο κία δσληαλή εκπεηξία (O‘Connor et all 2010) ελψ θαη ν Schofield (1996) 

ππνγξακκίδεη φηη ην εθηππσκέλν πιηθφ marketing δελ δίλεη ηελ ίδηα αληίιεςε κε εθείλε κίαο 

εηθφλαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.  

Ο ξφινο ηεο ηαηλίαο κπνξεί λα εξεπλεζεί ζαλ κία πεγή πιεξνθνξηψλ (παξάγνληαο έιμεο) 

επεξεάδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηα ηνπξηζηηθά θίλεηξα (σο παξάγνληαο ψζεζεο) θαη ηελ απφθαζε 

γηα ηαμίδη ζε έλαλ πξννξηζκφ (Heitmann 2010).  

Δμάιινπ, ηε ρξεζηκφηεηα ησλ παξαγφλησλ pull – push ζαλ θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ film 

tourist πξψηνη ππνζηήξημαλ νη Riley θαη Van Doren (1992). πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ φηη 

ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά ζηελ θαηεγνξία ησλ ―hallmark events‖, 

ην film tourism ζαλ pull παξάγνληαο έρεη αγλνεζεί ζεκαληηθά. Σέηνηνπ είδνπο hallmark events 

είλαη εθείλα πνπ ζα γίλνπλ κία θνξά ή ζα είλαη επαλαιακβαλφκελα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη 

ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα έλαλ πξννξηζκφ. Παξαδείγκαηα 

κπνξεί λα είλαη δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο, πνιηηηζκηθά γεγνλφηα, ηζηνξηθέο επέηεηνη ή 

αζιεηηθά γεγνλφηα. Ζ αλάγθε γηα ηαμίδηα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ event είλαη εγγελήο ζηνλ 

άλζξσπν σζηφζν, νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη «είλαη ηειηθά ε κεζνιάβεζε ησλ ηαηληψλ πνπ ζα 

επηηξέςεη ζηνπο δπλεηηθνχο ηνπξίζηεο λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο θαη αληηπξνζσπεπηηθή γλψζε 
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κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηα εκπφδηα ηεο απφζηαζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ εμφδσλ». Οη ηαηλίεο 

δειαδή κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ pull παξάγνληεο. 

Άιινη film tourists κπνξεί λα ππνθηλνχληαη απφ pull factors νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: Τόπνο (ηνπνζεζία, ραξαθηεξηζηηθά, αμηνζέαηα), Πξνζσπηθόηεηα (cast, 

ραξαθηήξεο, δηαζεκφηεηα), Δθηέιεζε (πινθή, ζέκα, χθνο) (Hudson & Ritchie, 2006a), ελψ γηα 

απηνχο νη παξάγνληεο push είλαη εζσηεξηθνί νδεγνί, φπσο ε αλάγθε γηα θνηλσληθνπνίεζε, ε 

αλάγθε γηα απφδξαζε ή απιά ε επηζπκία γηα έλα καχξηζκα (βι. ρήκα 2.1). 

 

 

Σρήκα 2.1. Έλα πιαίζην γηα λα θαηαλνήζνπκε ην film tourism.  

Πεγή: Hudson & Ritchie (2006a) 
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Βέβαηα, νη πξνζδνθίεο ησλ ηνπξηζηψλ θαηαζθεπάδνληαη θαη κπαίλνπλ ζε έλα πιαίζην κέζα 

απφ θάπνηεο ηειενπηηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο αθεγήζεηο θαη εηθφλεο άιισλ ρσξψλ ή αθφκε 

θαη ρξνληθψλ πεξηφδσλ κε ελζσκαησκέλα ζηνηρεία, κχζνπο θαη ζπκβνιηθέο ζεκαζίεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη απζεληηθέο θαη αιεζηλέο ή 

ην αληίζεην, νη αληηιήςεηο ελφο αηφκνπ γηα κία ρψξα, έλαλ ηφπν ή έλαλ πνιηηηζκφ, επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο νπηηθέο πξνβνιέο θαη ηηο επαλαιήςεηο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ειάρηζηε άκεζε πνιηηηζηηθή επαθή ή εκπεηξία (Kim 2012).  

Ζ Beeton (2010), κε ηε ζεηξά ηεο, ζεσξεί φηη ην θίλεηξν είλαη θάηη πην ζύλζεην, 

ππνζηεξίδνληαο φηη νη επηζθέπηεο πεγαίλνπλ ζε αμηνζέαηα ηαηληψλ γηα λα μαλαδήζνπλ κία 

εκπεηξία (ή αθφκε θαη έλα ζπλαίζζεκα) πνπ πξνέθπςε απφ κία ηαηλία, λα εληζρχζνπλ ην κχζν, 

ηελ αθήγεζε ή ηηο θαληαζηψζεηο ή αθφκε γηα ιφγνπο θνηλσληθνχ status (ή δηαζεκφηεηαο).  

Οη Urry θαη Larsen (2011) επηζεκαίλνπλ φηη νη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ ηα κέξε πνπ ζα δνπλ 

επεηδή ππάξρεη ε πξνζδνθία, θπξίσο κέζσ ηεο νλεηξνπφιεζεο θαη ηεο θαληαζίαο, γηα έληνλε 

επραξίζηεζε κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο δηαθνξεηηθψλ ζθελψλ απφ εθείλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Απηή ε πξνζδνθία θαηαζθεπάδεηαη θαη ζπληεξείηαη κέζσ κίαο 

πνηθηιίαο κε-ηνπξηζηηθώλ ηερλνινγηώλ, φπσο νη ηαηλίεο, ε ηειεφξαζε,  ινγνηερλία, ηα πεξηνδηθά, 

ηα DVDs.  

Αο κελ μερλάκε φηη νη ηαηλίεο δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο θαη ζπλδέζκνπο κε ηνπο εζνπνηνχο, 

ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο ηνπνζεζίεο πνπ γπξίδνληαη. Απηέο νη ζρέζεηο πξνζειθχνπλ ηνπο επηζθέπηεο 

ζηελ ηνπνζεζία γπξηζκάησλ έηζη ψζηε λα «επαλεξκελεχζνπλ ηα γεγνλφηα θαη λα γίλνπλ κέξνο 

ηεο δσήο εθείλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε» (Croy 2004). 

Μία ηαηλία κπνξεί αθφκε λα ζπιιάβεη θάπνηεο εληάζεηο «ελαιιαθηηθνχ» ηνπξηζκνχ 

εηδηθά γηα φζνπο επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηνπο ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη ζπλήζσο 

γηα ηνπξίζηεο θαη πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ γξαθεί ζηα βηβιία 

μελάγεζεο. Παξάδεηγκα ε ηαηλία The Beach πνπ ελζαξξχλεη ηνπο ηαμηδηψηεο λα θάλνπλ κία λέα 

εζηίαζε ζην ηνπξηζηηθφ βιέκκα θαη λα αλαγλσξίζνπλ έλα απνκνλσκέλν ηξνπηθφ λεζί κε 

ειάρηζην ρψξν γηα ηνπο Σατιαλδνχο ή γηα άιινπ είδνπο ηνπξηζηψλ, πξνζθέξνληαο απφδξαζε ζε 

κία άγξηα, πξσηφγνλε, εμσηηθή αιιά θαη ππναλάπηπθηε πεξηνρή (Law et al, 2007).  

Οη Benjamin et all (2012) αλαγλσξίδνπλ φηη κία ηαηλία «δελ είλαη απιά κία ειθηηθή 

δχλακε γηα ηνπο ηνπξίζηεο ιφγσ ησλ εηθνληθψλ ηδηνηήησλ ηεο θαη ησλ αμηνζέαησλ ησλ 

πξννξηζκψλ αιιά ην film tourism κάιινλ ππνθηλείηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηνπξίζηεο 



9 
 

πξνζσπνπνηνύλ ηελ ηαηλία δίλνληαο ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο ή εηθφλεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε 

γηα ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο».  

 

2.2 Μοπθέρ και σαπακηηπιζηικά ηος film tourism 

 

Ο εληνπηζκφο ηεο κνξθήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ film tourism κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκείν εθθίλεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ κίαο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζε δπλεηηθνχο 

ηνπξίζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επηζθεθηνχλ ηνπνζεζίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

γπξίζκαηα. 

Ζ έξεπλα ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ πνπ έγηλαλ γηα ην film tourism δίλεη έκθαζε ζε 

πνιιέο κνξθέο ηνπ σο αθνινχζσο (πξνζαξκνζκέλν απφ έξεπλα ησλ Busby & Klug, 2001): 

 

1. Ωο θνκκάηη ελόο κεγαιύηεξνπ κέξνπο δηαθνπώλ – ν ηνπξίζηαο επηζθέπηεηαη κία ηνπνζεζία 

πνπ έγηλε ην γχξηζκα ή ιακβάλεη κέξνο ζε κία μελάγεζε ρσξίο λα έρεη πξνεγνχκελε 

γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ 

2. Ωο θύξηνο ζθνπόο ελόο εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο – ε ηνπνζεζία θαη ε θξάηεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ηεο πξνβνιήο ηεο ζηελ ηαηλία 

3. Ωο ην δπλαηό ζεκείν ησλ δηαθνπώλ – ε νκνξθηά ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ 

αμηνζέαησλ είλαη ζεκεία κεγίζηνπ ελδηαθέξνληνο 

4. Ωο έλα κέξνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην γύξηζκα – επίζθεςε ζηηο ηνπνζεζίεο ησλ 

γπξηζκάησλ αθφκε θαη αλ ε ηαηλία παξνπζηάδεη κία δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

5. Ωο κέξνο θάπνησλ ξνκαληηθώλ δηαθνπώλ – νη ξνκαληηθνί ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηνπο 

ρψξνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ηαηλίεο σο πνιχ δεζηνί θαη γεκάηνη αγάπε 

6. Ωο ιόγνο πξνζθπλήκαηνο, λνζηαιγίαο ή δηαθπγήο – σο δηαθπγή ηνπ επηζθέπηε απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα  

 

2.3 Διδικοί Παπάγονηερ ηος film tourism 

 

Σα ηειενπηηθά πξντφληα ζπλήζσο ελεκεξψλνπλ ηνπο ζεαηέο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηελ 

θνηλσλία, ηα ηνπία, ηα αμηνζέαηα θαη ηε γιψζζα ελφο πξννξηζκνχ. Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε 

ηνπο εηδηθνχο παξάγνληεο ησλ ηαηληψλ πνπ έρνπλ επίδξαζε ζην film tourism. 
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Ζ εηαηξία ζπκβνχισλ γηα ηαηλίεο, ε Olsberg SPI, πξαγκαηνπνίεζε κία ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε νχησο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα είδνο θαηαιφγνπ παξαγφλησλ επηηπρίαο ή δεηθηψλ, 

ζηνλ νπνίν νη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

γηα πξνζδηνξηζκφ ηαηληψλ ή πξνγξακκάησλ γχξσ απφ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

θάπνηεο ηερληθέο marketing. Ζ έξεπλα απνθαιχπηεη έμη ελδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαηληψλ 

ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα δψζνπλ ψζεζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα νπνία ζεσξεί φηη κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ έλαλ επξχ νδεγφ θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ: 

 

1. Πξντόληα νζόλεο κε ηζρπξή αθήγεζε – δειαδή, ηζηνξία θαη ραξαθηήξεο κε έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα ζε αληίζεζε, ή ηζηνξίεο πην ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο δξάζεο θαη 

πεξηπέηεηαο. 

2. Πξντόληα πςειήο επθξίλεηαο – π.ρ. ηαηλίεο πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ ή ζπκκεηνρήο 

δηαθφξσλ stars κε επξεία αλαγλψξηζε 

3. Όπαξμε ζεηηθνύ θαη ελζαξξπληηθνύ ηόλνπ αληί γηα θαηαζιηπηηθέο ηαηλίεο 

4. Σαηλίεο πνπ ζπλδένληαη κε έλα επξύηεξν, εγθαζηδξπκέλν brand, είηε ινγνηερληθφ, είηε 

ηζηνξηθφ, είηε θηλεκαηνγξαθηθφ 

5. Σαηλίεο πνπ ζα γπξίδνληαη ζε ηνπνζεζίεο πνπ πεξηέρνπλ ηζηνξηθά ηνπία θαη/ή αγξνηηθά 

ηνπία 

6. Σαηλίεο, αιεζηλέο ή επηζηεκνληθέο,  ζηηο νπνίεο ν «ηόπνο» παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

ππφζεζε θαη/ή ηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηήξσλ. 

 

Βέβαηα, ε έξεπλα ηεο Olsberg SPI αλαθέξεη φηη ηνπξηζκφο κπνξεί λα επέιζεη θαη απφ ηαηλίεο 

ρακειφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ, αλ απηέο φκσο πιεξνχλ ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην Local Hero, κία ηαηλία ρακεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ γπξίζηεθε ζην ρσξηφ Ferness ηεο θσηίαο, ην νπνίν ήηαλ θαη ν θχξηνο 

«ραξαθηήξαο» ηεο ηαηλίαο, ζπκβνιίδνληαο ηε θπζηθή νκνξθηά θαη έλαλ ηξφπν δσήο ηφζν ηζρπξφ 

ψζηε δχλαηαη λα αιιάμεη ηελ άπνςε ελφο αλζξψπνπ γηα ηνλ θφζκν.  

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην «εηδηθφ πεξηερφκελν» κίαο ηαηλίαο ην νπνίν κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ άπνςε ησλ ζεαηψλ γηα ηελ ηνπνζεζία πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ ηαηλία, 

θαη κε ζεηηθέο θαη κε αξλεηηθέο δηαζηάζεηο. Δπνκέλσο, έλαο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εηθφλαο ελφο 
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πξννξηζκνχ είλαη «ε επίδξαζή ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ» (Kim & 

Richardson 2003).  

Καη νη Hudson & Ritchie (2006a) ππνζηεξίδνπλ φηη θάπνηνη εηδηθνί παξάγνληεο ηαηληψλ 

κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο. πγθεθξηκέλα, ε επαλάιεςε θαη ε 

πεξηζζφηεξε πξνβνιή έρνπλ σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα, δέζηκν θαη αλαγλψξηζε 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, κεγαιχηεξε επηζπκία γηα επίζθεςε ζε απηά ηα αμηνζέαηα. Δπίζεο, αλ θαη 

ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, ε επηηπρία κίαο ηαηλίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνγλσζηηθφ γηα ην 

film tourism.  

Ζ Iwashita (2008) ζεσξεί φηη ηα είδε ησλ ηαηληψλ πνπ ππνθηλνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

ηαμηδέςνπλ είλαη πνηθίια. πγθεθξηκέλα: 

 

- ηαλ νη ηαηλίεο γπξίδνληαη ζε πξαγκαηηθέο ηνπνζεζίεο, ηφηε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

νξηζκέλεο εηθφλεο ζην κπαιφ ησλ ζεαηψλ. 

- ηαλ ε ζθελνζεζία είλαη νξγαλσκέλε απφ ηελ άπνςε ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο, νη 

ζεαηέο ηείλνπλ λα γνεηεχνληαη απφ ηελ εηθαζηηθή νκνξθηά θαη ηελ νπηηθή επραξίζηεζε.  

- ηαλ νη ηνπνζεζίεο ζπλδένληαη κε ζπλαξπαζηηθέο πινθέο, αγαπεκέλνπο εθηειεζηέο θαη 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εηδηθέο ηνπνζεζίεο γηα ηνπο ζεαηέο. 

 

 

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  ΥΥΔΔΓΓΙΙΑΑΜΜΟΟ  ΣΣΟΟΤΤ  FFIILLMM  TTOOUURRIISSMM  

 

 

Ζ ηνπνζέηεζε πξντφληνο κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη έλα αλαδπφκελν 

θαηλφκελν θαη κπνξεί λα νξηζηεί σο νη ζρεδηαζκέλεο είζνδνη ησλ πξντφλησλ ζε ηαηλίεο ή 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ επλντθά ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ ζεαηψλ απέλαληη ζε έλα πξντφλ. Μία ηαηλία πνπ απεηθνλίδεη ζεηηθά έλαλ πξννξηζκφ είλαη, 

φπσο αλαθέξζεθε, ε απφιπηε ηνπνζέηεζε πξντφληνο ησλ ηνπξηζηηθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Οη θηλεκαηνγξαθηθέο εηθφλεο είλαη εηθφλεο πνπ δχλαληαη λα παξακείλνπλ γηα 

δεθαεηίεο, παξέρνληαο δεκνζηφηεηα θαη δεκηνπξγψληαο ηαπηφηεηα. Ζ έθζεζε πνπ κία ηαηλία 

δίλεη ζε κία πφιε, κία πεξηνρή ή κία ρψξα, είλαη κία δηαθήκηζε πνπ ζεσξείηαη φηη ζα ηε δνπλ 
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εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, έλα θνηλφ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα πιεζηαζηεί κέζσ εηδηθψο 

ζηνρεπφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξνζθνξψλ (Hudson et all 2011). 

 

3.1 Δνδιαθεπόμενοι: 

 

ην παξαθάησ ζρήκα (3.1) παξνπζηάδνληαη νη θχξηνη ελδηαθεξφκελνη πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ film tourism, νη νπνίνη, σζηφζν, δελ είλαη νκνηνγελείο 

νληφηεηεο θαη ζαθψο ππάξρνπλ ζεκαληηθά θελά αλάκεζά ηνπο (γηα παξάδεηγκα νη θάηνηθνη ζε 

κία πεξηνρή είλαη ηδηνθηήηεο θαη ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ή δχλαληαη λα εκπιέθνληαη ζηε 

δηαρείξηζε ελφο πξννξηζκνχ). Σν επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ film tourism πνηθίιεη αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ (Heitmann 2010).  

Γηα λα ππάξμεη ζπλερήο επηηπρία αιιά θαη κία απνηειεζκαηηθή, καθξνρξφληα εκπνξηθή 

ζρέζε, πξέπεη νη εκπιεθφκελνη λα ζπλεξγάδνληαη «κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο παξαγσγήο θαη κε 

φζν ην δπλαηφ πην θηιηθέο πξνο ηελ ηαηλία δξαζηεξηφηεηεο» (O‘Connor et all 2008).  

 

 

 

Σρήκα 3.1: Δλδηαθεξόκελνη ηνπ film tourism 

Πεγή: Heitmann (2010) 
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3.1.1 Βηνκεραλία Κηλεκαηνγξάθνπ 

 

Γηα κία απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, ε βηνκεραλία θηλεκαηνγξάθνπ ζα έπξεπε λα 

ιακβάλεη κέξνο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ (θαζνξηζκφο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πφξσλ, ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ αγνξψλ, παξαγσγή θαη αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, επηινγή θαη 

εθαξκνγή ηνπξηζκνχ, θαη ηέινο, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε). Ωζηφζν, ε βηνκεραλία 

θηλεκαηνγξάθνπ δελ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ελζνπζηψδεο αλαθνξηθά κε απηήλ ηε ζπλεξγαζία 

(Heitmann 2010). 

Απηφ ζπκβαίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Evans (2004) επεηδή νη παξαγσγνί λνηάδνληαη 

πξσηίζησο γηα ηε ζσζηή ηνπνζεζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη δελ είλαη 

δηθή ηνπο δνπιεηά λα θάλνπλ κία ηνπνζεζία λα κνηάδεη φκνξθε ή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 

επηζπκίεο ησλ ληφπησλ ππαιιήισλ ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σν ίδην γεγνλφο επηζεκαίλεη θαη ε Beeton (2004b) ιέγνληαο φηη νη ζθελνζέηεο θαη νη 

παξαγσγνί ελδηαθέξνληαη πξσηίζησο γηα ην γχξηζκα ηεο ηαηλίαο ηνπο θαη φρη ζην πσο απηφ ζα 

κεηαθξαζηεί ζε ηνπξηζκφ ζην κέιινλ. 

Να ζεκεησζεί φηη ε βηνκεραλία θηλεκαηνγξάθνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε άιιεο 

πνιηηηζηηθέο βηνκεραλίεο θαζψο θαη κε ηερλνινγηθέο βηνκεραλίεο νη νπνίεο παξέρνπλ ην εχξνο 

ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ κε ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγή ηαηληψλ (Jones & Smith 2005).   

 

3.1.2 Οη Οξγαλώζεηο Τνπξηζηηθώλ Πξννξηζκώλ (DMOs) 

 

Βάδνληαο ηψξα ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ άπνςε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νη Destination Marketing Organizations (DMOs).  

χκθσλα κε ην Wikipedia, πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνψζεζε 

κίαο πεξηνρήο, πφιεο ή ρψξαο ψζηε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ ζε απηήλ. Πξνσζνχλ 

ηελ αλάπηπμε θαη ην marketing ελφο πξννξηζκνχ, κε έκθαζε ζηηο ζπκβάζεηο πσιήζεσλ, ην 

ηνπξηζηηθφ marketing θαη ηηο ππεξεζίεο. πρλά απνθαινχληαη ηνπξηζηηθά ή ηαμηδησηηθά γξαθεία, 

θέληξα θηινμελίαο ή θέληξα πιεξνθνξηψλ. 
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Ο ηνπξηζκφο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ηαηλίεο πξνζθέξεη ηξνκεξέο επθαηξίεο γηα ηνπο 

DMOs (Hudson θαη Ritchie, 2006b) θαη (Hahm θαη Wang, 2011).  

Οη ηνπηθέο, ινηπφλ, νξγαλψζεηο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο marketing γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ. Γνπιεηά ηνπο είλαη ε ππφδεημε επθαηξηψλ marketing θαη ε ελζάξξπλζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ επθαηξηψλ. 

Ζ δνκή θαη ην θαζεζηψο ηνπο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη παξαηεξείηαη κία αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ηνπο δηεζλψο. ήκεξα νη DMOs παίδνπλ θχξην ξφιν ζε θάζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

θπξίσο επεηδή ζεσξνχληαη σο κία επίζεκε, αληηθεηκεληθή θαη νινθιεξσκέλε πεγή 

πιεξνθνξηψλ. Μπνξνχλ αθφκε θαη λα ειέγρνπλ ην ―εκπνξηθφ brand name‖ ελφο πξννξηζκνχ 

(Vagionis θαη Loumioti 2011). 

Οη Vagionis θαη Loumioti (2011) ππνγξακκίδνπλ φηη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

πξννξηζκψλ, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ brand θαη ηεο κείσζεο ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ, πνιινί DMOs δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ηνπξηζκφ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, φπσο ην film 

tourism. Γηα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα απηέο ηηο νξγαλψζεηο, ηνπηθέο θαη εζληθέο, λα 

δηεμάγνπλ έξεπλεο γηα ηε καθξνπξόζεζκε αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ. Σνλίδνπλ φηη ε ελζσκάησζε ηνπ πξννξηζκνχ σο έλα αλαγλσξίζηκν ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

εληζρχεη ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ, ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπ γηα απηφ 

ζεσξνχλ φηη ην film tourism είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν marketing θαη απαηηεί πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθήο κε επαξθείο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απμεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ.  

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, νη DMOs κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο, θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην πφζν 

κεγάιε κπνξεί λα είλαη ε δηαθεκηζηηθή αμία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

παξαγσγή. Δπίζεο, ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην δήηεκα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξίεο, ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ηκήκαηνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ζίγνπξα ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα αθηεξσζεί ζε απηφλ ην 

ζθνπφ.  

Σελ αλάγθε δηεμαγσγήο έξεπλαο απφ ηελ πιεπξά ησλ DMOs επηζεκαίλνπλ θαη νη 

Hudson θαη Ritchie (2006b), θαζψο είλαη ιίγνη νη DMOs πνπ κεηξάλε ηελ επίδξαζε ηνπ film 

tourism. Τπνζηεξίδνπλ φηη κε ηνλ θαηξφ, ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνγλσζία, ε κέηξεζε ηεο 
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επίδξαζήο ηνπ film tourism ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ έξεπλα πνπ αθνξά ηνλ ηξέρνληα 

επηζθέπηε αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξά ηνπ θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ brand. Ωζηφζν, πνιιέο 

ελέξγεηέο ησλ DMOs πξνθαλψο πεξηνξίδνληαη απφ ην ρξήκα θαη απηφ ηνπο απνηξέπεη απφ ην λα 

αληηδξνχλ πην ελεξγά ζρεηηθά κε ην film tourism. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επέλδπζε ρξεκάησλ 

ζηελ πξνψζεζε ηαηληψλ ελέρεη «ξίζθν ρσξίο εγγπεκέλν απνηέιεζκα».  

Γηα απηφ νη Hudson θαη Ritchie (2006b) πξνηείλνπλ έλα πιάλν ελεξγεηψλ marketing, πξηλ 

θαη κεηά ηελ πξνβνιή κίαο ηαηλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νδεγηψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξννξηζκνχ, θάπνηνπο εηδηθνχο παξάγνληεο ηεο ηαηλίαο θαη ηεο ηνπνζεζίαο θαζψο θαη θάπνηεο 

πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο νχησο ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηνπ film tourism.  

χκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζπγγξαθείο αιιά θαη κε ηνπο Hahm θαη Wang 

(2011), νη DMOs κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ θαηαξρήλ ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην νχησο ψζηε 

λα βεβαησζνχλ φηη ε ηαηλία ζα απεηθνλίδεη ζθελέο πξνο φθεινο ηνπ πξννξηζκνχ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, ε δεκνζηφηεηα κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί κέζσ 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ παξαγσγή γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη κεηαθέξεηαη έλα ζπλεθηηθφ κήλπκα θαη 

κία ζσζηή εηθφλα φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία.  

Μεηά ηελ θπθινθνξία ηεο ηαηλίαο, νη πξνζπάζεηεο ησλ DMOs κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο δπλεηηθνχο επηζθέπηεο λα θάλνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηαηληψλ θαη ησλ πξννξηζκψλ, 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ. Απηά ηα ζεκεία ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα ζην επφκελν 

θεθάιαην.  

Οη Bolan θαη Williams (2008) ζεσξνχλ πξνο φθεινο ησλ DMOs φηη πνιιά απφ ηα 

παγθφζκηα παξαδείγκαηα film tourism έρνπλ φλησο ζεκαληηθνχο εζνπνηνχο, ψζηε κε θάπνην 

ηξφπν λα νδεγήζνπλ ζε ελίζρπζε ηεο πξνζέιθπζεο γηα έλαλ πξννξηζκφ.  

Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνπλ φηη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο marketing ησλ DMOs αλαθνξηθά κε 

ηηο ηαηλίεο, ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ πξνβνιή θαη φρη πξηλ, θάηη πνπ ζαθψο ππνδειψλεη φηη 

ράλεηαη ή αγλνείηαη ζεκαληηθή δπλακηθή. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ππνζηεξίδνπλ φηη νη DMOs 

πξέπεη λα δξνπλ ελεξγά ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην θαη φρη λα παξακέλνπλ πίζσ πεξηκέλνληαο λα 

δνπλ ηη ζα ζπκβεί ηειηθά.  

ην κέιινλ, αλ νη DMOs βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο παξαγσγνχο ηαηληψλ θαη 

έρνπλ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα γηα λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κία νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία, 

«ηφηε ίζσο νη αλεπαίζζεηεο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειέζνπλ κέξνο 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο».  Απηφ, θαηά ηελ άπνςε ησλ Bolan θαη 
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Williams (2008), ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε επηθάιπςε ηεο πεξηνρήο, δειαδή ζα ζπκβάιιεη ζε 

κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, απφ θαηαλαισηέο πνπ ζα έρνπλ ελεκεξσζεί 

ηφζν απφ ηελ ηαηλία φζν θαη απφ ην άκεζν DMO marketing.  

 

3.1.3 Τνπηθή Κνηλόηεηα 

 

Ο Heitmann (2010) παξαηεξεί φηη νη πεξηζζφηεξεο επηδξάζεηο ηνπ film tourism ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα είλαη φκνηεο κε εθείλεο ηνπ ηνπξηζκνχ γεληθά (αχμεζε ζην εηζφδεκα, 

ηξνπνπνίεζε δνκήο ηεο θνηλφηεηαο, βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο, απμεκέλε πίεζε ζηηο ππάξρνπζεο 

ππνδνκέο, ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ληφπησλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ, πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο) φκσο 

νη ηαηλίεο θπξίσο επηδξνχλ ζην ζέκα ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο εθπξνζψπεζεο.  

Αθξηβψο φπσο νη ζρεδηαζηέο ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ ιίγε επίδξαζε πάλσ ζε απηά πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε, έηζη θαη ε ηνπηθή θνηλόηεηα έρεη λα δήζεη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ηη έρεη 

απεηθνληζηεί ζηελ νζόλε θαη ζε πνηνλ (Heitmann 2010).  

 

3.1.4 Film Tourists 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ πνηνο είλαη ν film tourist πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη 

αθξηβψο είλαη απηφ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζε κία ηνπνζεζία 

γπξηζκάησλ. 

πσο βιέπνπκε ζην ζρήκα 3.2, νη film tourists κπνξεί λα εκπίπηνπλ ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο/ηνκείο έηζη ε αζάθεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θηλήηξνπ επεθηείλεηαη 

πεξηζζφηεξν αθνχ ππάξρνπλ αξθεηά ζηξψκαηα θηλήηξσλ γηα ην θάζε μερσξηζηφ ηνπξίζηα 

(Ζeitmann 2010).  
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Σρήκα 3.2: Film tourism θαη άιινη ηύπνη ηνπξηζκνύ 

Πεγή: Heitmann (2010) 

 

 

 

3.2 Ο ηόπορ πποοπιζμού 

 

3.2.1 Σρεκαηηζκόο ηεο εηθόλαο ηνπ πξννξηζκνύ (destination image): 

 

Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ζέκαηα έξεπλαο ζηελ 

βηβιηνγξαθία ηνπ ηνπξηζκνχ, κε έλα επξχ θάζκα κειεηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

Οη ηαηλίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο. Μπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ πξννξηζκφ ζε πνιιά άηνκα θαη κάιηζηα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. «Ζ ηνπνζέηεζε πξντφληνο είλαη κία κέζνδνο marketing πνπ έρεη 

νξηζηεί σο ε πξνγξακκαηηζκέλε είζνδνο πξντφλησλ ζε ηαηλίεο ή ηειενπηηθέο εθπνκπέο κε ζθνπφ 

λα επεξεάζνπλ επλντθά ηελ άπνςε, ηελ πεπνίζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεαηψλ» (Vagionis 

θαη Loumioti 2011).  
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Έλαο νιφθιεξνο θφζκνο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλδέζεσλ κε ηελ ηαηλία είλαη 

απνηππσκέλνο ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ ζαλ κλήκε θαη ζαλ κχζνο, πνπ δίλεη λφεκα ζηα ηνπία 

θαη ζηα αμηνζέαηα. Οη ηνπνζεζίεο κεηαζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ζε θάηη βαξχ κε 

ζπκβνιηθή ζεκαζία θαη ε επίζθεςε εθεί εθπιεξψλεη ηε «ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε» ησλ 

ζεαηψλ (Iwashita 2008).  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηθφλα επηδξά ζηηο ππνςήθηεο αγνξέο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

αληίιεςεο ηνπνζεζίαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Βαζηθά, «ε εηθόλα δηαζθαιίδεη 

ηελ επηινγή πξννξηζκνύ ησλ ηνπξηζηώλ» (Croy 2010).  

Πνιιέο πεξηνρέο ην έρνπλ αληηιεθζεί απηφ θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηνχλ κία ηαηλία σο 

βνήζεκα ζηε δεκηνπξγία θαη πξνψζεζε κίαο ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ ηεξάζηηα επίδξαζή ηεο ζηελ πξνζέιθπζε δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ (Hahm θαη 

Wang, 2011).  

Αθξηβψο φπσο ε ηνπνζέηεζε πξντφληνο ζα επεξεάζεη ηε ζηάζε ηνπ ζεαηή απέλαληη ζε 

έλα brand, ην ίδην θαη νη ηαηλίεο ζα έρνπλ έλα αληίθηππν ζηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζεζία ‗ζπκκεηέρεη’ ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηαηλίαο. Δπεηδή νη εηθφλεο 

πξννξηζκνχ επεξεάδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, «έλαο πξννξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη 

επλντθά δηαθνξνπνηεκέλνο απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζεηηθά ηνπνζεηεκέλνο ζην κπαιφ ησλ 

θαηαλαισηψλ» (Hudson et all 2011).   

Ζ νπηηθή πιεξνθφξεζε κέζα απφ ηηο ηαηλίεο κπνξεί αθφκε λα «ρηίζεη γέθπξεο αλάκεζα 

ζε θνηλσληθέο απνζηάζεηο παξέρνληαο νπηηθέο ελδείμεηο» γηα ηε ζπλεζηζκέλε, θαζεκεξηλή δσή 

ησλ θαηνίθσλ ελφο πξννξηζκνχ, γηα ην πψο απηνί θαίλνληαη θαη πσο ζπκπεξηθέξνληαη, ελδείμεηο 

πνπ ζπλήζσο ρξεζηκεχνπλ σο ε βάζε ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ κεραληζκψλ άκπλαο. 

Αλ νη αληαλαθιάζεηο κίαο ηαηλίαο είλαη αξλεηηθέο, κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί 

θνηλσληθήο άκπλαο. Απφ ηελ άιιε, νη ζεηηθέο αληαλαθιάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

κείσζε ησλ αληηιεπηηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθνξψλ, ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ. Απηή ε ζεηηθή επίπησζε ζηελ αληίιεςε κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζεη ζε πξν θαη 

κεηά ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο ε πξφζεζε γηα επίζθεςε (Tasci 2009).  

ηελ νπζία, πξέπεη λα θαζηεξσζεί κία ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

εηθφλαο. κσο, ζχκθσλα κε ηνλ Croy (2010), έρνπλ παξαηεξεζεί δχν εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ 

ζεκαληηθά ηε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα ησλ destination managers. Σν έλα αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο εηθφλαο (θαζψο ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη 
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βξίζθνληαη έμσ απφ ην πεδίν ειέγρνπ ηνπ manager) θαη ην άιιν είλαη ε αλακλεζηηθή εζηίαζε 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξννξηζκνχ αλαηξψληαο ηε δηαρείξηζε ηνπ πξννξηζκνχ.  

Αο κελ μερλάκε φηη φηαλ ν ζεαηήο παξαθνινπζεί κία ηαηλία βπζίδεηαη ζε έλαλ 

θαληαζηηθφ θφζκν βξηζθφκελνο αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν film 

tourism βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ λα μεθχγνπλ ζε απηφλ ηνλ θφζκν 

κεηαμχ θαληαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα γλσξίζνπλ ηα πνιηηηζηηθά ηνπία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο ηαηλίεο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ηα ηνπία ιεηηνπξγνχλ σο ηνπξηζηηθά 

αμηνζέαηα θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλεηηθψλ ηνπξηζηψλ γηα έλαλ πξννξηζκφ 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ εμνηθεηψλνπλ κε απηφλ (Carl et al 2007). 

Άιισζηε, θάπνηνη πξννξηζκνί είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

επηζθέπηεο απφ θάπνηνπο άιινπο. Έρεη πξνηαζεί φηη ε ηδαληθή ηνπνζεζία ηαηλίαο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ελφο ηνπίνπ κε εηδπιιηαθά θαη εμσπξαγκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, έλα κνλαδηθά θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θνηλσληθφ ζεκείν, θαη/ή κία εηθφλα κε 

ηελ νπνία νη ηνπξίζηεο ζα ηαπηηζηνχλ θαη ζα ζειήζνπλ λα δηεξεπλήζνπλ ή λα μαλααλαθαιχςνπλ 

(Hudson & Ritchie 2006a).  

ζνλ αθνξά ηηο ηζηνξηθέο ηαηλίεο, ν Frost (2006) ζηελ έξεπλά ηνπ πάλσ ζηελ ηαηλία 

Braveheart, θαηαδεηθλχεη φηη ε επηξξνή κίαο ηζηνξηθήο ηαηλίαο ζηνλ ηνπξηζκφ κπνξεί λα είλαη 

εμειηθηηθή θαη φρη επαλαζηαηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ δεκηνπξγείηαη κία λέα εηθφλα 

πξννξηζκνχ, αιιά ε ηαηλία κάιινλ ζπκβάιιεη ζε κία ππάξρνπζα εηθφλα.  

 

 

3.2.2 Κύθινο Εωήο Πξννξηζκνύ: 

 

Ο θχθινο δσήο ηνπ εθάζηνηε πξννξηζκνχ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά 

θαη απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο πνπ θαινχληαη λα ηνλ ρεηξηζηνχλ θαη 

ίζσο θαη λα ηνλ παξαηείλνπλ. Απηφο ν θχθινο δσήο δηαθέξεη ζε θάπνην βαζκφ απφ έλαλ άιιν, 

ζπλεζηζκέλν, θχθιν δσήο ελφο πξννξηζκνχ εμαηηίαο ησλ ‗αλαλεψζεσλ‘ ησλ ηαηληψλ κέζσ DVD, 

ηειεφξαζεο θηι., σο απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο ηερλνινγίαο. Δπαλαιακβαλφκελεο πξνβνιέο 

αλά δηαζηήκαηα πξνθαινχλ αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ αθνχ πξνζειθχνπλ φρη κφλν ηηο 

γεληέο πνπ ήδε γλσξίδνπλ ηελ ηαηλία αιιά θαη εθείλεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε εμνηθεησζεί κε 

απηήλ (Papathanassis 2011).  



20 
 

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44::  ΣΣΟΟ  FFIILLMM  TTOOUURRIISSMM  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΗΗ  ΚΚΟΟΠΠΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  

MMAARRKKEETTIINNGG  

 

Κάπνηνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί πςεινχ πξνθίι ρξεζηκνπνηνχλ, ζηηο εθζηξαηείεο 

marketing ηνπο, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηαηλίεο, θπξίσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη ΖΠΑ, ε 

Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία, αλαδεηψληαο απηφ πνπ απνθαιείηαη κνλαδηθή πξφηαζε 

marketing (unique marketing proposition) (Connell 2012).  

Σν branding έρεη γίλεη έλα θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ κε ηελ εηθφλα 

λα απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ελφο brand (Beeton 2004a).  

Οη Hudson θαη Ritchie (2006b), αλαγλσξίδνπλ φηη επθαηξίεο marketing δεκηνπξγνχληαη 

φηαλ κία ηαηλία θάλεη πξεκηέξα αιιά θαη θάζε θνξά πνπ πξνβάιιεηαη. Δπηπξφζζεηεο 

επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κέζα απφ ην film tourism ην νπνίν 

κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα επεθηείλεη ηελ επέθηαζε θαη αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.  

πσο ηνλίδνπλ νη Bolan θαη Williams (2008), κία ηαηλία (πνπ απνηειεί εμσηεξηθή 

δχλακε ζηνλ θαηαλαισηή), κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εηθφλαο ηνπ ηφπνπ ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πάκπνιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα έλαλ πξννξηζκφ, δηαθαίλεηαη ν θξίζηκνο ξφινο κίαο ηαηλίαο ζηελ φιε 

δηαδηθαζία.  

Σν ρήκα 4.1 ππνδηαηξεί ηε ζχλζεηε ζεηξά παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο 

δηαθνπψλ ζε Δμσηεξηθνχο πξνο ηνλ ηνπξίζηα θαη ζε Δζσηεξηθνχο εθ θχζεσο. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ film tourism, ν αληίθηππνο κίαο ηαηλίαο ζηνλ ηνπξίζηα, εκπίπηεη ζηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο.  
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Δζωηεπικοί ζηον Σοςπίζηα   Δξωηεπικοί ζηον Σοςπίζηα 

 

 

Σρήκα 4.1: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηωλ δηαθνπώλ 

Πεγή: Bolan θαη Williams (2008) 
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Σν θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ζεηηθήο εληχπσζεο γηα έλαλ πξννξηζκφ, θαίλεηαη λα 

είλαη κία θφξκνπια ελφο εηδπιιηαθνχ ηνπίνπ, ελφο ζεκείνπ αλαθνξάο κνλαδηθά θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ, θαη/ή κίαο εηθφλαο κε ηελ νπνία νη ηνπξίζηεο ζα ηαπηηζηνχλ θαη ζα επηζπκήζνπλ 

λα εμεξεπλήζνπλ ή λα αλαθαιχςνπλ εθ λένπ. Οη εηαηξίεο πξνψζεζεο ηαηληψλ πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο ησλ επηζθεπηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. Σφηε νη ηαηλίεο ζα κπνξέζνπλ «λα ζεσξεζνχλ ζαλ pull παξάγνληεο ζε push 

ηνπνζεζίεο» (Riley θαη van Doren, 1992).  

πσο επηζεκάλακε ζην θεθάιαην 2, νη film tourists παξαθηλνχληαη κέζσ ελφο ή 

παξαπάλσ παξαγφλησλ έιμεο: Τόπνο (ηνπνζεζία, ραξαθηεξηζηηθά, αμηνζέαηα), Πξνζσπηθόηεηα 

(cast, ραξαθηήξεο, δηαζεκφηεηα), Δθηέιεζε (πινθή, ζέκα, χθνο).   

Δπίζεο, νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα πείζνπλ ηνπο ζεαηέο κέζσ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ έιμεσλ, ην 

ινγνηερληθφ ήζνο, ην ινγνηερληθφ ινγφηππν θαη ην ινγνηερληθφ πάζνο. ην ινγνηερληθφ ήζνο, ε 

πεηζψ είλαη έλα άηνκν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ν ζελαξηνγξάθνο, ν ζθελνζέηεο, ν παξαγσγφο, 

ν εζνπνηφο ή ν θαληαζηηθφο ραξαθηήξαο πνπ απεηθνλίδεηαη. ην ινγνηερληθφ ινγφηππν 

ρξεζηκνπνηνχληαη ε ινγηθή θαη ν ζπιινγηζκφο γηα λα πείζνπλ. Σν ινγνηερληθφ πάζνο πείζεη 

κέζσ ηεο έθθιεζεο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο θαληαζίαο ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο (Hudson et al, 2011).  

Γηα ηελ Iwashita (2008) νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ πνιινχο ηξφπνπο. 

Κάπνηνη επεξεάδνληαη απφ ηηο εηθφλεο ησλ ηνπίσλ, θάπνηνη απφ ηνπο ραξαθηήξεο θαη θάπνηνη 

άιινη απφ ηελ αηκφζθαηξα. 

 

 

4.1 Film Tourism SWOT 

 

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ην film tourism απνηειεί κία κνλαδηθή πξφηαζε marketing, 

ηθαλή λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα έλαλ πξννξηζκφ, κέζσ pull θαη push 

παξαγφλησλ. Γηα λα εμαρζνχλ θάπνηα επηπιένλ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, αθνινπζεί ε ζρεηηθή 

SWOT analysis.  
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Γπλάκεηο 

 

 Οη Tooke and Baker (1996) επηζεκαίλνπλ φηη νη ηαηλίεο έρνπλ πιένλ πνιύ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηηο ηδέεο θαη ηηο γλώκεο ησλ αλζξώπσλ θαη απηή ε επίδξαζε ζα θαζίζηαηαη 

ζπλερψο ζεκαληηθφηεξε φζν ν θφζκνο ζα δηαβάδεη φιν θαη ιηγφηεξν. Άιισζηε νη ηαηλίεο 

έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα έλαλ πξννξηζκφ κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ νη destination marketers λα κελ αληέρνπλ νηθνλνκηθά λα ην πξάμνπλ. Δπηπιένλ, 

έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο πξνβνιήο γηα κεγαιύηεξε ρξνληθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο. Καη παξφιν πνπ ε αληίιεςε θαη ε θεξδνθνξία 

κίαο ηαηλίαο ειαηηψλεηαη κε ηνλ θαηξφ, νη πξννξηζκνί θαη νη εκπεηξίεο δχλαληαη λα 

εληζρπζνύλ ζην κπαιφ ηνπ ζεαηή.  

 

 Οη ηαηλίεο είλαη εθδειψζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ μαλά θαη μαλά, κέζσ ησλ DVD θαη ησλ 

video, ηεο πξνβνιήο ζηελ ηειεφξαζε παξέρνληαο επθαηξίεο γηα ζπλερή παξαθνινύζεζε 

εληζρχνληαο ηε ζρέζε αλάκεζα ζε έλαλ πξννξηζκφ θαη ηελ ηνπνζεζία (Tooke and Baker 

1996) θαη (O'Connor et all 2008). 

 

 Σελ ίδηα πεπνίζεζε εθθξάδνπλ θαη νη Vagionis θαη Loumioti (2011) αλαγλσξίδνληαο ην 

ζεκαληηθό νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηνπ film tourism δηφηη νη ηαηλίεο έρνπλ δηάξθεηα ζην 

ρξόλν θαη κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα θέξλνπλ επηζθέπηεο αθφκε θαη γηα θάκπνζα ρξφληα 

κεηά ηελ πξψηε πξνβνιή. Μία ηαηλία δεκηνπξγεί ραξαθηήξεο, ελψ έλα απιφ δηαθεκηζηηθφ 

ζπνη πξνζπαζεί λα πεξάζεη έλα κήλπκα ην νπνίν ζα μεραζηεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θακπάληαο. Δπηπιένλ, κεηώλεη ην πξόβιεκα ηνπ επνρηθνύ ηνπξηζκνύ επεηδή νη ηνπνζεζίεο 

ησλ ηαηληψλ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ αμηνζέαηα πνπ είλαη πξνζβάζηκα θαη ηξαβνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ επηζθέπηε αλά πάζα ζηηγκή θαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  

 

 Καη νη Riley θαη Van Doren (1992) ζπκίδνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαθήκηζε γηα λα πξνζειθχζνπλ αγνξαζηέο θαη φινη αληαγσλίδνληαη 

γηα ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή. Ζ έθζεζε ζε δηαθεκίζεηο 

30 δεπηεξνιέπησλ ζηελ ηειεφξαζε ή θεπγαιέεο καηηέο ζηελ έληππε δηαθήκηζε είλαη 

απίζαλν λα ηχρνπλ ηεο απαξαίηεηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηππσζεί κία 

νινθιεξσκέλε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ. Ζ αλαγλώξηζε πνπ απνθηηέηαη 
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κέζα απφ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κπνξεί λα είλαη νπζηαζηηθή θαη ε απνζβεζηέα αμία 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ζε ζχγθξηζε κε πιεξσκέλεο δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο, 

είλαη αμηόινγε.  

 

 Ζ ηαηλία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιύ ηζρπξό εξγαιείν marketing θαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αληίιεςε ηνπ πξννξηζκνχ, ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο κέζσ ηεο 

πξνβνιήο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξννξηζκνχ (Heitmann 2010).  

 

Αδπλακίεο 

 

 Οη θπζηθέο, νη ηζηνξηθέο θαη νη ηερλεηέο νκνξθηέο έρνπλ παξαδνζηαθά αλαγλσξηζηεί ζαλ 

ηα θχξηα είδε ησλ ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ, ηα νπνία έρνπλ επαλεηιεκκέλα πξνσζεζεί 

κέζσ φισλ ησλ εηδψλ ησλ δηαθεκίζεσλ. Καζψο έλαο αξηζκφο απηψλ ησλ αμηνζέαησλ 

είλαη πεξηνξηζκέλνο, είλαη κεξηθέο θνξέο δύζθνιν λα μαλαέξζνπλ ηνπξίζηεο πνπ ηα έρνπλ 

ήδε επηζθεθηεί (Rewtrakunphaiboon 2009). Αθφκε θαη πξηλ ην release κίαο ηαηλίαο, νη 

ηηκέο κπνξεί λα έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά εμαηηίαο ηεο εηζξνήο ησλ πιεξσκάησλ 

παξαγσγήο.   

 

 Πνιιέο θνξέο έλαο πξννξηζκφο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη κεγάιεο 

απμήζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, κε κία ζεηξά απφ πηζαλέο αλεπηζχκεηεο 

ζπλέπεηεο, φπσο ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ή κεγάινο ζπλσζηηζκφο επηζθεπηψλ ζε 

έλα κηθξφ ρσξηφ ζε ζεκείν πνπ θαη νη ίδηνη νη επηζθέπηεο λα απνγνεηεχνληαη ζεσξψληαο 

ηνλ πξννξηζκφ ππεξπιήξε (Tooke and Baker 1996), (Heitmann 2010) θαη (Hudson θαη 

Ritchie 2006a). Οη Hahm θαη Wang (2011) επηζεκαίλνπλ φηη ην πεξηβάιινλ, νη ππνδνκέο, 

ην θπθινθνξηαθφ, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε νηθνλνκία, ν πνιηηηζκφο θαη ε ηδησηηθή 

δσή κπνξεί λα απεηιεζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ελφο πξννξηζκνχ ζε κία ηαηλία. 

ηελ πίεζε ζην πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη δνκεκέλν) θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο θνηλφηεηεο 

αλαθέξνληαη θαη νη Beeton (2004b) θαη Connell (2012). 

 

 Δπίζεο, ππάξρεη ην ελδερφκελν λα παξαηεξεζεί ην θαηλόκελν θπγήο παξαδνζηαθώλ 

ηύπσλ ηνπξηζηώλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη επηζπκεηφ ζε θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Απηφ ην ζελάξην είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ζε ηνπνζεζίεο 
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πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο. ε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο, κία αιιαγή ζην 

πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ηνπνζεζίεο γπξηζκάησλ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη, γηα 

παξάδεηγκα, εμαηηίαο θάπνηνπ γπξίζκαηνο ελφο παηδηθνχ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε 

κία κηθξή λεζησηηθή θνηλφηεηα πνπ ζπλήζσο πξνζειθχεη εθείλνπο πνπ αλαδεηνχλ 

εξεκία θαη εζπρία. Γειαδή, κία «ζπλερή πίεζε» κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία λέα κνξθή 

θαηαλάισζεο (Connell 2005). 

 

 Ζ έξεπλα ηνπ Olsberg SPI απνθαιχπηεη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη παξφιν πνπ ην 

film tourism κπνξεί έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

κελ έρεη αλαγλσξηζηεί ε αμία marketing κίαο ηαηλίαο θαη ζε θάπνηεο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

λα κελ ππάξρνπλ θαζφινπ μελνδνρεία, εζηηαηφξηα ή θαηαζηήκαηα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, 

πξέπεη νη ηνπηθνί θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ λα παξεκβαίλνπλ εγθαίξσο θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ κε ηε κνξθή π.ρ. νξγαλσκέλσλ 

εθδξνκψλ ή άιισλ ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Δπθαηξίεο 

 

 Σν ηνπξηζηηθφ marketing θαη management ππφθεηληαη πξνο ην παξφλ ζε κεγάιεο αιιαγέο 

θαη ην internet ρξεζηκνπνηείηαη σο ηνπξηζηηθό εξγαιείν ζρεδηαζκνύ, ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθειφο ηνπ ηφζν ν ηνπξίζηαο φζν θαη ν ελδηαθεξφκελνο ζηνλ 

ηνκέα ηνπξηζκνχ γηα λα δηαζέζεη ην πξντφλ ηνπ γξεγνξφηεξα, νηθνλνκηθφηεξα θαη πην 

ζηνρεπκέλα (Macionis θαη O‘Connor 2011). 

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνο θφζκνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ζ/Τ ή ην internet ζαλ 

κέζν δηαζθέδαζεο. Ωζηφζν, κπνξεί ε βηνκεραλία ησλ ηαηληψλ λα πξνβάιεη ηαηλίεο φρη 

κφλν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηελ ηειεφξαζε αιιά θαη online, θάηη πνπ ήδε έρεη γίλεη 

κέζσ θάπνησλ ηζηνζειίδσλ (Papathanassis 2011).  

 

 Μέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ πνιηηηζκηθά κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ νη εκπιεθφκελνη κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο ζεηηθέο επηπηώζεηο 

πνπ κία ηαηλία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε θάπνηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. (Macionis θαη 

O‘Connor 2011). 
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 Ζ πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζε δπλεηηθνχο παξαζεξηζηέο κέζσ κηθξνχ 

ηκήκαηνο δηαθήκηζεο ζην ξαδηφθσλν, ηελ εθεκεξίδα, ηελ ηειεφξαζε θαη ηα πεξηνδηθά, 

είλαη κία πνιχ δαπαλεξή πξφηαζε θαη επηπιένλ ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο λα δηαηεξήζεη 

ην ελδηαθέξνλ. Ο Rewtrakunphaiboon (2009) επηζεκαίλεη φηη νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηηο ειιείςεηο θαη λα θξαηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Δπίζεο, ίζσο 

λα είλαη πην ηζρπξέο γηα ηε δηαθήκηζε ελφο άγλσζηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κε 

κηθξφηεξν θφζηνο απφ κία παξαδνζηαθή δηαθεκηζηηθή θακπάληα.  

 

Απεηιέο 

 

 Σν παξόλ νηθνλνκηθό θιίκα θαη νη ίδηνη νη πξννξηζκνί κπνξεί λα κελ δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απμεκέλεο ξνήο ηνπξηζηψλ πνπ 

έξρνληαη λα επηζθεθηνχλ απηνχο ηνπο πξννξηζκνχο (Macionis θαη O‘Connor 2011). 

 

 Παξά ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα), ππάξρνπλ 

θάπνηεο πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ ηελ μαθληθή 

άλνδν ησλ επηζθεπηψλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε, 

νη managers πξννξηζκψλ θαη νη πξάθηνξεο πξέπεη πάληα λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη νη 

πξννξηζκνί δελ αθνινπζνχλ απαξαίηεηα πάληα κία ζπλερή αλάπηπμε αιιά κία 

αλεπαξθήο ππνδνκή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ηνλ πξννξηζκφ καθξνπξφζεζκα (Papathanassis 2011).  

 

 Δπηπξφζζεηα, αλ έρνπλ απνκείλεη ζηελ πεξηνρή ιίγα ζηνηρεία θαη απνκεηλάξηα ηεο 

ηαηλίαο, νη επηζθέπηεο ζα θχγνπλ απνγνεηεπκέλνη (Beeton 2010).  

 

 Οη ηνπξίζηεο κπνξεί θαη λα απνγνεηεπηνχλ αλ επηζθεθηνχλ κία ηνπνζεζία ζηελ νπνία νη 

ληφπηνη δελ ζα ζπκπεξηθέξνληαη ή δελ ζα ληχλνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ ηαηλία. Σέινο, κπνξεί λα επεξεαζηνύλ απφ ηνλ άζρεκν ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εκθαλίδεηαη κία ηνπνζεζία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Νέα Οξιεάλε ζηελ νπνία έρνπλ 

παξνπζηαζηεί εηθφλεο δηαθζνξάο, βίαο, άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη λα ζεσξήζνπλ 

φηη πξφθεηηαη γηα έλα επηθίλδπλν κέξνο αθαηάιιειν γηα νηθνγέλεηεο (O‘Connor et all, 

2010).  
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4.2 Ζ Αγοπά – ηόσορ 

 

Ο Papathanassis (2011) νξίδεη ζαλ αγνξά ζηφρν γηα ην film tourism σο «ηνπο αλζξψπνπο 

εθείλνπο πνπ επηιέγνπλ έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε κία ηαηλία». 

Ωζηφζν, ηνλίδεη φηη κία πην ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ίζσο απνδεηρζεί δχζθνιε αθνχ θάζε ηαηλία 

έρεη ην δηθφ ηεο θνηλφ – ζηφρν ην νπνίν απφ κφλν ηνπ δηαθέξεη ζε έλα ζεκείν φζνλ αθνξά ην 

πξνθίι ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Κάπνηνη πξννξηζκνί, 

ραξαθηήξεο ή ηζηνξίεο πξνζειθχνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο νη ηαηλίεο 

«Lord of the Rings», «Da Vinci Code», «The Beach», «Sex and the City», ελψ θάπνηεο άιιεο 

ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ελφο κηθξφηεξνπ θνηλνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα πξνζρνιηθφ 

πξφγξακκα πνπ ιέγεηαη «Balamory» θαη γπξίζηεθε ζε έλα θσηζέδηθν λεζί.  

Παίξλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ ηαηλία «The Beach», κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξνζέιθπζε 

αξθεηνχο ηχπνπο ηνπξηζηψλ, απφ ηνπο θαλ ηεο ηαηλίαο θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, κέρξη θαη ηνπο 

αθηηβηζηέο, πνπ ήξζαλ ζηελ παξαιία Maya γηα λα αλαπηχμνπλ ηε δξάζε ηνπο. Ωζηφζν θάηη 

άιιαμε ζηελ πνξεία θαη ε δξάζε ησλ αθηηβηζηψλ ζπκπεξηιάκβαλε θαη θάπνηεο ηδηαίηεξα 

«ηνπξηζηηθέο» δξαζηεξηφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα θσηνγξαθήζεηο ζε κία βάξθα ζηελ παξαιία 

ή άιιεο αλάινγεο πεξηεγήζεηο (Law et al, 2007). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν Papathanassis (2011) ηνλίδεη φηη «ην κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο 

ζηφρνπ κπνξεί ζε κεγάιν βαζκφ λα εμαξηεζεί απφ ηελ επίγλσζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηελ 

ηαηλία θαη ηελ πεξηνρή πνπ κεηαδφζεθε». Απηφ ην κέγεζνο επεξεάδεηαη επίζεο θαη απφ ηελ 

επηηπρία ηεο ηαηλίαο.  

Δπηπιένλ, ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη ηελ «αλάγθε δηαρσξηζκνχ ηεο δπλεηηθήο αγνξάο 

ζηφρνπ απφ ηελ πξαγκαηηθή», ε νπνία είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα κία ηνπνζεζία ζαλ απνηέιεζκα ηεο πξνβνιήο ηεο ζε κία ηαηλία, δελ κπνξεί 

απηφκαηα λα ζεσξεζεί film tourist επεηδή δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη αθφκα ή επεηδή δε 

δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα ην θάλεη απηφ.  
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4.3 Σοποθεζία 

 

4.3.1 Δύξεζε θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο 

 

Ο Schofield (1996) αλαθέξεη φηη θάζε ηνπνζεζία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα δπλεηηθφ ηφπν 

γπξίζκαηνο, θαη φρη κφλν νη πην «φκνξθεο» ηνπνζεζίεο. 

Ωζηφζν, ε Beeton (2010) επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηα κέξε πνπ 

γπξίδνληαη νη ηαηλίεο, θαζψο νη ζθελνζέηεο δελ έρνπλ απεξηφξηζην θεθάιαην γηα γπξίζκαηα επί 

ηφπνπ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηα ηειενπηηθά γπξίζκαηα. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ εθείλεο νη ηνπνζεζίεο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ: 

 

 Πξφζβαζε θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν γπξίζκαηνο 

 Φηινμελία θαη δηαηξνθή γηα ηνπο ζπληειεζηέο 

 Πξφζβαζε ζε εηδηθφ, εηδηθεπκέλν θαη εκη-εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

 

4.3.2 Απζεληηθόηεηα Τνπνζεζίαο: 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε απζεληηθφηεηα ηεο ηνπνζεζίαο. 

Ζ απζεληηθφηεηα είλαη κία γλσζηή ιέμε αιιά δίρσο ζηαζεξφ πεξηερφκελν, ηδίσο κέζα ζηελ 

ινγνηερλία ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ζεκαζία ηεο ηείλεη λα γίλεη έλα «κπεξδεκέλν ακάιγακα 

θηινζνθηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελλνηψλ», νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηελ πνιχπιεπξε 

ηζηνξία ηνπ (Steiner θαη Reisinger, 2006). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ film tourism, έρεη επηζεκαλζεί ην γεγνλφο ηεο αζάθεηαο ησλ ηαηληψλ γηα 

ην δήηεκα ηεο πξαγκαηηθήο ηνπνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηε θαληαζηηθή (πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα 

απφ ηελ ηαηλία), δηφηη πνιιέο ηαηλίεο δελ γπξίδνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην 

ζελάξην (Beeton 2010). Πξαγκαηηθέο ηνπνζεζίεο ζπγρένληαη κε θαληαζηηθέο θαη θαληαζηηθέο 

ηνπνζεζίεο αλαδεηνχληαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο (Connell 2012).  

Οη Bolan et all (2010) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «κεηαηφπηζε» εμεγψληαο φηη αλαθέξεηαη ζε 

κία θαηάζηαζε φπνπ κία ηαηλία γπξίζηεθε ζε έλα κέξνο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθπξνζσπεί 

θάπνην άιιν.  
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Ο Frost (2006) ζεκεηψλεη πσο ε απζεληηθφηεηα ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηελ εξκελεία 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ηαηλίαο γηα ηνλ ιφγν πνπ ζπλέβεζαλ θάπνηεο ζθελέο, πνηα ε ζεκαζία ηνπο 

θαη πνηα ηα θίλεηξα ησλ ραξαθηήξσλ. Σνλίδεη δειαδή φηη «ε παξνπζίαζε κίαο ηζηνξίαο πνηέ δελ 

είλαη απφιπηε είηε βξίζθεηαη ζε έλα βηβιίν, ζε έλα ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην ή ζε κία ηαηλία».  

Ζ απζεληηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή ζηα πιαίζηα ηνπ film tourism θαη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί 

ην πφζν «απζεληηθή» κπνξεί λα είλαη κία ηέηνηα εκπεηξία ζην βαζκφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

θαληαζηηθά ηνπία (Buchmann et all 2010). Οη ζπγγξαθείο ζηελ έξεπλά ηνπο επηζεκαίλνπλ φηη 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο film tourists είλαη ε ζπγρψλεπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ην κχζν απηφ 

πνπ δεκηνπξγεί ηελ πην ηθαλνπνηεηηθή θαη απζεληηθή εκπεηξία. Σειηθά ην ζπκπέξαζκα ηνπο είλαη 

φηη «νη εκπεηξίεο ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηελ απζεληηθόηεηα είλαη έλα πνιύπινθν δέζηκν πξνζσπηθήο 

ηζηνξίαο θαη γλώζεο, θνηλσληθώλ δηεξγαζηώλ, ελζσκάησζεο θαη ηνπνζεζίαο». ιν απηφ ην 

πνιχπινθν δέζηκν δελ ζεκαίλεη φκσο, κε θακία έλλνηα, ιηγφηεξε απζεληηθφηεηα.    

Δλψ νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο θαηαιχηεο ή σο θηλεηήξηνο παξάγνληαο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο ψζηε λα επηζθεθηνχλ έλαλ πξννξηζκφ, σζηφζν, κπνξεί ζπάληα λα πξνζθέξνπλ κία 

απζεληηθή ζρέζε ηνπ ηφπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ν ηνπξίζηαο ζα βξεη εθεί. Οη 

ηαηλίεο, ‗εθ θχζεσο‘, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θάηη πνπ λα δηαζηξεβιψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπ «αιεζηλνχ» κέξνπο. Γηα απηφ, ίζσο απνδεηρηεί δχζθνιν γηα ηνλ ηνπξίζηα λα βξεη απηφ 

αθξηβψο πνπ ςάρλεη. Παξάδεηγκα ην «Braveheart» ηνπ 1995 πνπ γπξίζηεθε ζηελ Ηξιαλδία αιιά 

απεηθνλίδεη ηε θσηία (Heitmann 2010 θαη Bolan et all, 2010) θαη ην «The Last Samurai» ηνπ 

2003 πνπ γπξίζηεθε ζηε Νέα Εειαλδία αιιά απεηθνλίδεη ηελ Ηαπσλία (Bolan θαη Williams, 

2008). 

Ο Papathanassis (2011) ζεκεηψλεη φηη φηαλ νη ηνπξίζηεο απνθαζίδνπλ λα επηζθεθηνχλ έλαλ 

πξννξηζκφ πνπ παξαθνινχζεζαλ ζε κία ηαηλία, ήδε έρνπλ θάπνηεο εηθφλεο ζην κπαιφ ηνπο, 

εηδηθά φζνλ αθνξά ην πψο ζα κνηάδνπλ φια γχξσ ηνπο θαη ηη είδνπο ζπλαηζζήκαηα ζα ηνπο 

δεκηνπξγεζνχλ. Γπζηπρψο φ,ηη απεηθνλίδεηαη ζηηο ηαηλίεο δελ αληηπξνζσπεχεη πάληα απηφ πνπ 

έρεη λα πξνζθέξεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν πξννξηζκφο. πσο αλαθέξζεθε, θάπνηεο ηνπνζεζίεο 

δελ είλαη θαλ νη πξαγκαηηθέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη παξαγσγνί ησλ ηαηληψλ δελ ζα ήζειαλ 

λα γλσξίδεη ν ζεαηήο φηη κία ηαηλία πνπ κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ηζηνξηθά ζέκαηα έρεη γπξηζηεί 

γηα παξάδεηγκα ζηελ Σαυιάλδε, ε νπνία είλαη θπξίσο γλσζηή γηα ηνλ ήιην θαη ηηο παξαιίεο ηεο. 
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εκεηψλεηαη δε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ κία ηνπνζεζία εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ηαηλία, ζα ππάξμεη απψιεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ (Hudson 

θαη Ritchie, 2006a).  

 

4.4 Μεγιζηοποίηζη αξίαρ πποώθηζηρ ηαινιών 

 

Ζ πξφθιεζε γηα ηνπο destination marketers είλαη λα θάλνπλ δσληαλφ ην destination brand 

έηζη ψζηε νη επηζθέπηεο λα κπνξέζνπλ λα βηψζνπλ ηελ πξνσζεκέλε αμία ηνπ brand θαη λα 

ληψζνπλ ηελ απζεληηθφηεηα κίαο κνλαδηθήο ηνπνζεζίαο. Φπζηθά αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο 

πξνθιήζεηο θαη εκπνδίδνληαη απφ πνιιέο πηέζεηο αθνχ πξέπεη λα ζπκβηβάζνπλ ηα ηνπηθά θαη 

πεξηθεξεηαθά ζπκθέξνληα θαη λα πξνσζήζνπλ κία ηαπηφηεηα απνδεθηή απφ ηηο δεκφζηεο θαη ηηο  

ηδησηηθέο αξρέο αιιά θαη λα ζπκθηιηψζνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ (Morgan et all, 2003).   

Οη Hudson θαη Ritchie (2006b) ζηελ έξεπλά ηνπο αλαγλσξίδνπλ 5 ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν επηηπρίαο ζηε κεηαηξνπή ηαηληψλ ζαλ εξγαιείν ηνπ marketing θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο κίαο ηαηλίαο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ: 

 

 Γξαζηεξηφηεηεο marketing πξννξηζκνχ 

 Υαξαθηεξηζηηθά πξννξηζκνχ 

 πγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ηεο ηαηλίαο 

 Δπηηξνπή ηαηλίαο θαη θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

 θνπηκφηεηα ηνπνζεζίαο 

 

Άιισζηε ε παξνπζίαζε ελφο ηφπνπ ζε κία ηαηλία δηαθεκίδεη ηα «πξντφληα» ηεο ρψξαο θαη ζε 

άιινπο παξαγσγνχο ηαηληψλ θαη αμηνπνηεί πεξαηηέξσ ηελ ηνπηθή βηνκεραλία (Croy 2010).  

 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ηξεηο θάζεηο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο φπνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο marketing γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ απηήο ηεο παξαγσγήο θαη ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ηνπ πξννξηζκνχ. 
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4.4.1 Γξαζηεξηόηεηεο marketing πξηλ ηελ πξνβνιή 

 

ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο κίαο ηαηλίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα πξψηα βήκαηα. πσο 

αλαθέξζεθε, νη παξαγσγνί αξρηθά ζθέθηνληαη πνηα είλαη ε ζσζηή ηνπνζεζία γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπο. Γελ είλαη επνκέλσο δηθή ηνπο δνπιεηά λα θάλνπλ θαιή κία ηνπνζεζία γηα ηνπο δηθνχο ηεο 

ιφγνπο ή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ ληφπησλ ππεχζπλσλ ηνπ ηνπξηζκνχ (Evans 

2004). ηελ νπζία δειαδή ν Evans πξνηξέπεη πξσηίζησο ηνπο DMOs λα πξνσζνχλ ελεξγά ηηο 

ηνπνζεζίεο ηνπο ζηνπο παξαγσγνχο ηαηληψλ.  

Κάηη παξφκνην πξνηείλεη θαη ν Woodward (2000) ζην άξζξν ηνπ γηα ηελ Ηλδηθή 

θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ―Bollywood‖ θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα έπξεπε λα δείμεη ε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ο Woolward ζεκεηψλεη φηη ηα θχξηα νθέιε 

πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθνκίζεη ε Βξεηαλία αλ πξνζέιθπε ζεκαληηθφ αξηζκφ ηεο ηλδηθήο απηήο 

βηνκεραλίαο, είλαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα κέζσ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα 

εξγαζηνχλ εθεί, ησλ ηνπηθψλ εηαηξηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πάξνρνη κεηαθνξάο θαη 

catering θαη ηεο δηακνλήο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηε Βξεηαλία ζα 

είλαη ην γεγνλφο φηη γηα ηνπο Ηλδνχο ε ρψξα απηή ζεσξείηαη «εμσηηθφ» θαη «αζπλήζηζην» κέξνο. 

Κάηη αμηνζεκείσην ζα είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε πξντφληνο δηφηη κέζσ απηήο ηεο πξνβνιήο ηα 

Βξεηαληθά πξντφληα ζα ηχρνπλ πςεινχ επηπέδνπ αλαγλψξηζεο θαη έθζεζεο. Σέινο, ε αχμεζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ επηζθεπηψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο αιιά θαη κέζσ ησλ ίδησλ ησλ Ηλδψλ πνπ 

θαηνηθνχλ εθεί θαη ε επίζθεςε ζηα κέξε γπξηζκάησλ ζα ζεσξεζεί ζαλ «πξνζθχλεκα» γηα ηνπο 

ίδηνπο.   

Οη Hudson θαη Ritchie (2006a θαη 2006b) ηνλίδνπλ φηη θάπνηεο ρψξεο φπσο ν Καλαδάο 

θαη νη Μπαράκεο έρνπλ αληηιεθζεί ην film tourism ζαλ επθαηξία marketing θαη έρνπλ πξνζιάβεη 

εηδηθνχο δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα λα πξνβάινπλ ηηο ρψξεο ηνπο.  

Ο Woodward (2000) αλαθέξεη φηη ην VisitBritain ήδε εξγάδεηαη πξνο απηφλ ην ζθνπφ 

θαη ν manager ηνπ ζηελ Ηλδία έρεη εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κε ηα θηλεκαηνγξαθηθά studios θαη ηνπο 

παξαγσγνχο. Ζ γλψκε ηνπ γηα ηηο θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζηελ Ηλδηθή 

θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία.  

Σελ ίδηα πεπνίζεζε εθθξάδνπλ θαη νη O‘Connor et all (2008) αλαθέξνληαο θαη εθείλνη ην 

παξάδεηγκα ηνπ VisitBritain. Σν ηειεπηαίν ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο 

ηνπ ψζηε λα είλαη ελήκεξν θαη πάληα κπξνζηά απφ φ,ηη ζα γπξηζηεί. Άιισζηε, κφιηο βγεη έλα 
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δειηίν πνπ ζα θαζνξίδεη ηα ζεκεία ζρεδηαζκνχ, απηφ είλαη θαη «ην θξίζηκν ζεκείν φπνπ ζα 

πξέπεη λα μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκφο ψζηε ην πξνσζεηηθό πιηθό λα ζπκπέζεη κε ηηο εηθόλεο 

πξννξηζκνύ πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε».  

πσο αλαθέξζεθε, δηάθνξνη DMOs πξνζιακβάλνπλ εηδηθνχο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

γηα λα αλαιάβνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηνρήο ηνπο ζηα θηλεκαηνγξαθηθά studio (Vagionis θαη 

Loumioti, 2011).  

εκαληηθή επίζεο γηα ηνπο Hudson θαη Ritchie (2006b) είλαη ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ 

ζηάδην θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο ζηνπο ηίηινπο θαη ζην 

πξνσζεηηθφ πιηθφ ηεο ηαηλίαο.  

Κάηη αλάινγν ζπζηήλεη θαη ν Evans (2004) εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηα δηθαηώκαηα 

ρνξήγεζεο αδεηώλ θαη θαηά πφζν επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηίηινο ηεο ηαηλίαο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζηηθνχ marketing. Σέινο, ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία πνπ 

πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλακελφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ινγνηερλία, ηειεθσληθέο έξεπλεο 

θαη δηακνλή σο απνηέιεζκα ηεο θάιπςεο ηνπ πξντφληνο.  

 

4.4.2 Γξαζηεξηόηεηεο marketing ζην γύξηζκα 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ελφο γπξίζκαηνο, ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα δηαθήκηζε κίαο 

ηνπνζεζίαο. Η ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ άλζξσπν ηεο παξαγσγήο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

γπξίζκαηνο είλαη έλαο ηξφπνο εμαζθάιηζεο ζπλεπνχο κελχκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία θαη 

ηελ αμία ηεο ζαλ πξννξηζκφ (Hudson θαη Ritchie 2006b). 

Ζ δεκνζηφηεηα κπνξεί αθφκε λα απνθηεζεί γχξσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζνπνηψλ 

ζην γχξηζκα. Οη αλσηέξσ ζπγγξαθείο ζπκίδνπλ ηελ ηαηλία Captain Corelli’s Mandolin πνπ 

γπξίζηεθε ζηελ Κεθαινληά θαη ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ πξνβνιή ηνπ λεζηνχ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηαηλίαο, ιέγεηαη φηη νη δχν πξσηαγσληζηέο είραλ δεζκφ, γεγνλφο πνπ έθεξε αθφκε 

κεγαιχηεξε δεκνζηφηεηα.  

Σψξα πιένλ πνπ πνιιά θηλεκαηνγξαθηθά πεξηνδηθά αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ ηαηλία φζν 

θαη ζηελ ηνπνζεζία πνπ γπξίδεηαη, είλαη ζεκαληηθφ νη επθαηξίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ λα κελ 

πεξηνξηζηνχλ ζηα ζπλεζηζκέλα θαλάιηα εθηχπσζεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ζ δχλακε ηνπ 

internet πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί κέζσ εμαζθάιηζεο ησλ ζσζηώλ domain names θαη links (Evans 

2004). 
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4.4.3 Γξαζηεξηόηεηεο marketing κεηά ηελ πξνβνιή 

 

Οη πεξηζζφηεξνη DMOs εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο marketing κεηά ηελ πξνβνιή 

ηεο ηαηλίαο. ε απηφ ην ζηάδην, «ε πξφθιεζε γηα απηνχο είλαη λα κεηαηξαπεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνχ γηα κία ηαηλία ζε δέζκεπζε γηα κειινληηθή επίζθεςε» θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη πξφζζεηνη 

επηζθέπηεο πνπ ζα έξζνπλ ιφγσ ηεο ηαηλίαο. Δπθαηξίεο marketing δεκηνπξγνχληαη θάζε θνξά 

πνπ πξνβάιιεηαη ε ηαηλία (θηλεκαηνγξάθνο, ελνηθίαζε θαη αγνξά βίληεν/DVD, ηειεφξαζε pay-

per-view, δσξεάλ ηειεφξαζε), θαη απηφ δηαξθεί γηα θάκπνζα ρξφληα - αλ θαη δελ είλαη 

αζπλήζηζην αθφκε θαη κία κέηξηα επηηπρεκέλε ηαηλία, λα έρεη δηάξθεηα δσήο γηα πάλσ απφ 25 

ρξφληα (Hudson θαη Ritchie 2006b).  

Δπηπιένλ, δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο «δηαηήξεζεο εηθόλσλ πνπ 

ζπκίδνπλ ηελ ηαηλία» ψζηε λα απνηειέζνπλ θνκβηθφ ζεκείν ζηελ επίζθεςε (Hudson θαη Ritchie 

2006a). 

Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη νη ζπλεξγαζίεο κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο βηνκεραλίεο. Οη DMOs 

ρηίδνπλ ζρέζεηο κε ηηο βηνκεραλίεο γηα λα παξαθνινπζνχλ απφ θνληά ηηο παξαγσγέο θαη ηηο 

πξνβνιέο ψζηε (νη DMOs) λα είλαη ζε ζέζε ελεξγήζνπλ άκεζα αλάινγα κε ηα ζεκάδηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ ζα πξνθχςνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Μπαράκεο φπνπ ε επηηξνπή ησλ ηαηληψλ 

ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ην Τπνπξγείν εκπιέθεηαη ακέζσο κφιηο ιάβεη 

ην ζελάξην. Ζ Απζηξαιηαλή Δπηηξνπή Σνπξηζκνχ επίζεο παίδεη πνιχ ελεξγφ ξφιν ζηε 

ζθπξειάηεζε ζρέζεσλ κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία. πγθεθξηκέλα, ζπλεξγάζηεθε κε 

ηελ Disney γηα ην ―Finding Nemo‖, θαη ππήξμε ν πξψηνο DMO πνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη 

πξνψζεζε κέζσ ηαηλίαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (Hudson θαη Ritchie 2006b).  

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο marketing ζπκπεξηιακβάλνπλ ράξηεο ηαηληψλ, μελαγήζεηο θαη 

βφιηεο ζηα ηνπία ησλ ηαηληψλ. Δπίζεο, μελνδνρεία, αμηνζέαηα θαη κνπζεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην γχξηζκα ζπρλά επηζηξαηεχνληαη γηα λα απμήζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ. ηελ 

Κεθαινληά γηα παξάδεηγκα, κία ληφπηα γπλαίθα αθφκε δηαθεκίδεη ην δηακέξηζκά ηεο ζαλ ηελ 

ηνπνζεζία πνπ εμειίρηεθε ν ιεγφκελνο δεζκφο ηνπ Nicolas Cage κε ηελ Penelope Cruz θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ γπξίζκαηνο ηεο ηαηλίαο «Captain Corelli’s Mandolin». Άιιν παξάδεηγκα ε 

Μχθνλνο φπνπ νη ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα θιείζνπλ έλα δσκάηην ζην Manoulas Beach Hotel, εθεί 

πνπ γπξίζηεθε ζθελή απφ ηελ ηαηλία «Shirley Valentine»  
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Ζ Beeton (2010) αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο δπλαηφηεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, πέξα 

απφ ηελ αλάπηπμε μελαγήζεσλ θαη εθδξνκψλ, φπσο εμεηδηθεπκέλα πξντφληα κε βάζε ηελ ηαηλία, 

souvenirs ή έλαο νδεγφο παξαγσγήο. 

Αλ κειεηήζνπκε ηηο ελέξγεηεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ θπθινθνξία 

ηεο ηαηλίαο «The Lord of the Rings», ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ζηελ πεξίπησζε 

απηή ήηαλ ε ζχλδεζε ηεο ηαηλίαο κε ηε ρψξα, piggyback marketing. ε απηή ηε ζχλδεζε 

βνήζεζε ε επέλδπζε ζε δηαθεκηζηηθνχο ρψξνπο, νη εθδειψζεηο ζηελ πξεκηέξα, νη δηαθεκίζεηο 

ζε πεξηνδηθά δίπια ζηα editorials ηαηληψλ θαη γεληθά ε δεκηνπξγία ηπκπαλνθξνπζίαο ψζηε νη 

δεκνζηνγξάθνη ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο λα ξσηήζνπλ ηνπο πξσηαγσληζηέο γηα ηηο εληππψζεηο 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηε Νέα Εειαλδία (Croy 2010).  

Αμηνζεκείσην εξγαιείν είλαη θαη ε χπαξμε κίαο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο πνπ ζα ζπλδέεη ηηο 

ηνπνζεζίεο κε ηηο ζθελέο ησλ film (Hudson θαη Ritchie 2006b).  Αο εμεηάζνπκε ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Δζληθνχ Σνπξηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ηεο θσηίαο, ην Visitscotland.com, ην νπνίν θάλεη εηδηθή 

αλαθνξά ζηηο ηαηλίεο πνπ έρνπλ γπξηζηεί ζηε ρψξα θαη πξνηξέπεη ηνπο ζεαηέο λα αλαθαιχςνπλ 

ηηο αραλείο παξαιίεο, ηα αξραία θάζηξα, ηα βνπλά, ηνπο ιφθνπο, ηηο πφιεηο θαη ηα γξαθηθά ρσξηά 

πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ πνιιέο θνξέο ζηελ νζφλε. ρεηηθά κε ηελ ηαηλία «Skyfall», γηα 

παξάδεηγκα, ν Οξγαληζκφο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαιεί ηνπο επηζθέπηεο λα δνθηκάζνπλ 

θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μπνλη, φπσο έλα πνηφ ζην Δδηκβνχξγν ή αθφκε θαη ε 

παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο ηεο ρψξαο κέζσ ελφο ζαθάξη ή ελφο bungee-jumping ζην 

Perthshire! 

Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «The Lord of the Rings», ε ζηξαηεγηθή ηεο εηθφλαο ήηαλ 

λα νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηεο Νέαο Εειαλδίαο. 

Ζ ηζηνζειίδα ήηαλ ην εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο ρψξαο θαη ησλ 

αμηνζέαησλ ηεο ηαηλίαο θαη παξνπζίαδε ηνπο εζνπνηνχο, ην ζθελνζέηε, ηνπο θαζθαληέξ θαη ηνπο 

παξαγσγνχο λα εμηζηνξνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε Νέα Εειαλδία θαη φρη απφ ηελ ηαηλία (Croy 

2010)!   

αθψο, ε δεκνηηθφηεηα κίαο ηαηλίαο ζεκαίλεη φηη απφ πίζσ θξχβεηαη κία ηζρπξή 

ηερλνινγία γηα λα δηακνξθψζεη ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο. Απηφ μεθηλάεη κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

γπξηζκάησλ, αιιά νη επφκελεο γεληέο ηνπξηζηψλ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κίαο «κπζνινγίαο» 

γχξσ απφ ην ρψξν ησλ γπξηζκάησλ. Γηα απηφ, πξέπεη λα εμεηάδνπκε «πσο νη ίδηνη νη ηνπξίζηεο 

ζα γίλνπλ ζπκπαξαγσγνί» ηεο ηαηλίαο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Σαυιάλδε, εθείλνη πνπ λνηθηάδνπλ 
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ηε βάξθα ηνπο ζηνπο ηνπξίζηεο απνιακβάλνπλ λα εμηζηνξνχλ γεγνλφηα ή απνθαιππηηθά 

δνπκεξά θνπηζνκπνιηά ζρεηηθά κε ηελ ηαηλία «The Beach» ή θάπνηνη λα ηζρπξίδνληαη πσο έρνπλ 

εξγαζηεί ή βνεζήζεη ζην γχξηζκα. Απηφ πξνζζέηεη έλα ζπλ ζηελ ηδηνκνξθία ηνπ ηαμηδηνχ ζε 

απηφ ην κέξνο ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ηεο ζρεηηθήο κπζνινγίαο (Law et al, 2007). 

 

4.5 Υπήζη ηων ηεσνολογιών ηηρ πληποθοπίαρ και ηηρ επικοινωνίαρ (ICT) 

 

Οη (Gounopoulos & Vassiliadis, 2013), αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεην νη DMOs λα 

αλαπηχμνπλ έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν marketing θαη λα απνθαζίζνπλ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο film 

tourism marketing ζα αθνινπζεζνχλ. Ζ ρξήζε φκσο ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ marketing 

έρεη θαηαζηεί ιηγφηεξν ζεκαληηθή γηα ηνλ ηνπξίζηα, ν νπνίνο πιένλ ρξεζηκνπνηεί ην internet γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλά ηνπ ή λα πξνρσξήζεη ζε κία θξάηεζε θαη αμηνπνηεί ηα social 

media γηα λα κνηξαζηεί ζρφιηα ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ θαη ηα αμηνζέαηά ηνπ.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη DΜΟs πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Web2, Mobile 

Applications, AR, YouTube, Social Media Applications) γηα λα κπνξνχλ λα πξνσζνχλ ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ηαηλίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ ζρφιηα, πξνηάζεηο θαη ζπκβνπιέο γηα ηα ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο 

ηαηλίαο, ηα εζηηαηφξηα, ηα θαηαζηήκαηα, ηηο θαθεηέξηεο θαη λα δεκηνπξγνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν γηα ηα άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο (ηνπξίζηεο, ληφπηνη). Απηφ ην γεγνλφο δηθαηνινγεί 

θαη ηελ αλαθνξά ηνπ φηη ηα social media ζπγθξίλνληαη κε ηνλ παξάγνληα word of mouth θαη ν 

ξόινο ηνπο ζηελ πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο θαζίζηαηαη όιν θαη ζεκαληηθόηεξνο 

(Gounopoulos & Vassiliadis, 2013). 

 

4.6 Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη 

 

Λφγσ ησλ πνιχπινθσλ δεηεκάησλ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ 

αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, πνιινί πξννξηζκνί πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο 

εηαηξίεο φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα θνηλσληθήο επζχλεο. Απηφ είλαη ρξήζηκν θαη γηα ηηο εηαηξίεο 

παξαγσγήο δηφηη ίζσο ρξεηαζηεί θαη νη ίδηεο λα επηζηξέςνπλ ζηνλ πξννξηζκφ γηα λα γπξίζνπλ 

έλα επφκελν ζίξηαι ή ηαηλία. Μπνξνχλ επίζεο λα σθειεζνχλ νηθνλνκηθά απφ ηελ αλάπηπμε 

ηζρπξψλ, ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σέινο, αο κελ μερλάκε φηη απηέο νη ίδηεο νη 
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θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξίεο έρνπλ αλαπηχμεη θήκε θαη πεξηνπζία απφ ηελ εθκεηάιιεπζε κίαο 

πεξηνρήο γπξηζκάησλ θαη γηα απηφ νθείινπλ λα ηεο «επηζηξέςνπλ» θάηη (Beeton 2010).  

Γηα ηε ζπγγξαθέα, ινηπφλ, ε θνηλσληθή επζχλε ζην film tourism ζα έπξεπε λα είλαη θάηη 

παξαπάλσ απφ κία απιή ιέμε ή κία άζρεηε θηιαλζξσπία θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, γηα 

παξάδεηγκα, ηελ επζχλε γηα παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ.  

 

 

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55::  ΟΟΙΙ  ΣΣΑΑΙΙΝΝΙΙΔΔ  ΑΑΝΝ  ΔΔΠΠΙΙΥΥΔΔΙΙΡΡΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΘΘΗΗΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΣΣΟΟΤΤΡΡΙΙΜΜΟΟΤΤ  

 

 

Ο ξφινο θιεηδί κίαο ηαηλίαο ζηελ νιηζηηθή ηνπξηζηηθή εκπεηξία έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία 

εηθφλσλ απφ ηηο ηνπνζεζίεο πξνβνιήο, θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα θίλεηξα, ηηο αληηιήςεηο, ηηο 

πξνζδνθίεο, ηελ νηθεηφηεηα θαη ηηο ζχλζεηεο εηθφλεο (Croy 2010).  

 

5.1 Σαινίερ και events 

 

Οη O'Toole et all (2008) ππνζηεξίδνπλ πσο ε θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε ζε φια ηα επίπεδα 

απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επέθηαζεο ηνπ ηνπξηζκνχ εθδειψζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ζπλήζσο νη θπβεξλήζεηο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πξφζιεςε εηδηθεπκέλσλ νξγαληζκψλ 

αιιά ζπρλά ρξεκαηνδνηνχλ ή ζπλεηζθέξνπλ ζε ππνδνκέο πνπ βνεζνχλ ην event tourism, φπσο 

θαηαζθεπή ζπλεδξηαθψλ ή εθζεζηαθψλ θέληξσλ θαη ζηαδίσλ. Κάζε πξνζπάζεηα βέβαηα δηαθέξεη 

αλά πξννξηζκφ. Οη κηθξφηεξνη πεξηνξίδνληαη ζε ηνπηθά ζπκβνχιηα ελψ νη κεγαιχηεξνη 

πξννξηζκνί (πφιεηο, πνιηηείεο, ρψξεο) πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ κεγάιν εχξνο νξγαληζκψλ θαη λα 

επαλδξψζνπλ εηδηθνχο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ events ζε ηνκείο φπσο ν αζιεηηζκφο ή νη ηέρλεο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ film tourism, νη Carl et all (2007) αλαθέξνπλ ην παξάδεηγκα ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο θαη ηελ ηαηλία Lord of the Rings φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθέο εθζηξαηείεο 

marketing πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζνπλ ην release θάπνηαο ηαηλίαο κε ζεκαληηθά 

θηλεκαηνγξαθηθά events, φπσο ηα ζθαξ ή άιιεο ηειεηέο απνλνκήο βξαβείσλ.  
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5.2 Δπιπηώζειρ ζηο marketing πποοπιζμού 

 

ηαλ κηιάκε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηνπ marketing, ηείλνπκε ζπλήζσο λα 

εζηηάδνπκε ζηα γεληθφηεξα ζηνηρεία ηεο απεηθφληζεο θαη ηεο πξνψζεζεο. κσο «εθείλν» πνπ 

έρεη ηειηθά χςηζηε ζεκαζία είλαη ε εκπεηξία ηνπ πξννξηζκνχ θαη φρη ν ηφπνο». Απηφ εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηε ζηάζε ησλ θηινμελνχλησλ απέλαληη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνπο ηνπξίζηεο, εηδηθά ζηηο 

κηθξφηεξεο, αγξνηηθέο θνηλσλίεο.  Αλ κία θνηλφηεηα βιέπεη άκεζα νθέιε, φπσο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο θαη απαζρφιεζε, ηφηε είλαη πην πηζαλφ λα παξέρεη επγεληθή θηινμελία ζηνπο 

επηζθέπηεο. Αλ ππάξρεη δπζθνξία ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηελ παξνπζία πνιιψλ ηνπξηζηψλ πνπ 

ήξζαλ ιφγσ ηεο ηαηλίαο, ηφηε ζα δεκηνπξγήζεη έλα αθηιφμελν πεξηβάιινλ (Beeton 2008).  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ε αμία ηνπ marketing 

ησλ ηαηληψλ. Ο Croy (2010) ηνλίδεη φηη «ζπλερψο απμάλεηαη ε επηζπκία γηα ηνπνζέηεζε 

ηνπνζεζίαο (place-placement) ζε ηαηλίεο». Οη ηαηλίεο δεκηνπξγνχλ αληίιεςε, βαζίδνληαη ζε 

ππάξρνπζεο εηθφλεο θαη εληζρχνπλ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο, πξνθαινχλ θίλεηξα γηα λα 

επηζθεθηεί θάπνηνο απηνχο ηνπο πξννξηζκνχο. Οη εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη είλαη ε βάζε ησλ 

πξνζδνθηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ε επηινγή ελφο πξννξηζκνχ.  

Άιισζηε, φηαλ ζηνπο ζεαηέο αξέζεη έλαο πξννξηζκφο, ηείλνπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη άιιεο 

ηαηλίεο πνπ ηνλ πξνβάιινπλ θαη λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα κάζνπλ γηα απηφλ. ηελ 

νπζία, νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νπηηθά, ιεθηηθά θαη αηζζεηηθά εξεζίζκαηα γηα 

λα πξνζειθχζνπλ ηνπξηζκφ, βνεζψληαο ηνπο ηνπξίζηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

καθξνπξφζεζκα (Iwashita 2008).  

Απεπζπλφκελν ζε επξείεο θαη πνηθίιεο αγνξέο, ην film tourism έρεη λα πξνζθέξεη θάηη γηα 

ηνλ θαζέλα, φπσο άιισζηε θαη ε ίδηα ε ηαηλία. Οη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηαηλίεο ζαλ εθαιηήξηα γηα εθζηξαηείεο marketing, αλ απηέο νη ηαηλίεο είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ πξννξηζκφ (Hudson θαη Ritchie, 2006b). 

 

5.3 Ππόζβαζη ζε εςπύηεπερ αγοπέρ και διαθοποποίηζη 

 

Μία ηαηλία, αλ ζεσξεζεί θαηάιιειε γηα ηνλ πξννξηζκφ, θαη αθνχ απεπζχλεηαη ζε επξείεο 

θαη πνηθίιεο αγνξέο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο destination marketers ζαλ εθαιηήξην 

γηα εθζηξαηείεο marketing. Μία ηππηθή ηαηλία κε δηεζλή πξνβνιή κπνξεί πιένλ λα θηάζεη ζε 
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πάλσ απφ εθαηφ εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο θαζψο θηλείηαη απφ ην box office ζην video/DVD 

θαη ζηελ ηειεφξαζε. Ζ πξνβνιή πνπ κία ηαηλία κπνξεί λα πξνζθέξεη, είλαη κία δηαθήκηζε πνπ 

ζα ηε δνπλ εθαηνκκχξηα δπλεηηθνί άλζξσπνη, έλα θνηλφ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί 

κέζσ εηδηθά ζηνρεπφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξνζθνξψλ (Hudson & Ritchie 2006a).  

 

5.4 Σοςπιζμόρ όλο ηο σπόνο και νέα αξιοθέαηα  

 

πσο αλαθέξζεθε, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ film tourism είλαη ε 

άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο επνρηθφηεηαο αθνχ νη πξννξηζκνί κπνξνχλ λα πξνζειθχνπλ 

θφζκν φιν ην ρξφλν θαη κε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο (Beeton (2004a) θαη (Hudson θαη 

Ritchie, 2006a). 

Δπίζεο, ην film tourism, εθηφο ηεο πξνζνρήο πνπ έιθεη ζε ήδε ππάξρνληα αμηνζέαηα, 

βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία νινθαίλνπξησλ αμηνζέαησλ ζηελ πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ μελαγήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, 

πξνζειθχνληαο λένπο επηζθέπηεο. Δπίζεο, νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθφκε θαη 

γηα ηελ πξνζέιθπζε μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ αιιά θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ (Hudson θαη 

Ritchie, 2006b). 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο παξαδείγκαηα είλαη ίζσο ε ηαηλία «Lord of the Rings», ε 

νπνία ελέπλεπζε πνιινχο ζεαηέο λα αλαρσξήζνπλ γηα ηε Νέα Εειαλδία. Αλ θαη δελ δηαηίζεληαη 

ηα αθξηβή ζηνηρεία, ππάξρνπλ εθηηκήζεηο γηα αμηνζεκείσηεο απμήζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ απφ ην εμσηεξηθφ κεηά ηελ πξνβνιή ηεο παγθνζκίνπ γλσζηήο ηξηινγίαο. Απηνί νη 

θαλ έηπραλ ζεξκνχ θαισζνξίζκαηνο ζηε Νέα Εειαλδία θαη απηφ ζπλερίδεη λα ζπκβαίλεη θαη 

ζήκεξα. Πνιπάξηζκεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία εθκεηαιιεχηεθαλ απηή 

ηε λέα ηάζε. Σν site ηεο Νέαο Εειαλδίαο, NewZealand.com, κε ηε ζεηξά ηνπ θαιεί ηνπο 

επηζθέπηεο λα επηζθεθηνχλ ηα καγεπηηθά ηνπία πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ηαηλία σο «Middle 

Earth» (Reijnders 2011). 

Ωζηφζν, ν Reijnders (2011), αλαθέξεη πσο ην παξάδεηγκα ηνπ Άξρνληα ησλ Γαρηπιηδηψλ δελ 

ηζρχεη πάληα, θαη δελ θαισζνξίδνπλ φινη κε αλνηρηέο αγθάιεο ηνλ ηνπξηζκφ απηνχ ηνπ είδνπο 

νχηε εγθξίλνπλ απαξαίηεηα απηά ηα λέα αμηνζέαηα. Έλα πεξηβφεην παξάδεηγκα είλαη ην 

κπζηζηφξεκα «Da Vinci Code» θαη ε ηαηλία πνπ αθνινχζεζε, θαη ηα νπνία επέθεξαλ κία 

γελλαία αχμεζε επηζθεπηψλ ζε Παξίζη θαη Λνλδίλν. Σν Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ ζην Παξίζη 
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ζεκείσζε ξεθφξ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ην 2005. κσο απνδείρηεθε φηη απηφ ην ελδηαθέξνλ δελ 

πξνθιήζεθε ιφγσ θάπνηαο έθζεζεο αιιά εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξφκελεο ηαηλίαο – ζξίιεξ. 

Υηιηάδεο άλζξσπνη ηαμίδεςαλ σο εθεί γηα λα δνπλ κε ηα κάηηα ηνπο, ην λέν αμηνζέαην, ην ζεκείν 

δειαδή ζην νπνίν έγηλε ν θαληαζηηθφο θφλνο.  

Παξφκνηα ηχρε είρε θαη ην κηθξφ Rosslyn Chapel ζηε θσηία, ην νπνίν κεηά ηελ ηαηλία, 

έγηλε έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ζηε θσηία γεκίδνληαο πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο, 

πχιεο εηζφδνπ θαη θαηαζηήκαηα δψξσλ. Ο δηεπζπληήο ηνπ παξαηηήζεθε ην 2006 θαζψο δελ 

άληεμε λα βιέπεη έλα ηφζν ηεξφ κέξνο γηα απηφλ, λα κεηαηξέπεηαη ζηε «Νηίζλεπιαλη ηνπ θψδηθα 

Νηα Βίληζη».  

 

 

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  66::  ΔΔΠΠΙΙΠΠΣΣΩΩΔΔΙΙ  ΣΣΟΟΤΤ  FFIILLMM  TTOOUURRIISSMM  

 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Young θαη Young (2008) θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

επίδξαζε ησλ πξντφλησλ ηεο νζφλεο ζηνπο αξηζκνχο ησλ επηζθεπηψλ είλαη θιαζκαηηθή θαη ην 

κέγεζνο απηήο ηεο επίδξαζεο δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ πξννξηζκψλ. Έηζη, 

αλαθνξηθά κε θάζε επηζθέπηε, αλακέλνπκε φηη ε επίδξαζε απηή κπνξεί λα είλαη 20%, 60% ή 

άιιν πνζνζηφ. Οη ζπγγξαθείο ππνγξακκίδνπλ φηη, δεδνκέλνπ πσο νη πεξηζζφηεξνη (αλ φρη φινη 

νη) πξννξηζκνί αλακέλνπλ θάπνηνπο ηνπξίζηεο, ε παξνπζία απηψλ ησλ πξννξηζκψλ ζηελ νζφλε 

ζπκβάιιεη ζε θάπνην βαζκφ ζηελ πηζαλφηεηα ψζηε ν ηνπξίζηαο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηειηθά ηελ 

επίζθεςε.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κεηξεζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πξνβνιή κίαο 

ηαηλίαο. Ωζηφζν, ε κέηξεζε θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηπηψζεσλ απνηειεί κία 

ζεκαληηθή πξφθιεζε.  

Οη Hahm θαη Wang (2011) αλαθέξνπλ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θάησζη ζηνηρεία 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ απηψλ:  

 

- Αχμεζε ησλ αξηζκψλ ησλ επηζθεπηψλ ζηηο ηνπνζεζίεο ησλ ηαηληψλ 

- Θεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηαηληψλ ζηνλ ηνπξηζκφ 

- Δπηξξνή κίαο ηαηλίαο ζηελ απφθαζε γηα ηαμίδη 
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- Οη ίδηνη νη film tourists 

- Οη δξαζηεξηφηεηεο marketing ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην film 

tourism 

- Σν film tourism απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο  

 

6.1 Οθέλη 

 

Έξεπλεο θαη εκπεηξίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ ήδε δείμεη φηη νη ηαηλίεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δεκηνπξγία αμηνζέαησλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ παγθνζκίσο. Ζ έξεπλα ηνπ Olsberg SPI δίλεη ην παξάδεηγκα δηαθφξσλ 

ηνπνζεζηψλ γχξσ απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη νπνίεο έρνπλ επσθειεζεί ζεκαληηθά απφ ηηο 

ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ εθεί.  

Σν film tourism πξνζθέξεη θάηη δηαθνξεηηθφ γηα φινπο, αθξηβψο φπσο νη ίδηεο νη ηαηλίεο, 

θαη απηφ κπνξνχλ λα ην εθκεηαιιεπηνχλ νη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί (Hudson θαη Ritchie 2006b). 

Πξνζθέξεη έλα επξχ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην, δηεπξχλνληαο ηε 

βάζε ησλ επηζθεπηψλ (Schofield 1996). 

Σελ ίδηα άπνςε πεξί ζεκαληηθψλ θαη καθξνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηδξάζεσλ ζπκκεξίδνληαη θαη νη Riley θαη van Doren (1992) αλ θαη ζεσξνχλ φηη νη επηπηψζεηο 

ηνπ αθφκε ζεσξνχληαη ππνηηκεκέλεο.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά νθέιε ζε κία ηνπηθή θνηλσλία είλαη ε 

απμαλφκελε επηζθεςηκφηεηα ηνπξηζηψλ (Jewell & McKinnon, 2008) θαη ηα δηαξθή έζνδα απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ. Αλ ππάξμεη ζσζηή δηαρείξηζε, φιεο νη ηαηλίεο θαη φιεο νη κνξθέο ησλ εηθνληθψλ 

κέζσλ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Croy 

2010).  

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη ηαηλίεο πνπ πξνβάιινπλ ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, 

ηαμηδησηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο απηψλ 

ησλ πξντφλησλ (Iwashita 2008).  

Άιισζηε, θάπνηεο ηνπνζεζίεο δελ ζεσξνχληαλ ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί κέρξη πνπ 

πξνβιήζεθαλ ζηελ νζφλε (Tooke & Baker 1996) θαη ηνπξίζηεο φισλ ησλ εηδψλ, απφ ηνπο 

πεξίεξγνπο κέρξη ηνπο πην ζθιεξνππξεληθνχο, απνθάζηζαλ λα ηηο επηζθεθηνχλ (Riley, Baker θαη 

van Doren, 1998).  
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Κάηη αλάινγν ππνζηεξίδεη θαη ε Iwashita (2006), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηαηλίεο 

πξνζειθχνπλ αλζξψπνπο λα ηαμηδέςνπλ φρη κφλν εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κίαο 

ηνπνζεζίαο αιιά θαη ιφγσ ηεο πξνβνιήο ηεο ζηελ νζφλε. Μέζσ ηεο έξεπλάο ηεο, ζπκπεξαίλεη 

φηη αξρηθά νη εξσηψκελνη είραλ κελ θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά ήηαλ ε 

πξνβνιή ηνπ ζε κία ηαηλία απηή πνπ αχμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα επίζθεςε ζηε ρψξα.   

πσο επηζεκαίλεη ε Beeton (2004a), ην film tourism κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, αλ 

ζθεθηεί θαλείο φηη ζηελ νπζία νη πξννξηζκνί βξίζθνληαη εθεί θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

θαη παληφο θαηξνχ.  

Σελ ίδηα γλψκε έρνπλ θαη νη (Hudson θαη Ritchie 2006a) αθνχ ζεσξνχλ φηη, ζε γεληθέο 

γξακκέο, κία αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ κπνξεί λα σθειήζεη κία ηνπηθή θνηλφηεηα, 

πξνβάιινληαο ηελ φιν ην ρξφλν θαη κε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα θηίξηα θαη νη 

δξφκνη, πνπ πξνεγνπκέλσο ζεσξνχληαλ θνηλά θαη ζπλεζηζκέλα ζεκεία, μαθληθά απνθηνχλ 

ελδηαθέξνλ, status θαη αηκφζθαηξα, εμαηηίαο ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηε θήκε ηεο ηαηλίαο. Απηά ηα 

νθέιε κπνξνχλ κάιηζηα λα έρνπλ θαη δηάξθεηα θαη κία ηαηλία λα πξνζειθχεη ηνπξίζηεο θάζε 

ρξφλν. 

Γηα έλαλ πξννξηζκφ, ε δεκνζηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ κίαο ζεκαληηθήο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο θαη κέζσ ησλ εζνπνηψλ πςεινχ πξνθίι, κπνξεί λα είλαη ηεξάζηηα. 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ην film tourism κπνξεί λα απνηειέζεη έλα «απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

marketing» γηα εθείλνπο ηνπο πξννξηζκνχο πνπ ππνιείπνληαη ζε ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε γηα 

ηζρπξέο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο, ηδίσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο (Hudson et all 

2011).  

Ζ βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ νξγαληθψλ εηθφλσλ δεκηνπξγνχλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο «βνεζεηηθέο» εηθφλεο πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ (Croy 2010 θαη 

Hudson & Ritchie 2006b).  

χκθσλα κε ηνπο Busby & Klug (2001), ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θαη ζηνλ 

πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, έλαλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. 

πγθεθξηκέλα, ην film tourism κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κία ζεηξά πνιηηηζηηθψλ αμηψλ γηα ηνλ 

ηφπν γπξηζκάησλ. Δπηπιένλ, πνιιά αμηνζέαηα δηεζλνχο ζεκαζίαο θαη ζεκαληηθήο θιεξνλνκηάο, 

απνθηνχλ εηδηθή ζεκαζία επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ηφπνη γπξηζκάησλ θαη έηζη απνθηνχλ 
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απμεκέλε δεκνηηθφηεηα. Υσξίο απηφ, έλα θάζηξν ή έλα αξρνληηθφ ζπίηη ίζσο λα κελ κπνξνχζε 

λα δηαθξηζεί απφ έλα άιιν.  

Οη ηαηλίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ θαη ηελ αληίιεςε γηα ην 

κέξνο γπξηζκάησλ. Οη Kim & Richardson (2003) κε ηελ έξεπλά ηνπο δείρλνπλ φηη νη ηνπνζεζίεο 

πνπ πεξηζζφηεξν εθηίζεληαη ζε κία ηαηλία ηπγράλνπλ θαη επλντθφηεξεο εηθφλαο πξννξηζκνχ ζε 

ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ πξνβάιινληαη ζε ηαηλίεο.  

 

6.2 Δπιπηώζειρ ζηο Πεπιβάλλον 

 

Σν film tourism έρεη επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο σζηφζν, είλαη 

ζπλήζσο αξλεηηθέο. πγθεθξηκέλα, ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

δήηεκα ζχκθσλα κε ηνλ Cohen (2005), ν νπνίνο ππνγξακκίδεη ηελ εθηεηακέλε θαηαζηξνθή ηνπ 

λεζηνχ Phi Phi Lae ηεο Σαυιάλδεο σο απνηέιεζκα ηεο ιαίιαπαο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ 

αθνινχζεζε κεηά ηελ ηαηλία «The Beach».  

Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο ίδηαο ηαηλίαο, νη Hudson θαη Ritchie (2006a), 

ζεκεηψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη έλα ζέκα. Σελ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ αλαθέξεη θαη ε Rewtrakunphaiboon (2009).  

Δπίζεο, νη Hudson θαη Ritchie (2006a) θαη ε Connell (2012) αλαθέξνπλ φηη θάπνηνη 

πξννξηζκνί κε κεησκέλε ρσξεηηθφηεηα, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο νρεκάησλ θαη πεδψλ.  

 

6.3 Δπιπηώζειρ ζηην Σοςπιζηική Εήηηζη 

 

Οη Riley, Baker θαη van Doren (1998) αλαθάιπςαλ φηη νη ηαηλίεο αχμεζαλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ζηνπο πξννξηζκνχο πνπ έγηλαλ ηα γπξίζκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα κεηά ηελ 

1
ε
 πξνβνιή ηνπο.  

Οη Hudson et all (2011) κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπο, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ 

αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ marketing, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Motorcycle Diaries», πνπ γπξίζηεθε ζηε Νφηηα Ακεξηθή, επεξέαζε 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζε Καλαδά, ΖΠΑ θαη Ηζπαλία νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ 

επηζπκία ηνπο λα επηζθεθηνχλ ηελ πεξηνρή ησλ γπξηζκάησλ δηφηη επεξεάζηεθαλ απφ ην ηνπίν, ηα 
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αμηνζέαηα θαη ηα πνιηηηζηηθά ζεάκαηα πνπ απεηθνλίζηεθαλ ζηελ ηαηλία. Δπίζεο, αλαθέξνπλ φηη 

κεηά ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ην δηαδίθηπν, νη ηαηλίεο είλαη ην επφκελν βαζηθφ ζηνηρείν 

επεξεαζκνχ ηεο επηινγήο γηα ηαμίδη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα.  

Ζ Rewtrakunphaiboon (2009) παξαηεξεί φηη κία ηαηλία κπνξεί λα πξνζθέξεη γλψζε 

νξηζκέλσλ πηπρψλ κίαο ρψξαο, γηα ηε θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο, θαη λα 

νδεγήζεη ζε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο απέλαληη ζε απηήλ ηε ρψξα. Έηζη, ην ελδηαθέξνλ 

απέλαληη ζε έλα έζλνο θαη ε ζεηηθή ηνπ εηθφλα κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζε πξαγκαηηθή 

επίζθεςε ζε απηήλ ηε ρψξα. Ο θφζκνο ησλ ελψζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πεξηθιείεηαη ζην 

κπαιφ ησλ ζεαηψλ ζαλ κλήκεο θαη εκκνλέο πνπ δίλνπλ λφεκα ζηηο ηνπνζεζίεο. Οη ηνπνζεζίεο, ηα 

γεγνλφηα θαη νη ραξαθηήξεο γίλνληαη εηθνληθά αμηνζέαηα θαη νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

επηζθέπηνληαη ζπγθεθξηκέλα κέξε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο, αλακλήζεηο, θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλδέζεηο.  

Ζ Rewtrakunphaiboon αλαθέξεη σο παξάδεηγκα ηελ ζαπνπλφπεξα «Sex and the City», 

πνπ ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία φρη κφλν ζην θνηλφ ησλ ΖΠΑ αιιά θαη παγθνζκίσο. Σα 

εθαηνληάδεο εζηηαηφξηα, κπαξάθηα θαη θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζηε ζεηξά απνηεινχλ 

έλαλ ―must‖ πξννξηζκφ γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε Νέα Τφξθε.  

Σελ αιιαγή απφ ηελ παζεηηθή αληηκεηψπηζε ζηελ ελεξγή επηξξνή πνπ πξνθαιεί ην «Sex 

and the City» επηζεκαίλεη θαη ν Papathanassis (2011). Ζ ζαπνπλφπεξα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

εηαηξία «On Location Tours», έρνπλ εηδηθεπηεί ζην λα παξνπζηάδνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηελ 

«εκπεηξία ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο», πξνζειθχνληαο ζηε Νέα Τφξθε εθαηνκκχξηα λέσλ 

επηζθεπηψλ θάζε ρξφλν. πγθεθξηκέλα, ηνπο πξνζθέξεηαη κία μελάγεζε κε ιεσθνξείν 3,5 σξψλ 

ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα ζηελά πνπ γπξίζηεθε ε ηαηλία, θαη ε δπλαηφηεηα λα θάλε θαη λα πηνπλ 

ζηα ίδηα εζηηαηφξηα θαη κπαξάθηα κε ηηο εξσίδεο ηεο ζεηξέο, θαη αθφκε θαη λα ςσλίζνπλ απφ ηα 

ίδηα θαηαζηήκαηα.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, φπσο ηα ηαμίδηα ή ε παξαθνινχζεζε κίαο ηαηλίαο, είλαη 

έλαο ηξφπνο απφδξαζεο αθνχ θαη νη δχν επηινγέο πξνζθέξνπλ κία πξνζσξηλή αλαθνχθηζε απφ 

ηα «πξαγκαηηθφ» θαη ην νηθείν. Σν film tourism βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ λα μεθχγνπλ ζε απηφλ ηνλ θφζκν θαη λα ληψζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ηνπίσλ πνπ 

βιέπνπλ ζε κία ηαηλία. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ηα ηνπία ιεηηνπξγνχλ σο πφινη έιμεο ηνπξηζηψλ 

θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθείσζε ελφο ηνπξίζηα κε ηνλ πξννξηζκφ (Carl et al., 2007). 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Hahm θαη Wang (2011) δείρλνπλ φηη νη ηαηλίεο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε έλαλ πξννξηζκφ θαη ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζή ηνπ σο πηζαλφ πξννξηζκφ ηαμηδηνχ.  

 πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηειηθά νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα έρνπλ κία 

πνιχ ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ. 

 

Πίλαθαο 6.1: Ζ επίδξαζε ηωλ ηαηληώλ ζηνλ αξηζκό ηωλ επηζθεπηώλ 

Σαινία Σοποθεζία Δπίπηωζη ζηον Απιθμό Σοςπιζηών 

Braveheart 
Wallace Monument, 

θσηία 

300% αχμεζε ην ρξφλν κεηά ηελ 

θπθινθνξία 

Four Weddings  

and a Funeral 

The Crown Hotel, 

Amersham, Αγγιία 

Πιήξσο θιεηζκέλν γηα ηνπιάρηζηνλ 3 

ρξφληα 

Harry Potter 
Γηάθνξεο ηνπνζεζίεο  

ηνπ ΖΒ 

Αχμεζε 50% ή παξαπάλσ ζε φιεο ηηο 

ηνπνζεζίεο γπξηζκάησλ 

The Beach Σαυιάλδε 22% αχμεζε ζην λεαληθφ θνηλφ ην 2000 

Troy Canakkale, Σνπξθία 73% αχμεζε 

Captain Corelli‘s Mandolin Κεθαινληά Αχμεζε 50% κέζα ζε 3 ρξφληα 

 

Πηγή: Hudson & Ritchie (2006b) 

 

 

6.4 Πολιηιζηικέρ Δπιπηώζειρ 

 

Ζ Beeton (2004b) αλαθέξεη κία ζεηξά απφ πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο (ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο) ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα, ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ ηερλψλ θαη ηεο 

ηνπηθήο θνπιηνχξαο, ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο δηαδηθαζίαο εθπνιηηηζκνχ, ηε κεηαβαιιφκελε 

ηζνξξνπία ειέγρνπ – ηζρχνο πξνο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο, ην ζπλσζηηζκφ, ηελ απμεκέλε 

εγθιεκαηηθφηεηα (επαηηεία, θινπέο, ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο, απάηε θηι), ηελ απμεκέλε 

θαηαλφεζε θαη αλεθηηθφηεηα θαη ην γεγνλφο φηη ην λφεκα θαη ε απζεληηθφηεηα δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ραζνχλ.  
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Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ελφο λένπ, επηζεηηθνχ είδνπο ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 

ζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παξαδνζηαθνχ παξαζεξηζηή (Hudson θαη Ritchie 2006a) θαη 

(Benjamin et all, 2012). 

Βέβαηα, ν αληίθηππνο κίαο ηαηλίαο δελ είλαη πηζαλφ λα είλαη νκνηνγελήο ζε αλζξψπνπο κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Τπάξρεη κία πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηνπ film 

tourism θαη θάζε ηνπξίζηαο ππνθηλείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο γηα λα επηζθεθηεί ηνπο 

ηφπνπο ησλ γπξηζκάησλ (Hudson et all 2011).  

 

6.5 Αλληλεπιδπάζειρ ανάμεζα ζε Σοςπίζηερ και Οικοδεζπόηερ 

 

ρεηηθά κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο, ε Beeton (2004b) ζεκεηψλεη ηηο απμεκέλεο θνηλσληθέο 

ζπλεπξέζεηο, ηελ αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ηε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επίδεημε 

ηζρχνο, ηελ πηνζέηεζε μέλσλ γισζζψλ απφ ηνπο νηθνδεζπφηεο, ηελ πξννπηηθή νη ηνπξίζηεο λα 

κάζνπλ κία μέλε γιψζζα, ην ελδερφκελν νη νηθνδεζπφηεο λα απνθχγνπλ κία άζθνπε επαθή.  

Δπίζεο, έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο ζεκάησλ, φπσο ε αγγιηθή ζεηξά 

«Heartbeat», φπνπ νη θάηνηθνη επεξεάζηεθαλ δπζκελψο απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ηελ πςειή έθζεζε απηνχ ηνπ κηθξνχ ρσξηνχ (Beeton 2010).  

Καη νη Tooke & Baker (1996) αλαθέξνπλ φηη κία εηζξνή ηνπξηζηψλ δελ εθηηκάηαη πάληα 

νχηε απαξαίηεηα ζα σθειήζεη ηνπο θαηνίθνπο εθείλσλ ησλ πξννξηζκψλ πνπ δηαζέηνπλ 

αλεπαξθή ππνδνκή, εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Connell (2012) έρνπλ ζεκεησζεί θινπέο πιηθψλ ζε ηνπνζεζίεο 

αμηνζέαησλ ηαηληψλ θαη αχμεζε ζρεηηθψλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο.  

 

6.6 Δπίπηωζη ζηην Σοςπιζηική Ανάπηςξη 

 

Ζ Beeton (2004b) αλαθέξεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηεο θνηλφηεηαο, ηελ 

αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο, ην δηαρσξηζκφ ηεο θνηλφηεηαο ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ 

θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ηνπξίζηεο, ηελ αχμεζε απαζρφιεζεο ζηνλ 

ηνπξηζκφ δίλνληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηηο γπλαίθεο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, ηελ απμεκέλε πίεζε ζηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο, ηε 
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ζπκθφξεζε ζηα δεκνθηιή αμηνζέαηα, ηελ απμεκέλε θίλεζε, ην ζφξπβν, ηελ ηαρεία αιιαγή ηεο 

θνηλφηεηαο.  

 

  

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  77::  ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΔΔΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΔΔΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΣΣΤΤΞΞΗΗ  

ΣΣΟΟΤΤ  FFIILLMM  TTOOUURRIISSMM  

 

 

7.1 Πποκλήζειρ ηος film tourism 

 

Ο Evans (2004) ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ νη ηζχλνληεο λα ζηνρεχζνπλ ζηε ζσζηή 

αγνξά ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, κε ηελ ίδηα πξνζνρή πνπ ζα έδηλαλ θαη αλ επξφθεηην γηα 

ην marketing θάπνηνπ θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα, πξνγξάκκαηα αλαθνξηθά κε 

ηελ ιήςε λαξθσηηθψλ ζην θέληξν ηεο πφιεο ή κε ηελ πνξλεία, ίζσο πξνζδψζνπλ κία επξείαο 

θιίκαθαο αληίιεςε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, κία πηπρή πνπ ίζσο ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα 

ππνβαζκηζηεί ή λα αγλνεζεί παξά λα πξνσζεζεί.  

Ζ Beeton (2004a) πξνεηδνπνηεί φηη κία ηαηλία, αθφκε θαη αλ είλαη δεκνθηιήο, δελ ζα 

ελζαξξχλεη απηφκαηα ηνλ ηνπξηζκφ αλ νη εηθφλεο δε ζπζρεηίδνληαη ή είλαη αξλεηηθέο. Έλα απφ 

ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηαηλίεο είλαη φηη νη παξαγσγνί δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο επηδξάζεηο 

ηεο ζηνλ ηνπξηζκφ. Παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηεο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηηο 

αξλεηηθέο εηθφλεο κέρξη νη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζην γχξηζκα, 

δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ειέγμνπλ ην πσο απηέο νη εηθφλεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ηαηλίεο. Απηφ 

φκσο πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο, είλαη νη δηθέο ηνπο ηνπξηζηηθέο εηθφλεο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ κεηά ηελ πξνβνιή.  

Αο κελ μερλάκε φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχζεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθφλαο, θάηη πνπ θαζηζηά ηε δηαρείξηζή ηεο πην 

δχζθνιε (Croy 2010).  

Ζ Kim (2012) παξαηεξεί φηη ππάξρνπλ θάπνηα θελά ζηνλ ηξφπν πνπ ην θαηλφκελν film 

tourism έρεη κέρξη ζηηγκήο πξνζεγγηζηεί. Οη έξεπλεο θπξίσο εζηηάδνπλ ζε επαγγεικαηηθά ζέκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ marketing πξννξηζκνχ, ην branding θαη ηελ εηθφλα, ηελ επηινγή 
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πξννξηζκνχ θαη ηα θίλεηξα, ηηο επηπηψζεηο δηαρείξηζεο ελψ ππάξρεη γεληθά έιιεηςε έξεπλαο 

ζηελ νπνία λα έρεη δηεξεπλεζεί ε θαηαλφεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ηαηλίεο.  

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, ζηε ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνςεθία, ηνλίδεη ηελ έιιεηςε έξεπλαο ζην ζέκα ηνπ 

film tνurism, θαη ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε κεζνδνινγίαο ηθαλήο λα παξάζρεη έγθπξα 

απνηειέζκαηα.  

Σα film case studies είλαη πιένλ πνιιά θαη έρεη ήδε μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ 

χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν ζέκα είλαη ε έξεπλα λα πεξάζεη απφ ηελ αλαθνξά θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ film tourism ζηελ αηηηνινγία θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ.  

 

7.2 Πποηάζειρ 

 

Γηα λα κπνξέζεη, επνκέλσο, λα αλαπηπρζεί ην film tourism, νπζία είλαη ε αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ησλ ζηνχληην θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φηαλ ν 

ηνπξίζηαο επηζθεθηεί κία ηνπνζεζία γπξηζκάησλ ζα έρεη κία ζπλνιηθή ζεηηθή εληχπσζε γηα φζα 

δεη θαη ζα κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο (Macionis θαη O‘Connor 2011) θαη (Bolan et all, 2010). 

Κάηη παξφκνην ππνζηεξίδεη θαη ν Papathanassis (2011), αθνχ επηζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε 

κε ηηο ηνπηθέο αξρέο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο μελαγνχο θαη ηνπο πξάθηνξεο γηα λα 

σθειεζεί ν πξννξηζκφο απφ ηνλ απμαλφκελν ηνπξηζκφ.  

Οη ππεχζπλνη ηνπξηζκνχ παξαδνζηαθά πξνζπάζεζαλ λα πξνζειθχζνπλ ηηο εηαηξίεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο γηα γχξηζκα θαη 

κε ηελ ειπίδα λα έξζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνπξίζηεο. πλήζσο, επηθεληξψλνληαη ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο παξαγσγήο παξέρνληαο θίλεηξα, φπσο θνξναπαιιαγέο, εθπηψζεηο ηαμηδηνχ 

θαη κεηψζεηο δηακνλήο. Ο Horrigan (2009) πξνηείλεη ην branded entertainment, ην νπνίν 

απνηειεί κία πην εμειηγκέλε πξνζέγγηζε ζηελ πξνζέιθπζε πξνυπνινγηζκψλ παξαγσγήο θαη ζηε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ ζην destination branding, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία κε 

κεγαιχηεξν θνηλφ θαη έρνληαο σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην brand. ηελ νπζία ην 

branded entertainment αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα πςειφηεξν brand 
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ζηάληαξ θαη επηδηψθεη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο ιεσθφξνπο ηεο 

δηαλνκήο ηεο επηθνηλσλίαο (Horrigan 2009).  

Ο Roesch (2009) πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία film museums πνπ ζα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

ηζηνξία θαη ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε κίαο ηαηλίαο. Καζψο δελ ππάξρνπλ παξά ειάρηζηα 

ηέηνηα κνπζεία ζηνλ θφζκν, κία θίλεζε ζαλ απηή ζα απνηεινχζε πξφθιεζε φρη κφλν αλαθνξηθά 

κε ηελ πινπνίεζή ηεο αιιά θαη κε φιν ην ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, φπσο ε απφθηεζε 

πξσηφηππσλ εθζεκάησλ θαη ελζπκίσλ απφ ηελ ηαηλία.  

Καζψο ππάξρνπλ πνιιά θελά ζηελ έξεπλα πνπ εκπνδίδνπλ ην ζρεδηαζκφ ελφο βηψζηκνπ film 

tourism, ζα έπξεπε λα αλαπηπρζεί ελαιιαθηηθή έξεπλα ζε θιάδνπο φπσο ε γεσγξαθία, ε 

θνηλσληνινγία, νη πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο θαη θπξίσο νη θηλεκαηνγξαθηθέο ζπνπδέο γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο γηα ην film tourism (Heitmann 2010).  

Οκνίσο, νη (Vagionis θαη Loumioti, 2011) θαη νη (Bolan et all, 2010) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο κεγαιχηεξεο ρξήζεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ηδίσο κέζσ λέσλ θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, φπσο νη 

ηερληθέο ησλ blogs πνπ θαη νη ίδηνη ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ έξεπλά ηνπο.  

 

 

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  88::  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΗΗ  ΠΠΔΔΡΡΙΙΠΠΣΣΩΩΔΔΩΩΝΝ  

 

 

8.1 Ζ πεπίπηωζη ηηρ Νέαρ Εηλανδίαρ 

 

Ζ Νέα Εειαλδία είλαη έλαο πξννξηζκφο πνπ κεηνλεθηεί γεσγξαθηθά αθνχ είλαη καθξηά 

απφ πνιιέο πεξηνρέο ηεο ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο (Morgan et all, 2003). 

Δληνχηνηο, ε ρψξα απηή, κε πιεζπζκφ θνληά ζηα 4,433 εθαηνκκχξηα ην 2012, δέρηεθε 

απφ ην 2011 έσο ην 2012, 2.635.726 δηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ (θπξίσο απφ Απζηξαιία, Κίλα, 

Ζλ. Βαζίιεην, Γεξκαλία, Ηαπσλία) θαη 5,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηζέξεπζαλ ζηελ εζληθή ηεο 

νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηελ Δηήζηα Αλαθνξά ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο (Tourism New Zealand).  

Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ηζηνζειίδα www.newzealand.com είρε 11 εθαηνκκχξηα 

επηζθέςεηο απφ πάλσ απφ 244 ρψξεο ελψ νη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο marketing άγγημαλ ηα 25 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα.  

http://www.newzealand.com/
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Ζ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο έρεη ηειεπηαία δερηεί κεγάιε ψζεζε ράξε 

ζηηο δηεζλείο παξαγσγέο θαη ηελ εηθφλα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζην 

ΑΔΠ ηεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ πξνέξρεηαη απφ κεγάιεο ρνιηγνπληηαλέο 

παξαγσγέο (Croy 2004) θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ Hollywood θαη ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο (Jones & Smith 2005).  

ηε Νέα Εειαλδία έρνπλ γπξηζηεί δηάθνξεο ηαηλίεο θαη ζεηξέο, φπσο: Zena Warrior 

Princess (1995-2001), Hercules: The Legendary Journeys (1995-1999), Whale Rider (2003), The 

Last Samurai (2004), Sylvia (2004) θαη The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the 

Wardrobe (2005) θαη θπζηθά ε ηξηινγία ηνπ The Lord of the Rings θαη αθφκε πην πξφζθαηα ην 

The Hobbit.  

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ππάξρεη μερσξηζηφ link κφλν γηα 

ην film tourism, αθηεξψλνληαο θπζηθά μερσξηζηή κλεία ηφζν γηα ην The Lord of the Rings φζν 

θαη γηα ην The Hobbit, πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο εμεηάδνπκε παξαθάησ.  

 

8.1.1 The Lord of the Rings 

 

Οη Riley θαη Van Doren (1992) αλαθέξνπλ φηη κία ηαηλία ζα πξέπεη λα έρεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα εμήο ζηνηρεία γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνζειθχζεη 

ηνπξίζηεο: «κνλαδηθφηεηα, status θαη έγθαηξε ζεκαζία».  

Οη Carl et all (2007) ηνλίδνπλ φηη ε ηξηινγία ηνπ Lord of the Rings δηέζεηε θαη ηα ηξία 

ζηνηρεία θαη κάιηζηα είραλ δεκηνπξγεζεί εηδηθέο εθζηξαηείεο marketing πξηλ ηελ πξνβνιή θάζε 

ηαηλίαο αιιά θαη ζε ζεκαληηθά film events φπσο ηα ζθαξ ή άιιεο ηειεηέο απνλνκήο βξαβείσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη κεηά ηηο ππνςεθηφηεηεο γηα ζθαξ θαη ηηο 

επηηπρίεο πνπ γλψξηζε, δηάθνξεο δηαθεκίζεηο ζηηο εθεκεξίδεο θαη αθίζεο πξνψζεζαλ ηε Νέα 

Εειαλδία σο ηελ «Καιύηεξε Φώξα Υπνζηήξημεο γηα κία Κηλεκαηνγξαθηθή Ταηλία».  

Άιισζηε, νη ηαηλία θαηαζθεχαζε θαη βειηίσζε ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηεο ρψξαο, ηελ 

νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηέηξεςε ζε ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά, κε ηνπο ηνπξίζηεο λα νκνινγνχλ 

φηη φλησο ε ηαηλία έπαημε κεγάιν ξφιν ζηελ απφθαζή ηνπο λα επηζθεθηνχλ ηε Νέα Εειαλδία 

(O'Connor et all, 2010).  

Σν marketing πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ εμαηξεηηθφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη 

ηνπνζεζίεο γπξηζκάησλ ηεο ηαηλίαο ελζσκαηψζεθαλ ζηηο νξγαλσκέλεο εθδξνκέο θαη ζηηο 
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πεξηνδείεο, γηα ηηο πάλσ απφ 150 ηνπνζεζίεο γπξηζκάησλ (Jewell & McKinnon 2008), θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ ηνπξηζηηθά πξντφληα κε έκθαζε ζηελ ηαηλία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πεξηεγήζεσλ κε ιεσθνξείν, ειηθφπηεξν, jet boat ή άινγα.  

Σν Tourism New Zealand ηνπνζέηεζε ηελ ηαηλία (φπσο θαη άιιεο ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ 

εθεί) ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο 

(Croy 2004).  

Οη Carl et all (2007) επηζεκαίλνπλ φηη ε θπβέξλεζε 

ρξεζηκνπνίεζε θαη θάπνηεο νηθνλνκηθέο κεζφδνπο γηα λα 

πξνζειθχζεη παξαγσγνχο ηαηληψλ, φπσο θνξναπαιιαγέο 

θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο θαη επέλδπζε ζηελ εθηεηακέλε 

δηαθήκηζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο σο «Μέζε Γε – Middle 

Earth» - ηνλ κπζηθφ θφζκν ησλ βηβιίσλ ηνπ J. R. R. 

Tolkien.         Δηθόλα 8:1, The Lord of The Rings 

Οη O'Connor et all (2008) αλαγλσξίδνπλ φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξε ζηε Νέα 

Εειαλδία ε ηαηλία είλαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαη ε θπβέξλεζε αλαγλψξηζε ηε ζεκαληηθή 

επθαηξία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, «απμάλνληαο ην πξνθίι θαη ηελ 

αληίιεςε ηεο Νέαο Εειαλδίαο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ». 

Άιισζηε, νη ίδηνη νη film tourists επηζπκνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηφζν ηελ ίδηα ηε Νέα 

Εειαλδία φζν θαη ηελ πην θαληαζηηθή ―Middle Earth‖ (Buchmann 2010).  

Βέβαηα ε ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ηαηλία 

ζπρλά κπεξδεχεη ηνπο ηνπξίζηεο ζηελ αλαδήηεζή ηνπο γηα ηελ ―Middle Earth‖ θαη επηπιένλ, 

θάπνηεο ηνπνζεζίεο γπξηζκάησλ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία, γηα απηφ θαη νη 

ηνπξίζηεο επηιέγνπλ ηελ πεξηήγεζε κε θάπνηνλ μελαγφ.  

Σελ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο αλαθέξνπλ θαη νη (Carl et all, 2007). Ωζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο δείρλνπλ φηη αλ θαη ζηηο ηαηλίεο έρνπλ γίλεη βαξηέο ςεθηαθέο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη απνηειεί, ίζσο, πξφθιεζε γηα πνιινχο ηνπξίζηεο λα απνθηήζνπλ κία 

«ξεαιηζηηθή» αίζζεζε ηνπ ηφπνπ, σζηφζν, νη νξγαλσκέλεο εθδξνκέο θαη ε ρξήζε εξκελεπηηθψλ 

εξγαιείσλ, φπσο νη εηθφλεο απφ ηηο ηαηλίεο, θαζηζηνχλ πην εχθνιε γηα ηνπο επηζθέπηεο ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ηνπίσλ ζηα νπνία γπξίζηεθε ην The Lord of the Rings.  

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα http://www.tourism.net.nz, ε θιεξνλνκηά ηεο ηαηλίαο κφλν γηα 

ην 2004 είλαη ε εμήο: 

http://www.tourism.net.nz/
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- 6% ησλ επηζθεπηψλ ζηε Νέα Εειαλδία (πεξίπνπ 120.000-150.000 άηνκα) αλαθέξνπλ φηη 

ε ηαηλία ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα 

- 1% ησλ επηζθεπηψλ δήισζε φηη ε ηαηλία ήηαλ ν θχξηνο ή ν κφλνο ιφγνο επίζθεςεο 

- 9.988 δηεζλείο ηνπξίζηεο πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πεξηνδεία εηδηθά γηα ηνπο fans ηεο ηαηλίαο 

- 20.251 δηεζλείο ηνπξίζηεο ζπκκεηείραλ ζε κία νξγαλσκέλε πεξηνδεία πνπ πεξηειάκβαλε 

έλα αμηνζέαην ηεο ηαηλίαο 

- 29,233 δηεζλείο ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ αλεμάξηεηα έλα αμηνζέαην ηεο ηαηλίαο 

 

Απφ ην 2004, έλαο κέζνο φξνο 47.000 δηεζλψλ ηνπξηζηψλ επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν κία 

ηνπνζεζία ηεο ηαηλίαο! 

 

8.1.2 The Hobbit 

 

Σν δηάζεκν κπζηζηφξεκα ηνπ J.R.R. Tolkien γίλεηαη κέξνο ηεο ηξηινγίαο ηνπ Peter Jackson 

θαη ε Νέα Εειαλδία γίλεηαη θαη πάιη ε Μέζε Γε, ζε απηφ ην θαληαζηηθφ παξακχζη ηνπ κηθξνχ 

hobbit, Bilbo Baggins, πνπ μεθηλάεη κία πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη έλα κεξίδην απφ ην ζεζαπξφ 

πνπ θξνπξείηαη απφ ηνλ δξάθν, Smaug.  

Ζ πξψηε απφ ηηο ηξεηο ηαηλίεο, The Hobbit: An 

Unexpected Journey, γπξίζηεθε ην 2012, 

αθνινχζεζε ε δεχηεξε The Hobbit: The Desolation 

of Smaug ζην ηέινο ηνπ 2013 ελψ  αλακέλεηαη ε 

ηειεπηαία The Hobbit: There and Back Again ζην 

ηέινο ηνπ 2014. Γηα ηα γπξίζκαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 40 δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. 

Δηθόλα 8:2, The Hobbit 

Ζ ηζηνζειίδα http://www.tourism.net.nz αλαθέξεη φηη πνιιέο εηαηξίεο ηνπξηζκνχ ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα πεξηεγήζεσλ θαιχπηνληαο ηνπνζεζίεο, δξαζηεξηφηεηεο 

θαη αμηνζέαηα πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο επηθέο ηαηλίεο. Τπάξρνπλ επηινγέο ηφζν γηα ηνπο fans 

ηνπ Tolkien φζν θαη γηα εθείλνπο κε απιφ ελδηαθέξνλ, γηα απηφ νη εθδξνκέο δηαθέξνπλ ζε κήθνο 

θαη ζε ηχπν, κε πνιιέο εμαηνκηθεπκέλεο επηινγέο.   

http://www.tourism.net.nz/
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πσο ζεκεηψζεθε εμαξρήο, ην film tourism είλαη business tourism θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξψηεο ηαηλίαο ηεο ηξηινγίαο, ηα νθέιε γηα ηε ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ είλαη ηα 

εμήο: 

 

- ηήζηκν 99 ζθεληθψλ 

- 6.750 πηήζεηο εζσηεξηθνχ 

- Μαθξνπξφζεζκε κίζζσζε 19 εκπνξηθψλ αθηλήησλ 

- 93.000 δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεία 

- 1.800 ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ 

- Υξήζε 1.650 νρεκάησλ εξγαζίαο 

- Γαπάλε 380.000$ ζε θαθέδεο 

- $9.180.000 γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ 

- Πεξίπνπ 16.000 εκέξεο εξγαζίαο γηα Νενδειαλδνχο εζνπνηνχο 

- $1.450.000 δαπάλε ζε ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο ηξνθίκσλ 

 

Πηγή: http://www.tourism.net.nz/hobbit-movie.html 

 

 

 

8.2 Ζ πεπίπηωζη ηηρ Δλλάδαρ 

 

Οη ζηξαηεγηθέο marketing ηνπ film tourism έρνπλ επηηπρψο εθαξκνζηεί ζε θνξπθαίνπο 

πξννξηζκνχο ηαηληψλ, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη ΖΠΑ, ε Νέα Εειαλδία θαη ε Κνξέα. 

Πνιινί πξννξηζκνί πνπ ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην film tourism ζαλ κέζν πξνψζεζεο 

γηα ππάξρνληα ή λέα αμηνζέαηα κπνξνχλ λα πάξνπλ καζήκαηα απφ απηέο ηηο ρψξεο.  

Ζ Διιάδα, κία ρψξα πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ, κπνξεί λα επελδχζεη πάλσ ζε απηφ ην 

ελαιιαθηηθφ πξντφλ γηα λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηεο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 

 

 

 

 

http://www.tourism.net.nz/hobbit-movie.html
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8.2.1 Ζ ζεκαζία ηνπ Τνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηνλ ΔΣΔ, ε ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ην 2012 ζην ΑΔΠ ηεο 

Διιάδαο θηάλεη ην 16,4%, ελψ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία (688.800 

ζέζεηο εξγαζίαο) αληηζηνηρεί ζην 18,3% ησλ απαζρνινπκέλσλ. πγθξηλφκελνο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο θαηαγξάθεη ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο.  

Σα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO) 

αλαθέξνπλ φηη ε Διιάδα ην 2012 ήηαλ 17ε ζε επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ θαη 23ε ζε επίπεδν 

εζφδσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) ην 2013, ε ρψξα καο 

θαηαιακβάλεη ηελ 32ε ζέζε κεηαμχ 140 ρσξψλ ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζην Γεληθφ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαιακβάλεη κφιηο ηελ 96ε. 

Τα ζηνηρεία απηά απνδεηθλύνπλ όηη ν ειιεληθόο ηνπξηζκόο είλαη έλαο από ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθόο ζε παγθόζκην επίπεδν. 

 

8.2.2. Αλάιπζε ηεο Διιάδαο ζαλ πξννξηζκόο ηνπξηζηηθώλ ηαηληώλ 

 

Ζ πξψηε ειιεληθή ηαηλία κεγάινπ κήθνπο ήηαλ ε Γθφιθσ, πνπ γπξίζηεθε ην 1914. Σν 

ζεκαληηθφηεξν θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην ηεο ρψξαο, ε Φίλνο Φηικ, ηδξχζεθε ην 1943 θαη 

αλάκεζα ζην 1955 θαη ζην 1969, ε Διιάδα γχξηδε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηαηληψλ αλά θάηνηθν 

ζηνλ θφζκν! (Deffner & Holevas) 

Ζ κεηαπνιεκηθή Διιάδα γλψξηζε κία ηαρεία αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ εγρψξησλ θαη 

μέλσλ ηνπξηζηψλ, κε ην δηεζλή ηνπξηζκφ λα πεληαπιαζηάδεηαη απφ ην 1950 σο ην 1960, ηελ 

επνρή ησλ κηνχδηθαι. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δεθαεηηψλ, ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ Διιήλσλ 

απμήζεθε ζεκαληηθά, αθνινπζνχκελν απφ έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ άξρηζε λα γίλεηαη κία λέα θαηαλαισηηθή 

ζπλήζεηα (Beeton 2005).  

Σα ειιεληθά κηνχδηθαι είλαη έλαο θηλεκαηνγξάθνο ζεάκαηνο ελζσκαηψλνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά ηξαγνπδηνχ θαη ρνξνχ ζε κία ξνκαληηθή αθήγεζε θαη πξναγνξάδνληαο θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ηηο ηλδηθέο ηαηλίεο Bollywood ησλ 1990s θαη 2000s. Σα ειιεληθά κηνχδηθαι ησλ 

1950 θαη 1960 κνηξάδνληαη ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ – παξέρνληαο δηαζθέδαζε θαη 

δηαθπγή. Έθαλαλ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εηθφλσλ φπσο ηνλ ήιην, ηε ζάιαζζα, ην 
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θαγεηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε θνπιηνχξα γχξσ απφ ηα θιαζηθά ειιεληθά κλεκεία. Οη ηζηνξίεο 

ελζσκάησλαλ άκεζα ηνλ ηνπξηζκφ, κε ηνπο ραξαθηήξεο είηε λα είλαη νη ίδηνη ηνπξίζηεο είηε λα 

εξγάδνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία (Beeton 2005).  

Απφ ην 1974 κέρξη ζήκεξα ε παξαγσγή θπκαίλεηαη ζε πνιχ κηθξφηεξα επίπεδα απφ 10 

ηαηλίεο κέρξη 40 ηαηλίεο ην ρξφλν. 

 

8.2.3 Παξαδείγκαηα Ταηληώλ πνπ γπξίζηεθαλ ζηελ Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη ηδαληθή ηνπνζεζία γηα ηελ παξαγσγή πνιιψλ ηαηληψλ, ειιεληθψλ θαη 

μέλσλ, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη, μεθηλψληαο απφ ηελ πην πξφζθαηε: 

 

MMaammmmaa  MMiiaa!! (2008) 

Γπξίζηεθε ζηε θηάζν θαη ζηε θφπειν 

θελνζεζία: Phyllida Lloyd 

Cast: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried 

 

LLaarraa  CCrroofftt  TToommbb  RRaaiiddeerr::  TThhee  CCrraaddllee  ooff  LLiiffee (2003) 

Μέξνο ηεο γπξίζηεθε ζηε αληνξίλε 

θελνζεζία: Jan de Bont 

Cast: Angelina Jolie, Gerard Butler, Chris Barrie 

 

CCaappttaaiinn  CCoorreellllii''ss  MMaannddoolliinn (2001) 

Σφπνο Γπξηζκάησλ: Κεθαινληά 

θελνζεζία: John Madden. 

Cast: Nicolas Cage, Penélope Cruz θαη John Hurt. 

 

MMeeddiitteerrrraanneeoo (1991) 

Σφπνο Γπξηζκάησλ: Καζηειφξηδν 

Ζ ηαηλία θέξδηζε ην 1992 ην ζθαξ μέλεο θαιχηεξεο ηαηλίαο. 

θελνζεζία: Gabriele Salvatores. 

Cast: Diego Abatantuono θαη Claudio Bigagli. 

http://www.imdb.com/name/nm1630273/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0000658/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0000112/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm1086543/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0000957/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0001401/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0124930/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0057368/?ref_=tt_ov_st
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SShhiirrlleeyy  VVaalleennttiinn (1989) 

Γπξίζηεθε ζηε Μχθνλν 

θελνζεζία: Lewis Gilbert. 

Cast: Pauline Collins and Tom Conti. 

 

TThhee  BBiigg  BBlluuee (1988) 

Μέξνο ηεο γπξίζηεθε ζηελ Ακνξγφ θαη ζηελ Ίν. 

θελνζεζία: Luc Besson. 

Cast: Jean Reno, Jean-Marc Barr θαη Rosanna Arquette. 

 

SSuummmmeerr  LLoovveerrss (1982) 

Γπξίζηεθε ζηε αληνξίλε 

θελνζεζία: Randal Kleiser. 

Cast: Peter Gallagher, Daryl Hannah θαη Carole Cook. 

 

FFoorr  YYoouurr  EEyyeess  OOnnllyy (1981) 

Γπξίζηεθε ζηελ Κέξθπξα θαη ζηα Μεηέσξα 

θελνζεζία: John Glen. 

Cast: Roger Moore och Carole Bouquet. 

 

ZZoorrbbaa  --  tthhee  GGrreeeekk (1964) 

Γπξίζηεθε ζηελ Κξήηε θαη ζηελ Αζήλα. 

Ζ ηαηλία θέξδηζε ηξία ζθαξ ην 1965, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαιχηεξεο εηθφλαο. 

θελνζεζία: Mihalis Kakogiannis. 

Cast: Anthony Quinn, Alan Bates θαη Irene Papas. 

 

TThhee  GGuunnss  ooff  NNaavvaarroonnee (1961) 

Μέξνο ηεο γπξίζηεθε ζηε Ρφδν. 

θελνζεζία: J. Lee Thompson 

Cast:  David Niven, Gregory Peck, Anthony Quinn 

 

http://www.imdb.com/name/nm0496746/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0000057/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0000060/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0000063/?ref_=tt_ov_st
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NNeevveerr  oonn  SSuunnddaayy (1960) 

Γπξίζηεθε ζηνλ Πεηξαηά. 

θελνζεζία: Jules Dassin 

Cast: Melina Mercouri, Jules Dassin, Giorgos Foundas 

 

Ζ ηαηλία ήηαλ ππνςήθηα γηα πέληε ζθαξ, αλάκεζα ζηα νπνία Α' Γπλαηθείνπ Ρφινπ, 

θελνζεζίαο θαη ελαξίνπ.   

Ζ ηαηλία ράξηζε ζην Μάλν Υαηδηδάθε ην ζθαξ Σξαγνπδηνχ (πξψηε θνξά πνπ ην ζθαξ 

πήγε ζε ηξαγνχδη κε μελφγισζζν ζηίρν), ζηε Μειίλα Μεξθνχξε ην Βξαβείν Γπλαηθείαο 

Δξκελείαο ζην Φεζηηβάι Καλλψλ θαη ηαμίδεςε ην ειιεληθφ θέθη ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 ζθαξ Καιχηεξεο Μνπζηθήο 1961 θαη Καιχηεξνπ Σξαγνπδηνχ, Μάλνο Υαηδηδάθεο. 

 Τπνςεθηφηεηα γηα ζθαξ Καιχηεξεο Ζζνπνηνχ, Μειίλα Μεξθνχξε. 

 Τπνςεθηφηεηα γηα ζθαξ 1961 Καιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ Κνπζηνπκηψλ, Θεψλε Βαριηψηε 

ιληξηηδ. 

 Τπνςεθηφηεηα γηα ζθαξ 1961 Καιχηεξεο θελνζεζίαο, Εηι Νηαζέλ. 

 Τπνςεθηφηεηα γηα ζθαξ 1961 Γηα απζεληηθφ ζελάξην, Εηι Νηαζέλ. 

Βξαβεία BAFTA Βξεηαληθήο Αθαδεκίαο 1961 Τπνςεθηφηεηα Καιχηεξεο ηαηλίαο, Εηι 

Νηαζέλ. 

 Βξαβεία BAFTA Βξεηαληθήο Αθαδεκίαο 1961 Καιχηεξεο Ξέλεο Ζζνπνηνχ, Μειίλα 

Μεξθνχξε. 

 Βξαβείν Φεζηηβάι Καλλψλ 1960 Καιχηεξεο Ζζνπνηνχ, Μειίλα Μεξθνχξε (απφ θνηλνχ 

κε ηελ Εαλ Μνξψ). 

 ΥΡΤΔ ΦΑΗΡΔ, Ακεξηθή 1961, Βξαβείν Samuel Goldwyn Καιχηεξεο Σαηλίαο. 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm0202088/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0580479/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0202088/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0288344/?ref_=tt_ov_st
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8.2.4 Οη επηπηώζεηο ηωλ ηαηληώλ ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό. 

 

Αλ θαη ηα ειιεληθά ηνπηθά πξντφληα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ειαηφιαδν, ην θξαζί θαη ηε 

θέηα, ε κεγαιχηεξε εμαγσγή ηεο Διιάδαο είλαη ν ηνπξηζκφο. Αο εμεηάζνπκε ηα παξαδείγκαηα 

δχν πξφζθαησλ ηαηληψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηα Διιεληθά λεζηά ζηα νπνία γπξίζηεθαλ. 

  

8.2.4.1 Captain Corelli’s Mandolin (2001) 

 

Βαζηζκέλε ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Λνπί ληε Μπεξληέξ ε ηαηλία Captain Corelli’s 

Mandolin γπξίζηεθε ζην γξαθηθφ λεζί ηεο Κεθαινληάο, ηνπ νπνίνπ νη νκνξθηέο έγηλαλ γλσζηέο 

ζε φινλ ηνλ θφζκν.  

Παξφιν πνπ ε ηαηλία δελ ζεκείσζε ηδηαίηεξα κεγάιε επηηπρία θαη δέρηεθε 

ακθηιεγφκελεο θξηηηθέο, νη επηπηψζεηο ζην λεζί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο θαη κεηά ηελ 

πξνβνιή ηεο ήηαλ ζεηηθέο. Μεγάιν κέξνο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ επηηάρζεθαλ γηα πάλσ απφ 4 

κήλεο γηα ην γχξηζκα ηεο ηαηλίαο έλαληη ζεκαληηθήο 

πιεξσκήο.  

Οη θηλεκαηνγξαθηθέο αθεγήζεηο παξνπζίαζαλ 

ηελ Κεθαινληά κε έλαλ πνιχ επηβιεηηθφ ηξφπν, θαη 

είλαη πνιπάξηζκεο νη αλαθνξέο ζην καγεπηηθφ ηνπίν 

θαη ζηελ απεηθφληζε ηεο Διιεληθήο δσήο.  

Δηθόλα 8:3 Corelli’s Mandolin    Μεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, ν αξηζκφο ησλ 

ηνπξηζηψλ απμήζεθε ζεκαληηθά, θαη φινη φζνη είδαλ ηελ ηαηλία ζεσξνχζαλ ηνπο ληφπηνπο ζαλ 

δεζηνχο θαη θηιηθνχο αλζξψπνπο. Αξθεηνί ηνπξίζηεο πνπ ήξζαλ ζην λεζί, αγφξαζαλ αθφκε θαη 

πεξηνπζία θαη ε αμία ηεο γεο απμήζεθε θαηά 75% απφ ην 2000. ηελ νπζία, ε ηαηλία «έβαιε ην 

λεζί ζην ράξηε». Απφ ηελ άιιε, θαη νη ηηκέο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ησλ μελνδνρείσλ 

εθηνμεχηεθαλ (Hudson & Ritchie 2006a).  

Οη ζπγγξαθείο δηαπηζηψλνπλ, σζηφζν, φηη δπζηπρψο κεηά ην γχξηζκα, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ ζθεληθψλ θαηαζηξάθεθε θαη ειάρηζηα ζεκεία απέκεηλαλ λα ζπκίδνπλ ηελ ηαηλία 

ζηνπο ηνπξίζηεο. Κάπνηνη επηζθέπηεο αθφκε ςάρλνπλ γηα ζεκάδηα ηεο ηαηλίαο, θαη θεχγνπλ 

απνγνεηεπκέλνη φηαλ αλαθαιχπηνπλ φηη ζρεδφλ ηίπνηα δελ έρεη κείλεη πιένλ. Πξνθαλψο, νη 
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ηζχλνληεο δελ αληηιήθζεθαλ ή δελ πεξίκελαλ ηνλ αληίθηππν ηεο ηαηλίαο θαη δελ ππήξμε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ζηνπο ληφπηνπο θαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

βηνκεραλία.  

Οη πξναλαθεξφκελνη ζπγγξαθείο ζπκπεξαίλνπλ φηη νη ηνπξίζηεο πνπ ήξζαλ ζηελ 

Κεθαινληά, ππνθηλήζεθαλ θαη απφ ηνπο ηξεηο pull παξάγνληεο (Σνπνζεζία, Πξνζσπηθφηεηα, 

Δθηέιεζε), κε ηνλ θπξηφηεξα παξάγνληα ππνθίλεζεο λα είλαη ε Σνπνζεζία. Η Κεθαινληά έγηλε ν 

θύξηνο εζνπνηόο ηεο ηαηλίαο, θαη παξνπζηάζηεθε ζαλ έλα εμσηηθφ κέξνο, δεκηνπξγψληαο ηελ 

επηζπκία ζηνλ θφζκν λα ηελ επηζθεθηεί.  

Σν πην ελδηαθέξνλ ζεκείν είλαη ην γεγνλφο φηη ζεκεηψζεθε κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηψλ, 

παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππήξμε δξαζηεξηφηεηα marketing απφ πιεπξάο ειιεληθνχ DMO θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ Πιεξνθνξηψλ, δελ αλαθεξφηαλ ε ηαηλία! 

Κάπνηνη θάηνηθνη ηεο Κεθαινληάο αηζζάλνληαη φηη ε ηαηλία ήηαλ δπζηπρώο κία ρακέλε επθαηξία 

marketing αλ θαη αθφκε θαη ηψξα δελ είλαη αξγά λα γίλνπλ ελέξγεηεο, φπσο ε αλαθαηαζθεπή 

θάπνησλ ηνπνζεζηψλ ψζηε λα ζπκίδνπλ ηελ ηαηλία ζηνπο επηζθέπηεο.  

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιιεο θζελφηεξεο πξσηνβνπιίεο marketing πνπ κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ρψξα,  φπσο ε δεκηνπξγία ελφο ράξηε ηεο ηαηλίαο ή ραξηψλ μελάγεζεο βαζηζκέλνη ζηελ 

ηαηλία (Hudson & Ritchie 2006a). 

 

8.2.4.2 Mamma Mia! (2008) 

 

Ζ κεγάιε επηηπρία ηνπ Hollywood, κε πιεζψξα δηάζεκσλ αζηεξηψλ, γπξίζηεθε ην 2008 

ζηε θφπειν θαη ζηε θηάζν, παξνπζηάδνληαο έλαλ ηφπν απνκνλσκέλν θαη φκνξθα εηξεληθφ.  

Οη ηνπνζεζίεο πνπ επειέγεζαλ 

γηα ηα γπξίζκαηα αλέδεημαλ ηε θπζηθή 

νκνξθηά ησλ λεζηψλ ησλ πνξάδσλ 

θάλνληάο ηα γλσζηά πέξα απφ ηα 

ειιεληθά ζχλνξα θαη δηαθεκίδνληαο 

ηνπνζεζίεο φπσο ηελ παξαιία 

Καζηάλε, ην Γιπζηέξη, ηνλ Αγλψληα 

Δηθόλα 8:4, Mamma Mia!                  θαη θπζηθά ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ                       

Ησάλλε, φπνπ γπξίζηεθε ε ζθελή ηνπ γάκνπ.  
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Σν κπζηηθφ ηεο ηαηλίαο είλαη ηα ηξαγνχδηα ησλ ABBA, ε ελέξγεηα θαη ε δσληάληα πνπ 

εθπέκπεη αιιά θαη ην θφλην ησλ παξαδεηζέλησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαζηζηψληαο ην Mamma Mia 

ζε έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα κηνχδηθαι ηνπ Hollywood θαη ην γξεγνξφηεξν ζε πσιήζεηο DVD 

φισλ ησλ επνρψλ ζηε Βξεηαλία! 

Ωζηφζν, ε ηεξάζηηα εκπνξηθή επηηπρία ηεο ηαηλίαο είρε θαη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα 

λεζηά, ζχκθσλα κε ηελ Jane Fryer, δεκνζηνγξάθν ηεο Daily Mall. Γηα αξρή, ηα ζεκεία 

ζηάζκεπζεο έγηλαλ ππεξπιήξε θαη ηα απηνθίλεηα βνχιηαμαλ ην λεζί ηεο θνπέινπ. Σα 

μελνδνρεία είλαη επίζεο ππεξπιήξε θαη θιεηζκέλα κήλεο πξηλ, κε ηηο ηηκέο ηνπο λα έρνπλ 

εθηνμεπζεί ζηα χςε. ηηο θαθεηέξηεο θαη ζηα εζηηαηφξηα γίλεηαη ρακφο, ελψ ζηηο παξαιίεο, ε 

δεκνζηνγξάθνο ηνλίδεη φηη δελ βξίζθεηο κέξνο γηα λα θάηζεηο! Μάιηζηα ζεκεηψλεη φηη αλά ιίγεο 

ψξεο, ην επφκελν ferry μεθνξηψλεη άιιε κία θνπξληά ζαπκαζηψλ ηεο ηαηλίαο ζηελ απνβάζξα 

ηεο γξαθηθήο πφιεο ηεο θνπέινπ, ζπρλά ππφ ηνπο ήρνπο ηεο κνπζηθήο ησλ Abba.  

Κάπνηνη fans έζπεπζαλ κέρξη θαη λα παληξεπηνχλ ζηνλ Άγην Ησάλλε, αιιά κε φληαο 

Οξζφδνμνη, απνγνεηεχηεθαλ ελψ άιινη ζθφπεπαλ κέρξη θαη λα αζπαζζνχλ ηελ Οξζνδνμία κφλν 

θαη κφλν γηα λα παληξεπηνχλ ζε απηφ ην εθθιεζάθη! 

Βέβαηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ είλαη εκθαλήο θαη ε Jane Fryer ππνγξακκίδεη φηη 

ζίγνπξα δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή θξίζε ζην λεζί!   

 

8.2.5 Ζ Δλλάδα ζαν Σοποθεζία Γςπιζμάηων 

 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ γπξηζηεί, αλά δηαζηήκαηα, ηαηλίεο φισλ ησλ εηδψλ ζηελ Διιάδα, νη 

νπνίεο γπξίζηεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηα ειιεληθά λεζηά. Ο νπηηθφο πινχηνο ηεο ειιεληθήο 

ελδνρψξαο είλαη ζηελ νπζία έλα αλεμεξεχλεην έδαθνο. Ζ αλάγθε γηα λέεο εηθφλεο ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία, έρεη νδεγήζεη ζε κία έθξεμε ζηνλ ηνκέα ησλ νπηηθψλ εθέ θαη 

ζηελ αλαδήηεζε νπηηθά παξζέλσλ ηνπνζεζηψλ. Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε πφζεο αθφκε 

ξνκαληηθέο ηαηλίεο κπνξνχλ λα γπξηζηνχλ ζην Παξίζη;  

ε κία επνρή πνπ ε θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία έρεη νπηηθά εμαληιήζεη πνιιέο πεξηνρέο 

ηνπ πιαλήηε, ε Διιάδα πξνζθέξεη κία κεγάιε πνηθηιία απφ θπζηθέο ηνπνζεζίεο, πινχζηεο ζε 

κνλαδηθά ηζηνξηθά κλεκεία θαη παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή.  
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Ζ Διιάδα έρεη λα δηαζέζεη ηνλ νπηηθφ πινχην ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ, ζε πεξηνρέο φπσο ε 

Θξάθε, ε Μαθεδνλία, ε Ήπεηξνο, ε Θεζζαιία, ε Διιεληθή επεηξσηηθή ρψξα, ε Πεινπφλλεζνο, 

ε Κξήηε, θαη θπζηθά ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ.   

Αιιά εθηφο απφ ηε θπζηθή νκνξθηά ηεο, ε Διιάδα έρεη λα πξνζθέξεη ζχγρξνλεο ππνδνκέο 

γηα ηνλ ρεηξηζκφ δηεζλψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ, κε εηαηξίεο παξαγσγήο κε αξηζκφ 

ξεθφξ ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλείο παξαγσγέο, κε έκπεηξα ζπλεξγεία θαη εηαηξίεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ.  

Ζ Διιάδα δελ δηαζέηεη ηα κεγάια ζηνχληην πνπ έρνπλ άιιεο ρψξεο. Απηφ φκσο πνπ έρεη 

είλαη εμαηξεηηθέο ηνπνζεζίεο, κνλαδηθά κλεκεία, ηζηνξία θαη κχζνπο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζε άιιεο 

ρψξεο, θάησ απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ (Hellenic Film Commission Office – www.hfco.gr).  

 

8.2.6 Ζ Δλληνική Βιομησανία Κινημαηογπάθος 

 

Σθελνζέηεο: 

 

Οη Deffner & Holevas αλαθέξνπλ ηνλ Κψζηα Φέξξε, ηε Φξίληα Ληάππα, ηελ Σφληα 

Μαξθεηάθε, ην Νίθν Παλαγησηφπνπιν, ην Νίθν Παπαηάθε, ην Νίθν Πεξάθε θαη ηνλ Παληειή 

Βνχιγαξε αιιά θαη θάπνηνπο πνιιά ππνζρφκελνπο φπσο ηνλ σηήξε Γθφξηηζα, ηνλ Πεξηθιή 

Υνχξζνγινπ, ηνλ Αληψλε Κφθθηλν θαη ηνλ Κσλζηαληίλν Γηαλλάξε.  

Δπίζεο, νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη πνιινί ζεκαληηθνί ζθελνζέηεο, κε θαηαγσγή απφ 

Διιάδα, έρνπλ δνπιέςεη ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ αιιά πξφζθαηα θαη ζηελ Απζηξαιία, 

φπσο νη John Cassavetes, George Pan Cosmatos, Costa Gavras, Elia Kazan, George Miller, 

Alexander Payne, Agnes Varda, Ana Kokkinos, Nadia Tass, John Tatoulis, Aleksi Vellis.  

 

Ζζνπνηνί: 

 

Τπάξρνπλ πνιινί Έιιελεο εζνπνηνί (ή κε Διιεληθή θαηαγσγή) πνπ έρνπλ παίμεη ζε 

μέλεο ηαηλίεο, φπσο νη Jennifer Aniston, George Chakiris, Olympia Dukakis, Spiros Focas, Elias 

Koteas, Alexis Minotis, Irene Papas, Katina Paxinou, Telly and George Savalas, Andreas 

Voutsinas, Yorgo Voyagis, Melina Kanakaredes, Maria Theodorakis θαη θπζηθά ε Μειίλα 

Μεξθνχξε (Deffner & Holevas).  

http://www.hfco.gr/
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Δίδε ηαηληώλ: 

 

Σα πην δεκνθηιή είδε ηαηληψλ είλαη ε θσκσδία θαη ην κειφδξακα θαη κεηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1960 παξνπζηάζηεθαλ ηα κηνχδηθαι. Έλα πην ζπάλην είδνο, αιιά κε ζεκαληηθή ηζηνξία, 

είλαη ηα ληνθηκαληέξ, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. ηηο κέξεο καο, νη 

ειιεληθέο ηαηλίεο δελ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο (Deffner & Holevas).   

 

 

 8.2.7 ςνενηεύξειρ 

 

8.2.7.1 Σπλέληεπμε κε ηνλ θ. Αβαλίδε Κωλζηαληίλν 

  (π.  δηεπζπληή ηειεόξαζεο ηεο ΔΡΤ3) 

 

  ΌΌζζνν  ππεεξξλλάάεεηη  νν  θθααηηξξόόοο,,  ιιέέγγεεηηααηη  όόηηηη  ννηη  άάλλζζξξσσππννηη  δδηηααββάάδδννππλλ  όόιινν  θθααηη  ιιηηγγόόηηεεξξνν  θθααηη  νν  ρρξξόόλλννοο  

ππννππ  ππεεξξλλάάλλεε  κκππξξννζζηηάά  ζζηηεελλ  ηηεειιεεόόξξααζζεε  ήή  ζζηηννλλ  ΗΗ//ΥΥ  γγίίλλεεηηααηη  ννιιννέέλλαα  θθααηη  κκεεγγααιιύύηηεεξξννοο..  

ΠΠννηηαα  εείίλλααηη  εε  γγλλώώκκεε  ζζααοο;;  

  

Πξάγκαηη, απηφ πνπ ιέηε είλαη αιήζεηα. Ο θφζκνο θνπξάδεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, απφ 

ην άγρνο θαη επηζπκεί λα δεη θάηη πην εχπεπην θαη λα πεξάζεη ηελ φπνηα πιεξνθνξία κέζα απφ 

ηελ εηθφλα θαη απφ ηνλ ήρν. Μία εηθφλα ίζνλ ρίιηεο ιέμεηο θαη ε εηθφλα είλαη απηφ πνπ ζε 

θαιχπηεη πεξηζζφηεξν. Παιαηφηεξα πνπ ππήξρε θπξίσο ην ξαδηφθσλν, δνχιεπε πεξηζζφηεξν ε 

θαληαζία, ελψ πιένλ ε ηειεφξαζε θαη νη ηαηλίεο, θάιπςαλ δχν αηζζήζεηο, ηελ αθνή θαη ηελ 

φξαζε.  

 

  ΟΟ  άάλλζζξξσσππννοο  δδεειιααδδήή  εεππηηζζππκκεείί  λλαα  θθααιιύύςςεεηη  όόζζεεοο  ππεεξξηηζζζζόόηηεεξξεεοο  ααηηζζζζήήζζεεηηοο  κκππννξξεείί;;  

 

Αθξηβψο, γηα απηφ θαη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία πξνζπαζεί λα θαιχςεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο. Με ηελ θαηάθηεζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο, απνθηάο θαη ηελ 

αίζζεζε ηεο αθήο. Ζ ηάζε ινηπφλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα θαιχςεη φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη λα 

απνθηήζεη πην νινθιεξσκέλεο εκπεηξίεο θάηη πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηειηθά, κέζα απφ 

ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ ηνπνζεζία γπξηζκάησλ θαη λα ληψζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 
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νινθιήξσζε ησλ αηζζήζεψλ ηνπ. Απηφ ζα σθειήζεη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη ηελ ηνπνζεζία 

ηεο ηαηλίαο. 

 

  ΠΠώώοο  κκππννξξεείί  ιιννηηππόόλλ  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  λλαα  σσθθεειιεεζζεείί  ααππόό  ηηηηοο  ηηααηηλλίίεεοο  ππννππ  γγππξξίίδδννλληηααηη  ζζεε  ααππηηήήλλ;;  

 

Κάζε ηαηλία γίλεηαη πξεζβεπηήο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία γπξίδεηαη θάλνληαο ηνπο ζεαηέο λα 

γλσξίζνπλ ηα ήζε, ηα έζηκα αιιά θπξίσο ηα ηνπία ηεο. Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε παλέκνξθα 

ηνπία ηα νπνία ν ζεαηήο ζίγνπξα ζα ζειήζεη λα επηζθεθηεί, λα αγγίμεη θαη λα κπξίζεη, φπσο 

αλαθέξακε θαη πξηλ. Σν κεγαιείν απηήο ηεο ρψξαο είλαη αλππέξβιεην θαη κέζσ κίαο ηαηλίαο ν 

ζεαηήο ζα κπνξέζεη λα πάξεη κία κηθξή γεχζε ψζηε λα ηνπ μππλήζεη ε δηάζεζε λα ηελ 

επηζθεθηεί. 

 

 ΠΠννηηεεοο  ηηννππννζζεεζζίίεεοο  ηηεεοο  ΕΕιιιιάάδδννοο  κκππννξξννύύλλ  λλαα  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζννππλλ  σσοο  ηηόόππννοο  γγππξξηηζζκκάάηησσλλ  ααππηηήή  ηηεε  

ζζηηηηγγκκήή;;   

 

ιε ε Διιάδα κπνξεί. Πέξα απφ ηα ππέξνρα ηνπία θαη ηα παξαδνζηαθά ρσξηά, ππάξρνπλ 

φια ηα λεζηά καο κε ηηο δαληειέληεο αθξνγηαιηέο, θαη θπζηθά νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, κε ηνλ 

θάζε έλα λα θνπβαιάεη κία νιφθιεξε ηζηνξία, κία ηζηνξία ε νπνία έρεη δηδαρηεί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ε επηζπκία γηα επίζθεςε ζε απηνχο ηνπο 

ρψξνπο. Γεληθά ινηπφλ, θαη απφ άθξε ζε άθξε, φιε ε Διιάδα πξνζθέξεηαη ζαλ ηφπνο 

γπξηζκάησλ ρσξίο θακία εμαίξεζε. Απφ ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, κέρξη ηελ Κέξθπξα θαη 

ηε Ρφδν, φιεο είλαη ζχγρξνλεο πφιεηο πνπ δελ έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηα απφ άιιεο πφιεηο ζηηο 

νπνίεο γπξίδνληαη ηαηλίεο.  

 

  ΤΤνν  ζζέέκκαα  όόκκσσοο  εείίλλααηη  λλαα  γγίίλλεεηη  θθααηη  θθάάππννηηαα  ππξξννώώζζεεζζεε  ηηεεοο  ρρώώξξααοο  κκααοο  ζζηηνν  εεμμσσηηεεξξηηθθόό  γγηηαα  λλαα  

έέξξζζννππλλ  εεδδώώ  ννηη  μμέέλλεεοο  ππααξξααγγσσγγέέοο  λλαα  γγππξξίίζζννππλλ  ηηηηοο  ηηααηηλλίίεεοο  ηηννπποο..  ΠΠξξννσσζζεείίηηααηη  ιιννηηππόόλλ  εε  

ΕΕιιιιάάδδαα  σσοο  ηηόόππννοο  γγππξξηηζζκκάάηησσλλ  ζζηηνν  εεμμσσηηεεξξηηθθόό;;  

 

Αξθεηνί ζπληειεζηέο επηιέγνπλ ηελ Διιάδα γηα λα γπξίζνπλ εδψ ηελ ηαηλία ηνπο, θπξίσο 

φκσο νη ζπληειεζηέο ησλ ληνθηκαληέξ αθνχ ε Διιάδα παξνπζηάδεη έληνλν αξραηνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ. Πξέπεη λα πνχκε φηη δπζηπρώο δελ ππάξρεη θάπνηα εληαία πνιηηηθή θαη θάζε θνξά 
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αιιάδνπλ θαη νη δηαζέζεηο ηνπ θάζε Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ πνπ έρεη ζρέζε θαη κε ηνλ Τπνπξγφ 

Πνιηηηζκνχ καδί θαη κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Έηζη, δελ κπνξψ λα πσ φηη ππάξρεη έλαο 

θαιφο ζπληνληζκφο ψζηε λα ελψζνπλ φινη καδί ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα πξνσζήζνπλ ηθαλά ηελ 

Διιάδα ζαλ ηφπν γπξηζκάησλ.  

 

  ΕΕππννκκέέλλσσοο,,  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  κκάάιιιιννλλ  ζζηηεεξξεείίηηααηη  ζζρρεεηηηηθθήήοο  ππξξννώώζζεεζζεεοο;;  

 

Ο ερζξφο ηνπ θαινχ είλαη ην θαιχηεξν. Τπάξρεη κία ζρεηηθή ππνδνκή γηα λα γίλεη ε 

πξνψζεζε αιιά είλαη ππνηππψδεο θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη είλαη κεκνλσκέλεο. Γηα απηφ 

αληί λα επηιέμνπκε εκείο ηνπο παξαγσγνχο λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα, επηιέγνπλ εθείλνη ηελ 

Διιάδα επεηδή θαη φηαλ ηνπο βνιεχεη ην ζελάξην.  

 

  ΠΠννηηαα  εείίλλααηη  ηηαα  δδππλλααηηάά  ζζεεκκεείίαα  ηηεεοο  ΕΕιιιιάάδδααοο  ππννππ  ζζαα  κκππννξξέέζζννππλλ  λλαα  ηηεε  δδηηααθθννξξννππννηηήήζζννππλλ  

ααππόό  ηηννπποο  ααλληηααγγσσλληηζζηηέέοο  ηηεεοο;;  

 

πσο αλέθεξα θαη πξηλ, είλαη ηα ηνπία ηεο θαη ηα λεζηά ηεο, ην θάζε έλα κε ηε δηαθνξεηηθή 

ηνπ ηδηαηηεξφηεηα, θαη ζίγνπξα ηα αξραηνινγηθά ηεο επξήκαηα. κσο δελ κπνξνχκε λα 

απαμηψζνπκε θαη ηε ζχγρξνλε Διιάδα ζηελ νπνία έρνπλ γίλεη ζαχκαηα, φπσο νη ζχγρξνλεο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα 

ελδηαθέξνλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ην ζηάδην ηνπ Καιαηξάβα ή ε γέθπξα ηνπ Ρίνπ-Αληηξίνπ, είλαη δπλαηά 

ζεκεία ηεο Διιάδαο, θάλνληάο ηελ λα κελ πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ζ 

Διιάδα ζηελ νπζία κπνξεί λα ζπλδπάζεη ην παξαδνζηαθφ κε ην κνληέξλν θαη απηφ είλαη θάηη 

πνπ ζίγνπξα ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

 

  ΠΠννηηεεοο  εείίλλααηη  ννηη  ααδδππλλαακκίίεεοο  ηηεεοο  ΕΕιιιιάάδδααοο  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  ηηννπποο  ααλληηααγγσσλληηζζηηέέοο  ηηεεοο;;  

 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη αμηφινγνπο εζνπνηνχο θαη ζθελνζέηεο αιιά δελ δηαζέηεη παξαγσγνχο κε 

ην αλάινγν budget γηα λα θάλνπλ νη ίδηνη ππεξπαξαγσγέο κε ηαηλίεο πνηφηεηαο, ηερληθά άξηηεο 

γηα λα κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θαη ζην εμσηεξηθφ. Γειαδή, νη ηαηλία «300», ζα κπνξνχζε λα 
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γπξηζηεί ζηελ Διιάδα απφ Έιιελα παξαγσγφ, Έιιελα ζθελνζέηε θαη λα γίλεη εθκεηάιιεπζε 

πνιιψλ θπζηθψλ ρψξσλ. 

Άιιε αδπλακία είλαη ζίγνπξα ε γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ 

ηζπλφλησλ θαζψο θαη ε έιιεηςε ππεξεζηψλ ηθαλψλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα δηεζλή γξαθεία 

παξαγσγήο ηαηληψλ.  

 

  ΑΑλλ  ππππννζζέέζζννππκκεε  όόηηηη  ααππηηέέοο  ννηη  ηηθθααλλέέοο  θθααηη  θθααηηάάιιιιεειιεεοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο  δδεεκκηηννππξξγγννύύλληηααηη,,  ηηηη  εείίδδννπποο  

θθίίλλεεηηξξαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππξξννζζθθέέξξεεηη  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  γγηηαα  λλαα  ππξξννζζεειιθθύύζζεεηη  λλέέεεοο  θθηηλλεεκκααηηννγγξξααθθηηθθέέοο  

ππααξξααγγσσγγέέοο;;  

 

Να ηνπο πξνζειθχζεη κέζσ δηαθφξσλ θηλήηξσλ φπσο ε δσξεάλ παξνρή ησλ ρψξσλ 

γπξηζκάησλ (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ρξήζε κλεκείσλ, κνπζείσλ θηι). Δπίζεο, λα ηνπο πξνζθέξεη 

βνεζεηηθφ πιηθφ γηα ηελ ηαηλία, γηα παξάδεηγκα, αλ πξφθεηηαη λα γπξηζηεί κία ζηξαηησηηθή 

ηαηλία λα δηαζέζεη ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ γηα λα κπνξέζεη λα γπξηζηεί απηή ε ηαηλία.  

Να πξνζθέξεη ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ αθηινθεξδψο σο θνκπάξζνη 

ή σο εζεινληέο ζηελ ηαηλία αθνχ ηα νθέιε πνπ ζα έξζνπλ αξγφηεξα ζηνλ ηφπν ηνπο ζα είλαη 

πνιιαπιά. Δπεηδή ην αληηθείκελν απηφ είλαη μέλν γηα ηελ Διιάδα θαη δελ έρεη κεγάιε εκπεηξία 

ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, δελ λνκίδσ φηη ζα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη ηηο παξαγσγέο κέζσ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ.   

Θεσξψ φηη ην θαιχηεξν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα ηνπο βνεζήζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ εδψ, κε ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. 

 

  ΕΕίίλλααηη  ννηη  εεηηθθόόλλεεοο  ηηεεοο  θθννηηλλσσλληηθθήήοο  δδσσήήοο  ηησσλλ  ΕΕιιιιήήλλσσλλ,,  όόππσσοο  έέρρννππλλ  ααππεεηηθθννλληηζζηηεείί  κκέέρρξξηη  

ζζηηηηγγκκήήοο  ζζηηηηοο  ηηααηηλλίίεεοο,,  ννηη  ππξξααγγκκααηηηηθθέέοο  εεηηθθόόλλεεοο  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ζζαα  ήήζζεειιεε  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  λλαα  

ππααξξννππζζηηάάζζεεηη;;  

 

Ννκίδσ λαη, γηα παξάδεηγκα ε ηαηλία «Σα παηδηά ηνπ Πεηξαηά» απεηθνλίδεη έλαλ ιαφ 

θηιφμελν, πξφζραξν, ραξνχκελν, κία εηθφλα ηελ νπνία ζα ήζειε ε ρψξα καο λα παξνπζηάζεη 

πξνο ηα έμσ.  
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 ΑΑηηζζζζάάλλεεζζηηεε  όόηηηη  εε  εεηηθθόόλλαα  ηηεεοο  ΕΕιιιιάάδδααοο  ζζήήκκεεξξαα  ζζααλλ  ηηόόππννοο  ππξξννννξξηηζζκκννύύ  εείίλλααηη  κκίίαα  δδππλλααηηήή  

εεηηθθόόλλαα;;   

 

Ζ Διιάδα είλαη κία δπλαηή εηθφλα, αιιά ελψ ζα κπνξνχζε λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, 

δελ είλαη απηφ πνπ ζα ζέιακε ή ζα πεξηκέλακε. Ο ιφγνο είλαη φηη δελ ππάξρεη θαηάιιειε 

θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία αιιά νχηε θαη νη θαηάιιεινη επαγγεικαηίεο.  

Άιιεο ρψξεο έρνπλ δηαθνξεηηθή θηλεκαηνγξαθηθή θαη ζεαηξηθή παηδεία, εμάγνληαο ζίξηαι 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη βξαδηιηάληθεο ζαπνπλφπεξεο.  

Αθφκα θαη ε Σνπξθία θαηάθεξε λα γίλεη ηφπνο έιμεο δείρλνληαο επηιεθηηθά ηα πην όκνξθα 

θαη δπλαηά ζεκεία ηεο θαη πνιιά απφ ηα ζίξηάι ηεο πξνβάιινληαη ζε πάλσ απφ 70 ρψξεο. Ζ 

Σνπξθία φκσο δελ είλαη κφλν απηά πνπ βιέπνπκε ζηηο ζαπνπλφπεξέο ηεο. Τπάξρεη θαη ε άζρεκε 

πιεπξά ε νπνία θξχβεηαη επηκειψο ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη θαθέο εληππψζεηο.  

Ζ Διιάδα, ζα κπνξνχζε λα θάλεη αλάινγα βήκαηα γηα λα γίλεη θαη ε ίδηα κία δπλαηή εηθφλα, 

κε ηε ζπκκεηνρή φισλ καο, αλ φινη κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο.  

 

  ΑΑλλααθθέέξξααηηεε  ππξξηηλλ  όόηηηη  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  δδεελλ  έέρρεεηη  θθηηλλεεκκααηηννγγξξααθθηηθθήή  ππααηηδδεείίαα..  ΤΤννππξξηηζζηηηηθθήή  ππααηηδδεείίαα,,  

ππννππ  εείίλλααηη  θθααηη  ηηνν  δδεεηηννύύκκεελλνν,,  ππηηζζηηεεύύεεηηεε  όόηηηη  έέρρεεηη;;  

 

ε γεληθέο γξακκέο φρη. Αθφκε θαη αλ κέζσ κίαο ηαηλίαο, ν ηνπξίζηαο καγεπηεί απφ ηηο 

νκνξθηέο ηεο θαη ηελ επηζθεθηεί, ίζσο κείλεη απνγνεηεπκέλνο απφ ην service ηεο. Γηα λα ην πσ 

απιντθά θαη εθιατθεπκέλα, αξθεηφο θφζκνο έρεη ζην λνπ ηνπ ηελ έλλνηα ηεο «αξπαρηήο» κε 

ππεξεζίεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηά πνπ πεξηκέλεη λα αληηκεησπίζεη ν ηνπξίζηαο. Απηφ 

πνπ πξέπεη λα αιιάμεη είλαη ε λννηξνπία θαη λα γίλνπλ κειεηεκέλεο θηλήζεηο.  

 

  ΈΈρρεεηη  νν  ΕΕΟΟΤΤ  ζζππλλεεηηζζθθέέξξεεηη  ζζηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ηηννππ  bbrraanndd  ηηεεοο  ΕΕιιιιάάδδννοο  ζζααλλ  ffiillmm  llooccaattiioonn??  

 

ρη. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα δηαθήκηζε ηεο ρψξαο καο ζην εμσηεξηθφ, απηέο 

πεξηνξίδνληαη ζε άιινπ είδνπο ηνπξηζκφ, φπσο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο πφιεσλ, ν 

ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο πγείαο.  

Με αθνξκή ηε ζπλέληεπμή καο, παξαηήξεζα φηη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα, δελ ππάξρεη 

θακία αλαθνξά γηα ρξήζε ηεο Διιάδνο ζαλ film location, θάηη πνπ ππάξρεη ζε επίζεκεο 
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ηζηνζειίδεο ηνπξηζκνχ άιισλ ρσξψλ. Ζ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα γίλεη έλα πνιχ ηζρπξφ brand 

ζην εμσηεξηθφ.  

 

  ΤΤηη  ππξξννηηάάζζεεηηοο  έέρρεεηηεε  λλαα  θθάάλλεεηηεε  εεζζεείίοο  γγηηαα  ηηεελλ  θθααζζηηέέξξσσζζεε  ηηννππ  ffiillmm  ttoouurriissmm  ζζηηεελλ  ΕΕιιιιάάδδαα;;  

  

ινη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζχκπλνηα, απφ ηνλ ΔΟΣ θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

κέρξη ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηηο ληφπηεο αξρέο. Απηφ είλαη ην βαζηθφηεξν. 

 

  ΠΠηηζζηηεεύύεεηηεε  όόηηηη  έέρρεεηη  κκέέιιιιννλλ  ζζηηεελλ  ΕΕιιιιάάδδαα  ηηνν  ffiillmm  ttoouurriissmm  θθααηη  έέρρεεηη  λλαα  ηηεεοο  δδώώζζεεηη  ππξξάάγγκκααηηαα;;  

 

Ννκίδσ φηη δελ έρεη γίλεη νχηε ε παξακηθξή ελέξγεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη φζεο 

θηλήζεηο έγηλαλ ήηαλ απνζπαζκαηηθέο. πλήζσο απηέο αθνξνχζαλ ην ίδηνλ φθεινο θαη φρη ην 

ζχλνιν. Αλ ππάξμεη δηάζεζε θαη θαιή ζέιεζε, ηφηε ζίγνπξα ζα έρεη κέιινλ θαη ζίγνπξα ε 

Διιάδα ζα σθειεζεί. 

 

 

 

  8.2.7.2 Σπλέληεπμε κε ηνλ θ. Κάληεξ Μπαμ Αιέμαλδξν 

  (ζθελνζέηε, π. δηεπζπληή ηειεόξαζεο ηεο ΔΡΤ) 

 

  ΌΌζζνν  ππεεξξλλάάεεηη  νν  θθααηηξξόόοο,,  ιιέέγγεεηηααηη  όόηηηη  ννηη  άάλλζζξξσσππννηη  δδηηααββάάδδννππλλ  όόιινν  θθααηη  ιιηηγγόόηηεεξξνν  θθααηη  νν  ρρξξόόλλννοο  

ππννππ  ππεεξξλλάάλλεε  κκππξξννζζηηάά  ζζηηεελλ  ηηεειιεεόόξξααζζεε  ήή  ζζηηννλλ  ΗΗ//ΥΥ  γγίίλλεεηηααηη  ννιιννέέλλαα  θθααηη  κκεεγγααιιύύηηεεξξννοο..  

ΠΠννηηαα  εείίλλααηη  εε  γγλλώώκκεε  ζζααοο;;  

 

λησο έηζη είλαη. Ο άλζξσπνο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ έςαρλε γηα επηθνηλσλία. Ζ γξαθή 

εμειίρηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε ην βηβιίν, ν πάππξνο. Σα βηβιία φκσο δελ πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεηο απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ, κπνξείο κφλν λα θαληάδεζαη ηελ πεξηγξαθή κίαο 

θαηάζηαζεο ή κίαο πεξηνρήο.  

Ζ ηειεφξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο πξνζέθεξαλ θηλνύκελε εηθόλα θαη πιένλ ν απιφο 

θφζκνο, ζε φινλ ηνλ πιαλήηε, κπνξεί φρη κφλν λα αθνχεη ή λα θαληάδεηαη αιιά λα βιέπεη. Να 

βιέπεη ηελ πεξηνρή θαη ηα γεγνλφηα πνπ εθηπιίζζνληαη. ζεο πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο 
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ρξεζηκνπνηνχκε ηφζν θαιχηεξα γηα εκάο θαη ζίγνπξα ε φξαζε είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ ζηνηρείν 

γηα απηφ πηζηεχσ αθξάδαληα φηη ε ηειεφξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα λα κπνξέζνπκε λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν. 

 

  ΟΟηη  ηηααηηλλίίεεοο  δδεειιααδδήή  ππξξννζζθθέέξξννππλλ  θθίίλλεεηηξξνν  γγηηαα  λλαα  εεππηηζζθθεεθθηηννύύλλ  ννηη  ζζεεααηηέέοο  ηηννπποο  ηηόόππννπποο  

γγππξξηηζζκκάάηησσλλ;;    

 

Δίλαη ΔΝΑ θίλεηξν δηφηη ζήκεξα, θαη κέζα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε, ην 

πξφβιεκα είλαη ηα ρξήκαηα γηα λα κπνξέζεηο λα ηαμηδέςεηο. Βεβαίσο, αλ θάπνηνο έρεη ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ηαμηδέςεη, ακέζσο ςάρλεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη απηέο κπνξνχλ 

λα αληιεζνχλ θαιχηεξα κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

 

  ΠΠώώοο  κκππννξξεείί  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  λλαα  σσθθεειιεεζζεείί  ααππόό  ηηηηοο  ηηααηηλλίίεεοο  ππννππ  γγππξξίίδδννλληηααηη  ζζεε  ααππηηήήλλ;;  

 

Οη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζαθψο θαη είραλ απμεζεί ζε πεξηνρέο φπνπ γπξίζηεθαλ δηάθνξεο 

ηαηλίεο, φπσο ην Μαληνιίλν ζηελ Κεθαινληά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα γπξίζκαηα ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, πξνβάιινπλ ηελ πεξηνρή. Αλ απηή ε πξνβνιή γίλεη ζεηηθά, ηφηε ζίγνπξα 

ηελ πεξηνρή ζα ηελ επηζθεθηνχλ ηνπξίζηεο.  

 

  ΈΈρρεεηηεε  ππααξξααηηεεξξήήζζεεηη  θθάάππννηηνν  δδηηεεζζλλέέοο  εελλδδηηααθθέέξξννλλ  γγηηαα  ηηεελλ  ΕΕιιιιάάδδαα  ώώζζηηεε  λλαα  γγππξξηηζζηηεείί  εεδδώώ  κκίίαα  

ηηααηηλλίίαα;;  

 

Πξηλ απφ 5-6 ρξφληα, φηαλ γπξίζηεθε ε ηαηλία Mamma Mia, γηλφληνπζαλ ζπδεηήζεηο απφ ην 

εκπνξηθφ θνκκάηη ηνπ Hollywood γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εδψ ηα γπξίζκαηα. Ωζηφζν ηα 

γπξίζκαηα κίαο ηαηλίαο, δελ εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ πεξηνρή αιιά απφ πνιινχο άιινπο 

παξάγνληεο φπσο κία θαιή ππνδνκή θαη ην χςνο ηνπ θφζηνπο, ην νπνίν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

γπξηζκάησλ είλαη πνιχ πςειφ.  

 

  ΗΗ  ΕΕιιιιάάδδαα  δδηηααζζέέηηεεηη  ηηεελλ  ααππααηηηηννύύκκεελλεε  ππππννδδννκκήή  ηηεελλ  ννππννίίαα  ααλλααθθέέξξεεηηεε;;    
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Γπζηπρψο ε Διιάδα δελ έρεη θαιή ππνδνκή φζνλ αθνξά ην θηλεκαηνγξαθηθφ γχξηζκα. 

Φαληαζηείηε φηη πάξα πνιιέο ηαηλίεο γπξίδνληαη ζηε Βνπιγαξία παξφιν πνπ ε θχζε ηεο δελ 

είλαη ηφζν φκνξθε φζν ε Διιεληθή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε γείηνλα ρψξα έρεη πνιχ 

θαιχηεξε θηλεκαηνγξαθηθή ππνδνκή.  

Δπίζεο, πνιιέο ηαηλίεο ηνπ Hollywood γπξίδνληαη ζηε Μάιηα ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ηελ 

επθαηξία ηνπ film tourism θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε ηερληθή ππνδνκή. Ζ ηερληθή 

ππνδνκή δελ ζπκπεξηιακβάλεη κφλν ηα κεραλήκαηα αιιά θαη ηνλ θφζκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φηαλ θάπνηνο έξρεηαη απφ ην Hollywood γηα λα γπξίζεη ηαηλία ζε έλα ηφζν καθξηλφ γηα απηφλ 

κέξνο, ζα πάξεη καδί ηνπ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο εζνπνηνχο. ιν ην ππφινηπν team 

ζα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηφπν γπξηζκάησλ επεηδή δηαθνξεηηθά δελ ηνλ ζπκθέξεη θνζηνινγηθά. Ζ 

Διιάδα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη θάηη αλάινγν. 

 

  ΜΜππννξξεείίηηεε  λλαα  ηηνν  εεμμεεγγήήζζεεηηεε  ααππηηόό  ιιίίγγνν  ππααξξααππάάλλσσ;;  

 

ηελ Διιάδα ν εκπνξηθφο θηλεκαηνγξάθνο, ν θηλεκαηνγξάθνο, δελ εμειίρηεθε πνιχ θαιά. 

Σνπιάρηζηνλ πεξίπνπ 30 ρξφληα πνπ βξίζθνκαη εγψ ζην ρψξν, ζεσξνχζακε φηη θαιφο 

θηλεκαηνγξάθνο ζεκαίλεη ειίη θηλεκαηνγξάθνο, γηα ιίγνπο. Κηλεκαηνγξάθνο δελ είλαη έλα κέζν 

δηαζθέδαζεο αιιά έλα κέζν ςπραγσγίαο θαηά ζπλέπεηα φζν ιηγφηεξν θαηαιαβαίλεηο ηφζν 

πνηνηηθφηεξνο είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο.  

ε απηήλ ηελ άπνςε έβαιε ην ρέξη ηνπ θαη ν Αγγειφπνπινο, ν νπνίνο ζεσξνχζε φηη φπνηνο 

ήζειε λα βιέπεη καδηθφ θηλεκαηνγξάθν θαιχηεξα λα έβιεπε ηειεφξαζε, ζίξηαι ή 

ζαπνπλφπεξεο. πνηνο ήζειε λα αγνξάζεη εηζηηήξην θαη λα δεη θηλεκαηνγξάθν, έπξεπε λα 

παξαθνινπζήζεη θαη πνηνηηθφ έξγν. Απηή ε άπνςε δηέθεξε πνιχ απφ ηνλ ακεξηθάληθν 

θηλεκαηνγξάθν ν νπνίνο απεπζχλεηαη ζε φινλ ηνλ θφζκν. 

 

  ΚΚααηη  ηηώώξξαα  ηηηη  γγίίλλεεηηααηη;;  ΠΠξξννσσζζεείίηηααηη  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  σσοο  ηηόόππννοο  γγππξξηηζζκκάάηησσλλ  ζζηηνν  εεμμσσηηεεξξηηθθόό;;  

 

Απηφ είλαη έλα ζέκα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. Μφλν απηνί 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Μαθάξη λα γίλεη θάηη δηφηη ε Διιάδα δελ 

είλαη κφλν θαινθαίξη, ζάιαζζα θαη ήιηνο. Οη αξκφδηνη πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα δηαθεκίζνπλ 
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ηελ Διιάδα σο ηφπν γπξηζκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα δψζνπλ θίλεηξα αλάπηπμεο ζην 

θηλεκαηνγξαθηθφ ηερληθφ θνκκάηη. 

 

  ΜΜππννξξεείίηηεε  λλαα  κκααοο  ααλλααθθέέξξεεηηεε  έέλλαα  ππααξξάάδδεεηηγγκκαα  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ααππηηόό  ηηνν  θθννκκκκάάηηηη;;  

 

Γηα ηηο εμσηεξηθέο ιήςεηο ν ήιηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη ζηελ Διιάδα πξνζθέξεηαη ζε 

αθζνλία. Σν ίδην βέβαηα ζπκβαίλεη θαη ζηηο ππφινηπεο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Ζ Διιάδα κπνξεί 

θάιιηζηα λα ην εθκεηαιιεπηεί απηφ γηα λα πξνζειθχζεη παξαγσγέο.  

 

  ΜΜππννξξεείίηηεε  λλαα  κκααοο  ππεείίηηεε  θθααηη  άάιιιιαα  δδππλλααηηάά  ζζεεκκεείίαα  ηηεεοο  ΕΕιιιιάάδδααοο  ππννππ  ζζαα  κκππννξξέέζζννππλλ  λλαα  ηηεε  

δδηηααθθννξξννππννηηήήζζννππλλ  ααππόό  ηηννπποο  ααλληηααγγσσλληηζζηηέέοο  ηηεεοο  ααιιιιάά  θθααηη  ππννηηεεοο  εείίλλααηη  ννηη  ααδδππλλαακκίίεεοο  ηηεεοο;;  

 

Ζ κεζνγεηαθή ηεο θχζε ηελ θάλεη θαη μερσξίδεη θαη ν ήιηνο, φπσο αλέθεξα πξηλ ιίγν. Δπεηδή 

φκσο κία ηαηλία δελ πεξηιακβάλεη κφλν εμσηεξηθέο ιήςεηο αιιά θαη εζσηεξηθά πιάλα, ηα νπνία 

δελ ελδηαθέξνπλ θαλέλα γηα ην πνπ έρνπλ γπξηζηεί, ε Διιάδα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί θαη ζην 

θφζηνο θαη γίλεη αληαγσληζηηθή ζηηο ηηκέο. Απηφ πξηλ απφ ηελ θξίζε, δελ ήηαλ εχθνιν. Σψξα 

έρεη αξρίζεη λα πέθηεη ην θφζηνο ζπγθξηηηθά κε ηηο γχξσ πεξηνρέο.  

Σαπηφρξνλα αλ ππάξμεη εμεηδηθεπκέλν crew, ηερληθνί, καδί κε ηα αλάινγα κεραλήκαηα, 

λνκίδσ φηη είλαη εθηθηφ λα αλαπηπρζεί θαη ε Διιάδα ζαλ ηφπνο γπξηζκάησλ.  

 

 ΤΤηη  εείίδδννπποο  θθίίλλεεηηξξαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππξξννζζθθέέξξεεηη  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  γγηηαα  λλαα  ππξξννζζεειιθθύύζζεεηη  λλέέεεοο  

θθηηλλεεκκααηηννγγξξααθθηηθθέέοο  ππααξξααγγσσγγέέοο;; 

 

Πνιχ θαιή ηερλνινγία, ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία. Καηάιιεια κεραλήκαηα καδί κε 

αλζξψπνπο. Έλαο θαιφο ζχγρξνλνο εκπνξηθφο θηλεκαηνγξάθνο δελ εμαξηάηαη απφ ην πφζν 

θαιφο είλαη ν cameraman αιιά ζήκεξα βαζίδεηαη ζε πνιχ πςειή ηερλνινγία, ςεθηαθή 

ηερλνινγία.  

Ζ Διιάδα δελ δηαζέηεη απηήλ ηελ ηερλνινγία αιιά πξέπεη λα ηελ απνθηήζεη θαη ε θξαηηθή 

πιεπξά πξέπεη λα δψζεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα λα πξνζειθχζεη παξαγσγέο.  
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  ΕΕίίλλααηη  ννηη  εεηηθθόόλλεεοο  ηηεεοο  θθννηηλλσσλληηθθήήοο  δδσσήήοο  ηησσλλ  ΕΕιιιιήήλλσσλλ,,  όόππσσοο  έέρρννππλλ  ααππεεηηθθννλληηζζηηεείί  κκέέρρξξηη  

ζζηηηηγγκκήήοο  ζζηηηηοο  ηηααηηλλίίεεοο,,  ννηη  ππξξααγγκκααηηηηθθέέοο  εεηηθθόόλλεεοο  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ζζαα  ήήζζεειιεε  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  λλαα  

ππααξξννππζζηηάάζζεεηη;;  ΣΣππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα,,  ννηη  ΈΈιιιιεελλεεοο  εείίλλααηη  κκόόλλνν  γγιιέέλληηηη,,  ρρννξξόόοο,,  ζζννππββιιάάθθηη  όόππσσοο  

ζζππλλήήζζσσοο  ππααξξννππζζηηάάδδννλληηααηη;;  

 

Δμαξηάηαη. Πνιιέο θνξέο κία εηθφλα κπνξνχκε λα ηελ παξνπζηάζνπκε απφ ηε ζεηηθή ηεο 

πιεπξά. Γηα παξάδεηγκα, κεηά ηνλ Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν ε Ηηαιία δεκηνχξγεζε κία ζρνιή 

θηλεκαηνγξάθνπ πνπ νλνκαδφηαλ λενξεαιηζκφο. Απηή ε ζρνιή θαηέγξαθε ηα ξεαιηζηηθά 

πιαίζηα ηεο δσήο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ κε ηα πξνβιήκαηά ηεο γηα απηφ θαη ε ηφηε θπβέξλεζε 

δελ ρξεκαηνδνηνχζε νχηε κία ηαηλία κε ηελ πξφθαζε φηη απηέο νη ηαηλίεο δπζθήκηδαλ ηε ρψξα 

δείρλνληαο κφλν ηα πξνβιήκαηα. κσο απηή ε ζρνιή πήξε πνιιά βξαβεία, πήξε ζθαξ, κε 

εθπξνζψπνπο κεγάινπο ζθελνζέηεο, φπσο ν Βηηφξην Νηε ίθα, θαη φιν απηφ ην γεγνλφο απφ 

κφλν ηνπ πξνζέιθπζε ηνλ θφζκν.  

Καηά ζπλέπεηα, αλ ε ηαηλία θάλεη κεγάιν φλνκα, δελ έρεη ζεκαζία ηη δείρλεηο κέζα δηφηη 

απηφ απφ κφλν ηνπ πξνζειθχεη θφζκν. Αλ φκσο ζέινπκε λα θάλνπκε ζπλεηδεηά κία δηαθήκηζε 

κίαο ηνπνζεζίαο, π.ρ. ηεο παξαιίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηφηε πξέπεη απηφ λα ην δείμνπκε φκνξθν. 

Αλ ζέινπκε λα γπξίζνπκε κία ηαηλία, δελ πξέπεη λα θνβεζνχκε λα δείμνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αλ φλησο ε ηαηλία σο ηαηλία ζα έρεη αμία δηφηη απηφ ζα ηειηθά πξνζειθχζεη.  

 

 ΑΑηηζζζζάάλλεεζζηηεε  όόηηηη  εε  ΕΕιιιιάάδδαα  ζζήήκκεεξξαα  εείίλλααηη  κκίίαα  δδππλλααηηήή  εεηηθθόόλλαα  ππξξννοο  ηηαα  έέμμσσ;;   

 

Δπεηδή εγψ δελ είκαη απφ εδψ, ζα κηιήζσ σο μέλνο. Ζ Διιάδα πάληνηε ήηαλ κία δπλαηή 

εηθφλα, εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα. Δγψ γηα απηφ θαη βξίζθνκαη εδψ, αλ θαη ζα κπνξνχζα λα πάσ 

νπνπδήπνηε αθνχ είρα ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηφηεηα λα θχγσ. Δπέιεμα λα κείλσ εδψ αθξηβψο 

επεηδή είλαη κία δπλαηή εηθφλα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. 

 

  ΓΓλλσσξξίίδδεεηηεε  ααλλ  νν  ΕΕΟΟΤΤ  έέρρεεηη  ζζππλλεεηηζζθθέέξξεεηη  ζζηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ηηννππ  bbrraanndd  ηηεεοο  ΕΕιιιιάάδδννοο  εεηηδδηηθθάά  ζζααλλ  

ηηννππννζζεεζζίίαα  γγππξξηηζζκκάάηησσλλ;;  
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Γελ ην γλσξίδσ αιιά μέξσ φηη παιαηφηεξα ππήξρε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

δηάθνξεο παξαγσγέο ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απηφ ην πξφγξακκα ζηακάηεζε ιφγσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ίζσο θαη λσξίηεξα. 

 

  ΈΈρρεεηηεε  ααλληηηηκκεεηησσππίίζζεεηη  ηηνν  ζζέέκκαα  ηηεεοο  κκεε  ααππζζεελληηηηθθόόηηεεηηααοο  ηηεεοο  ηηννππννζζεεζζίίααοο;;  

 

ρη, δελ έρσ απηήλ ηελ εκπεηξία. ην ζεκείν φκσο απηφ ζέισ λα επηζεκάλσ ην γεγνλφο φηη 

δπζηπρψο ζηελ Διιάδα, δπζηπρψο, ε απζαίξεηε δφκεζε είλαη παληνχ θαη σο εθ ηνχηνπ πνιιέο 

πεξηνρέο έρνπλ ράζεη ηελ απζεληηθφηεηά ηνπο. Πνιιά ρσξηά δελ κνηάδνπλ πηα κε ρσξηά αθνχ 

κπνξείο λα βξεηο αξθεηά ζπρλά πνιπθαηνηθίεο! 

 

  ΜΜίίαα  εεηηζζξξννήή  εεππηηζζθθεεππηηώώλλ  δδεελλ  εείίλλααηη  ππάάλληηαα  ζζππκκθθέέξξννππζζαα  γγηηαα  ηηηηοο  ππεεξξηηννρρέέοο  κκεε  ααλλεεππααξξθθεείίοο  

ππππννδδννκκέέοο..  ΈΈρρεεηη  ααππηηόό  ζζππκκββεείί  ζζηηεελλ  ΕΕιιιιάάδδαα;;  

 

ηαλ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε κία πεξηνρή κε ζθνπφ ηνλ ηνπξηζκφ, πξέπεη λα είκαζηε ζε 

ζέζε λα αληαπνθξηζνχκε. Αλ φκσο ν ζθνπφο καο δελ είλαη ν ηνπξηζκφο, αιιά ε ίδηα ε ηαηλία, 

ηφηε ν ηνπξίζηαο πνπ ελδερνκέλσο έξζεη, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί αλαιφγσο.  

Γειαδή αλ ζήκεξα γπξηζηεί κία σξαία ηαηλία ζηε Γαχδν, πνπ έρεη έιιεηςε ππνδνκήο, θαη 

πάξεη αθφκε θαη ζθαξ κε απνηέιεζκα ηελ επφκελε ρξνληά λα έξζεη πιεζψξα ηνπξηζηψλ, ηφηε 

πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ φηη ε Γαχδνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφ ην γχξηζκα θαη δηαζέηεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Να κελ πεξηκέλνπλ δειαδή λα βξνπλ πεληάζηεξα μελνδνρεία θαη 

άιιεο πνιπηέιεηεο. Αλ φκσο ζέινπκε λα θάλνπκε κία ηαηλία, κε ζηφρν θαη ηελ ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή, ηφηε εκείο νθείινπκε λα είκαζηε έηνηκνη. Γηαθνξεηηθά, λα κελ ην επηρεηξήζνπκε! 

 

  ΓΓηηαα  λλαα  εείίκκααζζηηεε  όόκκσσοο  έέηηννηηκκννηη  γγηηαα  έέλλαα  ηηέέηηννηηνν  εεγγρρεείίξξεεκκαα,,  ππξξέέππεεηη  όόιιννηη  ννηη  εεκκππιιεεθθόόκκεελλννηη  λλαα  

ζζππλλεεξξγγααζζηηννύύλλ  ζζηηεελλάά..    

 

Φπζηθά. Ζ ζπλεξγαζία είλαη ην παλ. ινη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, ππνπξγεία, ζπληειεζηέο 

θηι γηα λα κπνξεί λα γίλεη θάηη. 
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  ΕΕζζεείίοο  ηηηη  ζζαα  ππξξννηηεείίλλααηηεε  γγηηαα  ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ηηννππ  ffiillmm  ttoouurriissmm  ζζηηεελλ  ΕΕιιιιάάδδαα;;  

 

Πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ παξαγσγέο ζηελ Διιάδα. Οη ληφπηεο παξαγσγέο έρνπλ ζβήζεη ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη εηαηξίεο δελ έρνπλ πιένλ ρξήκαηα.  

Παιαηφηεξα ην θέληξν Διιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ε ΔΡΣ ρξεκαηνδνηνχζε θάπνηεο 

παξαγσγέο, θάηη γηα ην νπνίν ηψξα ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία. Καηά ζπλέπεηα, ηα πξνβιήκαηα 

είλαη πνιιά γηα απηφ πξέπεη λα βαζηζηνχκε ζε μέλεο παξαγσγέο.  

Ζ Διιάδα έρεη έηνηκν «ζθεληθφ» αιιά φπσο αλέθεξα, δελ δηαζέηεη θαιά θαη αθξηβά 

κεραλήκαηα, ηερληθνχο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απηά ηα κεραλήκαηα, θαη θαιέο, αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο. Αλ θαηαθέξνπκε θαη ιχζνπκε απηά ηα ηξία δεηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζθεληθφ ηεο 

Διιάδαο, πηζηεχσ φηη ζα είκαζηε πνιχ θαιά. 

 

  ΠΠηηζζηηεεύύεεηηεε  όόηηηη  έέρρεεηη  κκέέιιιιννλλ  ζζηηεελλ  ΕΕιιιιάάδδαα  ηηνν  ffiillmm  ttoouurriissmm;;  

 

Δμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε. Ζ Διιάδα έρεη κέιινλ ζε πνιιά πξάγκαηα. Απηφ πνπ 

καο πήγε πίζσ ήηαλ ε πνιηηηθή θάηη πνπ δχζθνια αιιάδεη. Θα ηνικήζσ λα πσ φηη δελ πξέπεη λα 

θαηεγνξνχκε κφλν ηνπο πνιηηηθνχο αιιά λα δνχκε ηελ αιήζεηα θαηάκαηα, δηφηη απηνχο ηνπο 

πνιηηηθνχο ηνπο θέξακε εκείο θαη πξέπεη λα αιιάμνπκε λννηξνπία. Σφηε ζα έρεη κέιινλ ην film 

tourism αιιά θαη πνιιά άιια πξάγκαηα.  

 

 

8.2.8  SWOT analysis: Δλλάδα και Film Tourism 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηληψλ πνπ γπξίζηεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ηα 

φζα αλέθεξαλ νη δχν π. δηεπζπληέο ηειεφξαζεο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο αλαθνξηθά κε ην film tourism. 
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Γςνάμειρ: 

 

 Φπζηθφ πεξηβάιινλ – νπηηθφο πινχηνο 

 Αμηνζέαηα – αξραηνινγηθά επξήκαηα 

 Ζ Διιάδα είλαη έλα «έηνηκν ζθεληθφ» 

 Πξνζθέξεηαη γηα ην γχξηζκα θάζε είδνπο ηαηλίαο θαη ληνθηκαληέξ 

 Αθζνλία ήιηνπ γηα δηεπθφιπλζε ιήςεσλ 

 Δθκεηάιιεπζε ζχγρξνλσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ην γχξηζκα 

 

Αδςναμίερ: 

 

 Ξέλν ην αληηθείκελν γηα ηελ Διιάδα 

 Έιιεηςε ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο 

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ηζπλφλησλ  

 Έιιεηςε ππεξεζηψλ πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα δηεζλή γξαθεία παξαγσγήο 

 Έιιεηςε θηλεκαηνγξαθηθήο θαη ηνπξηζηηθήο παηδείαο 

 Έιιεηςε ηερληθήο ππνδνκήο, θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη κεγάισλ ζηνχληην 

 Με ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Με επαξθείο ππνδνκέο θαη έιιεηςε θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ζε κέξε πνπ αλακελφηαλ 

ξαγδαία αχμεζε ηνπξηζκνχ ιφγσ film tourism (βι. θφπεινο) 

 Έιιεηςε ηθαλήο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Διιάδνο ζαλ ηνπνζεζία γπξηζκάησλ 

 

Δςκαιπίερ: 

 

 Γηαρείξηζε film tourism ζαλ έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ καο 

 Ζ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία έρεη αλάγθε απφ λέεο εηθφλεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ 

πξνβιεζεί ειάρηζηα σο θαζφινπ  

 Πνιιά ζεκεία ηεο Διιάδνο είλαη αθφκε αλεμεξεχλεηα θαη κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ 

ζηηο ηαηλίεο 

 Οη ηηκέο θαη ην θφζηνο παξαγσγήο πέθηνπλ ζηελ Διιάδα ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο  
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 Δθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο πιεξνθνξηθήο 

 

Απειλέρ: 

 

 Παξακέλεη πςειφ ην θφζηνο γπξηζκάησλ ζηελ Διιάδα 

 Γηεζλήο αληαγσληζκφο αιιά θαη αληαγσληζκφο απφ ηηο γχξσ κεζνγεηαθέο ρψξεο 

 ρέζε Ηδησηηθνχ κε Γεκφζηνπ Σνκέα θαη έιιεηςε δηάζεζεο ζπλεξγαζίαο 

 Σν πνιηηηθφ θιίκα ζηελ ρψξα καο θαη νη δηαζέζεηο ηνπ εθάζηνηε ππνπξγείνπ ηνπξηζκνχ 

θαη πνιηηηζκνχ 

 Κίλδπλνο λα ραζεί ε απζεληηθφηεηα ιφγσ απζαίξεηεο δφκεζεο 

 Γηάιπζε ζθεληθνχ κεηά ην πέξαο ησλ γπξηζκάησλ θαη κε δηαηήξεζε ελζχκησλ ηεο 

ηαηλίαο 

 

 

 

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  99::  ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΔΔΙΙ  

 

 

Έρεη επξέσο αλαγλσξηζηεί ζηελ ηνπξηζηηθή βηβιηνγξαθία φηη ε εηθφλα πξννξηζκνχ 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη φζν επλντθφηεξε είλαη 

απηή ε επηινγή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα επηιεγεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηφπνο. Οη 

ηαηλίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κία επξεία γλψζε ηεο ρψξαο πξνβνιήο, δειαδή πιεξνθνξίεο 

γηα ηε θχζε θαη ηα ηνπία ηεο, ηνλ ιαφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο.  

 

Σν «κία εηθφλα ίζνλ ρίιηεο ιέμεηο» βξίζθεη απφιπηε εθαξκνγή ζην film tourism γηα απηφ 

θαη νη ηαηλίεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο έιμεο γηα ηνλ ηνπξίζηα αθνχ ηείλνπλ λα γίλνπλ 

πην αμηόπηζηε πιεξνθνξία ζηελ απφθαζή ηνπ λα ηαμηδέςεη ζε έλαλ πξννξηζκφ ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο.  

Σειηθά, ην film tourism απνδεηθλχεηαη έλα εμαηξεηηθά ηζρπξφ θαη αζπλαγψληζην 

εξγαιείν marketing γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, είλαη έλα ηδηαίηεξα 
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ζχλζεην δήηεκα θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πνιινί παξάγνληεο, 

φπσο ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ηαηληψλ, νη δξαζηεξηφηεηεο marketing πξννξηζκνχ θαη νη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο.  

 

Δπεηδή ε ηαηλία είλαη ε απφιπηε ηνπνζέηεζε πξντφληνο ησλ ηνπξηζηηθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, φινη νη εκπιεθφκελνη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελά γηα λα βγεη έλα ζεηηθφ 

απνηέιεζκα. Γξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γπξίζκαηνο, 

εληνχηνηο, νη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο πξνψζεζεο παξαηεξνχληαη κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο.  

Σν ζέκα βέβαηα αθνξά θπξίσο ηνπο DMOs, νη νπνίνη νθείινπλ λα ιάβνπλ δξάζε θαη λα 

δηεμάγνπλ θαηάιιειε έξεπλα ζε φιεο ηηο θάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο. Σφηε 

ζα κπνξέζνπλ νη film tourists λα παξαθηλεζνχλ κέζσ ησλ ηξηψλ θχξησλ παξαγφλησλ έιμεο, ηνπ 

Σφπνπ, ηεο Πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο Δθηέιεζεο.  

 

Ζ δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο πξννξηζκνχ επηβάιιεηαη λα γίλεη κέζσ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ επεηδή απηή είλαη πνπ ηειηθά ζα επεξεάζεη ηελ ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ωζηφζν, 

είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί ε αγνξά-ζηφρνο αθνχ απηή κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηελ επίγλσζε 

ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηελ ηαηλία θαη ηνλ ηφπν πνπ γπξίζηεθε. 

 

Σν film tourism δχλαηαη λα έρεη καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηδξάζεηο 

θαζψο, ζηνπο ηφπνπο γπξηζκάησλ, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ, αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο γλψκεο ησλ αλζξψπσλ, 

δηαζέηεη ην πιενλέθηεκα ηεο πξνβνιήο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, έρεη δηάξθεηα ζην 

ρξφλν θαη είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν marketing. Δπηπιένλ, ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο 

θαη δεκηνπξγεί λέα αμηνζέαηα θαη πξφζβαζε ζε επξχηεξεο αγνξέο. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα κελ αλαγλσξηζηεί ε αμία marketing κίαο ηαηλίαο ή λα κελ κπνξέζεη ν πξννξηζκφο 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο αθίμεηο επηζθεπηψλ ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ακθηιεγφκελεο πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο. 

 

εκαληηθή πξφθιεζε απνηειεί ε απζεληηθφηεηα ηεο ηνπνζεζίαο θαζψο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απνγνεηεπκέλνπο επηζθέπηεο. Δπίζεο, ε έιιεηςε έξεπλαο πάλσ ζην film tourism 
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θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ζε βάζνο δηεξεχλεζή ηνπ κέζσ κειέηεο ησλ case studies πνπ ην 

αθνξνχλ. 

 

Σαηλίεο έρνπλ γπξηζηεί ζε πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. Ζ Νέα Εειαλδία είλαη κία ρψξα 

πνπ ρεηξίζηεθε κε επηηπρία απηφ ην θαηλφκελν δηφηη εθκεηαιιεχηεθε κε πνιιαπιά κέζα ηηο 

ζεηηθέο ηνπ επηπηψζεηο. Ο αξηζκφο ηνπξηζηψλ ζηε Νέα Εειαλδία κεηά ηελ πξνβνιή άθξσο 

επηηπρεκέλσλ ηαηληψλ βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελνο θαη νη αξκφδηνη ρξεζηκνπνηνχλ φπνην κέζν 

ππάξρεη ζηε δηάζεζή ηνπο, απφ νξγαλσκέλεο εθδξνκέο θαη μελαγήζεηο κέρξη δηαθήκηζε ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπξηζκνχ, ψζηε λα θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ θαη λα 

πξνζειθχνπλ ζπλερψο λένπο ηνπξίζηεο. 

 

ηελ Διιάδα έρνπλ γπξηζηεί αξθεηέο ηαηλίεο, αθνχ ε ρψξα καο δηαζέηεη έλα θπζηθφ 

ηνπίν απαξάκηιιεο νκνξθηάο, κε πιεζψξα αμηνζέαησλ θαη αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, ηθαλά λα 

ζπλαξπάζνπλ θαη ηνλ πην απαηηεηηθφ επηζθέπηε. Ωζηφζν, δελ κπφξεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

επθαηξίεο marketing πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ πξνβνιή ηαηληψλ είηε δηφηη ζεψξεζε ην 

γεγνλφο επθαηξηαθφ θέξδνο θαη φρη καθξνπξφζεζκε επέλδπζε είηε ιφγσ έιιεηςεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο θαη ηνπξηζηηθήο παηδείαο είηε ιφγσ κε ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ, ηθαλνχ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πςειέο αθίμεηο ηνπξηζηψλ κεηά ηελ πξνβνιή. 

 

Απφ ηελ παξνχζα κειέηε πξνθχπηεη φηη γηα λα κπνξέζεη ε Διιάδα λα απνθηήζεη βάζεηο θαη 

λα έρεη κέιινλ ζην film tourism, νθείινπλ λα γίλνπλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

 

 πληνληζκφο εκπιεθνκέλσλ (ππνπξγείσλ, νξγαληζκψλ ηνπξηζκνχ, ηνπηθψλ αξρψλ, 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο) ζε φιεο ηηο θάζεηο δεκηνπξγίαο ηεο ηαηλίαο 

 Αιιαγή λννηξνπίαο θαη πξνζήισζε ζηνλ ηνπξηζκφ 

 Απφθηεζε θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο 

 Πξνζπάζεηα γηα λα παξακείλεη ρακειφ ην θφζηνο γπξηζκάησλ θαη λα πξνζειθπζηνχλ 

κεγάιεο μέλεο εηαηξίεο παξαγσγήο 

 Απφθηεζε ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο 

 Πξνβνιή θαη δηαθήκηζε κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ησλ 

ηαηληψλ πνπ ζα γπξηζηνχλ ή πνπ έρνπλ γπξηζηεί  
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 Υξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (Web2, Mobile Applications, AR, 

YouTube, Social Media Applications) 

 Γηνξγάλσζε εθδξνκψλ – μελαγήζεσλ ζηνπο ηφπνπο γπξηζκάησλ θαη δηαηήξεζε 

ζθεληθνχ πνπ λα ζπκίδεη ηελ ηαηλία 

 Γηάζεζε αλακλεζηηθψλ θαη δψξσλ απφ ηελ ηαηλία 

 Γηαθήκηζε ηεο ρψξαο κέζσ πξνβνιήο ζπλεληεχμεσλ ησλ εζνπνηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

θαη εξσηήζεηο γηα ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζε κέξε πνπ αλακέλνληαη κεγάιεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

 

ίγνπξα πξφθεηηαη γηα έλα αληηθείκελν μέλν γηα ηελ Διιάδα θαη ζίγνπξα απηή ε ρψξα αθφκε 

ζηεξείηαη ζε ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία ψζηε λα πξνζειθχζεη κεγάιεο θηλεκαηνγξαθηθέο 

παξαγσγέο.  

Δληνχηνηο, είλαη κία ρψξα πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ γηα απηφ θαη κέζα ζε έλα αβέβαην 

θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, νθείιεη λα εθκεηαιιεχεηαη θάζε επθαηξία πνπ ζα πξνθχςεη γηα 

ηελ παγθφζκηα πξνβνιή φρη κφλν ησλ δηάζεκσλ λεζηψλ ηεο αιιά θαη ησλ πιένλ 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο. Σα αξκφδηα ππνπξγεία θαη νη ππεχζπλνη θνξείο πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζηελά γηα λα ππάξμεη άξηην απνηέιεζκα θαη ηθαλή πξνζέιθπζε μέλσλ 

παξαγσγψλ.  

Σφηε ίζσο ε Διιάδα κπεη δπλακηθά θαη ζε απηφ ην θνκκάηη θαη δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά 

απηή ηε λέα πνιιά ππνζρφκελε πξφηαζε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

1100::  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

 

Άπθπα: 

 

Beeton, S. (2004a). "Rural tourism in Australia—has the gaze altered? Tracking rural images 

through film and tourism promotion." International journal of tourism research 6.3: 125-135. 

 

Beeton, S. (2004b), "The more things change... a legacy of film-induced tourism." International 

Tourism and Media Conference Proceedings. Melbourne.  

 

Beeton, S. (2005), Fim-induced [ie Film-induced] tourism. No. 25. Channel View Publications. 

 

Beeton, S. (2008), "Location, location, location: film corporations' social responsibilities." 

Journal of Travel & Tourism Marketing 24.2-3: 107-114. 

 

Beeton, S. (2010), "The advance of film tourism." Tourism and Hospitality Planning & 

Development 7.1: 1-6. 

 

Benjamin, St., Schneider P. P., and Alderman D. H., (2012), "Film Tourism Event Longevity: 

Lost in Mayberry." Tourism Review International 16.2: 139-150.  

 

Bolan, P., and Williams L., (2008), "The role of image in service promotion: focusing on the 

influence of film on consumer choice within tourism." International Journal of Consumer 

Studies 32.4: 382-390. 

 

Bolan, P., Boyd St., and Bell J. (2010), "Displacement theory–probing new ground in film-

induced tourism." 6th Annual Tourism and Hospitality Research in Ireland Conference, June, 

Shannon, Ireland.  

 

Buchmann, A., (2010), "Planning and development in film tourism: insights into the experience 

of Lord of the Rings film guides." Tourism and Hospitality Planning & Development 7.1: 77-84. 



79 
 

Buchmann, A., Moore K., and Fisher D., (2010), "Experiencing film tourism: Authenticity & 

fellowship." Annals of Tourism Research 37.1: 229-248. 

 

Busby, Gr., and Klug J., (2001), "Movie-induced tourism: The challenge of measurement and 

other issues." Journal of vacation marketing 7.4: 316-332. 

 

Carl, D, Kindon S., and Smith K., (2007), "Tourists' experiences of film locations: New Zealand 

as ‗Middle-Earth‘." Tourism Geographies 9.1: 49-63. 

  

Cohen, E., (2005), "The beach of'The Beach'-the politics of environmental damage in Thailand." 

Tourism Recreation Research 30.1: 1-17. 

 

Connell, J., (2005), "Toddlers, tourism and Tobermory: Destination marketing issues and 

television-induced tourism." Tourism Management 26.5: 763-776. 

 

Connell, J., (2012), "Film tourism–Evolution, progress and prospects." Tourism 

Management 33.5: 1007-1029. 

 

Croy, W. G., (2004), The Lord of the Ring, New Zealand and Tourism: Image Building with 

Film. Monash University, Faculty of Business & Economics. 

 

Croy, W. G., (2010), "Planning for film tourism: active destination image management." 

Tourism and Hospitality Planning & Development 7.1: 21-30. 

 

Frost, W., (2006), "Braveheart-ed Ned Kelly: historic films, heritage tourism and destination 

image." Tourism management 27.2: 247-254. 

 

Hahm, J, and Wang Y., (2011), "Film-Induced Tourism as a Vehicle For Destination Marketing: 

Is it Worth the Efforts?." Journal of Travel & Tourism Marketing 28.2: 165-179. 

 



80 
 

Heitmann, S., (2010), "Film tourism planning and development—Questioning the role of 

stakeholders and sustainability." Tourism and Hospitality Planning & Development 7.1: 31-46. 

 

Horrigan, D., (2009), "Branded content: A new model for driving tourism via film and branding 

strategies.": 51-65. 

 

Hudson, S., and Ritchie JR Br., (2006a), "Film tourism and destination marketing: The case of 

Captain Corelli's Mandolin." Journal of Vacation Marketing 12.3: 256-268. 

 

Hudson, S., and Ritchie JR Br., (2006b), "Promoting destinations via film tourism: an empirical 

identification of supporting marketing initiatives." Journal of Travel Research 44.4: 387-396. 

 

Hudson, S, Wang Y, and Gil S. M., (2011), "The influence of a film on destination image and the 

desire to travel: a cross‐cultural comparison." International Journal of Tourism Research 13.2: 

177-190. 

 

Iwashita, Ch., (2006), "Media representation of the UK as a destination for Japanese tourists 

Popular culture and tourism." Tourist Studies 6.1: 59-77. 

 

Iwashita, Ch., (2008), "Roles of films and television dramas in international tourism: The case of 

Japanese tourists to the UK." Journal of Travel & Tourism Marketing 24.2-3: 139-151. 

 

Jewell, Br., and McKinnon S., (2008), "Movie Tourism—A New Form of Cultural 

Landscape?." Journal of Travel & Tourism Marketing 24.2-3: 153-162. 

 

Jones, D., and Smith K., (2005), "Middle‐earth Meets New Zealand: Authenticity and Location 

in the Making of The Lord of the Rings*." Journal of Management Studies 42.5: 923-945. 

 

Kim, H., and Richardson S. L., (2003), "Motion picture impacts on destination images." Annals 

of tourism research 30.1: 216-237. 

 



81 
 

Kim, S., (2012), "Audience involvement and film tourism experiences: Emotional places, 

emotional experiences." Tourism Management 33.2: 387-396. 

 

Law, L., Bunnell T., and Ong Ch., (2007), "The Beach, the gaze and film tourism." Tourist 

Studies 7.2: 141-164. 

 

Macionis, N., (2011), "How can the film-induced tourism phenomenon be sustainably 

managed?." Worldwide Hospitality and Tourism Themes 3.2: 173-178.  

 

Morgan, N. J., Pritchard A., and Piggott R., (2003), "Destination branding and the role of the 

stakeholders: The case of New Zealand." Journal of Vacation Marketing 9.3: 285-299. 

 

O'Connor, N., Flanagan S., and Gilbert D., (2008), "The integration of film‐induced tourism and 

destination branding in Yorkshire, UK." International Journal of Tourism Research 10.5: 423-

437. 

 

O'Connor, N., Flanagan S., and Gilbert D., (2010), "The use of film in re-imaging a tourism 

destination: a case study of Yorkshire, UK." Journal of Vacation Marketing 16.1: 61-74. 

 

Papathanassis, Al., (2011), The long tail of tourism: Holiday niches and their impact on 

mainstream tourism. Springer. 

 

Reijnders, St., (2011), Places of the imagination: Media, tourism, culture. Ashgate Publishing, 

Ltd. 

 

Rewtrakunphaiboon, W., (2009), "Film-induced tourism: Inventing a vacation to a location." BU 

Academic Review 8.1: 33-42. 

 

Riley, R., and van Doren C. S., (1992), "Movies as tourism promotion: A ‗pull‘factor in a 

‗push‘location." Tourism Management 13.3: 267-274. 

 



82 
 

Riley, R., Baker, and van Doren C. S., (1998). ―Movie Induced Tourism.‖ Annals of Tourism 

Research, 25 (4): 919-35. 

 

Roesch, St., (2009), The experiences of film location tourists. Channel View Publications. 

 

Schofield, P., (1996), "Cinematographic images of a city: Alternative heritage tourism in 

Manchester." Tourism Management 17.5: 333-340. 

 

Steiner, C. J., and Reisinger Y., (2006), "Understanding existential authenticity." Annals of 

Tourism Research 33.2: 299-318. 

 

Tasci, A. DA., (2009), "Social Distance The Missing Link in the Loop of Movies, Destination 

Image, and Tourist Behavior?." Journal of Travel Research 47.4: 494-507. 

 

Tooke, N., and Baker M., (1996), "Seeing is believing: the effect of film on visitor numbers to 

screened locations." Tourism management 17.2: 87-94. 

 

Urry, J., and Larsen J., (2011), The tourist gaze 3.0. Sage Publications Limited. 

 

Vagionis, N., and Loumioti M., (2011), "Movies as a Tool of Modern Tourist Marketing." 

Tourismos: an International Multidisciplinary Journal of Tourism 6.2: 353-362. 

 

Young, A. F., and Young R., (2008), "Measuring the effects of film and television on tourism to 

screen locations: a theoretical and empirical perspective." Journal of Travel & Tourism 

Marketing 24.2-3: 195-212. 

 

Williams, Al., (2006), "Tourism and hospitality marketing: fantasy, feeling and fun." 

International Journal of Contemporary Hospitality Management 18.6: 482-495. 

 

 

 



83 
 

Βιβλία 

 

O'Toole, W., Harris R., and McDonnell I., (2008), Festival and special event management. John 

Wiley & Sons Australia: 412-448 

 

Μελέηερ: 

 

Olsberg SPI 2007. How film and television programmes promote tourism in the UK. Final 

Report to UK Film Council et al. URL: 

http://industry.bfi.org.uk/media/pdf/a/6/Final_Stately_Attraction_Report_to_UKFC_and_Partner

s_20.08.07.pdf 

 

ςνέδπια: 

 

Gounopoulos E. and Vassiliadis Ch., (2013): Promoting a Film Tourism Destination – New 

Perspectives with the use of ICT, ICIB conference 2013, University of Macedonia, Thessaloniki, 

Greece  

 

Ζλεκηπονικέρ Πηγέρ: 

 

ΔΣΔ: χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, " Ζ ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ 2012", 

Γηαζέζηκν: 

http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/I%20Simasia%20tou%20Tourismoy%20stin%20Ellada/I%20si

masia%20tou%20tourismoy%202012/ (30 Ννέκβξε 2013) 

 

Evans M. "The Golden Age of Film Tourism", Tourism Insights, January 2004 

Available at: http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=The+Golden+Age+of+Film+Tourism   

(November 08 2013) 

 

Fryer J., "Mamma Mia! How the feelgood movie of 2008 has ruined the Greek paradise island of 

Skopelos", Daily Mail Co UK: Mail Online, July 31 2009 

http://industry.bfi.org.uk/media/pdf/a/6/Final_Stately_Attraction_Report_to_UKFC_and_Partners_20.08.07.pdf
http://industry.bfi.org.uk/media/pdf/a/6/Final_Stately_Attraction_Report_to_UKFC_and_Partners_20.08.07.pdf
http://www.researchgate.net/publication/255989670_Elias_Gounopoulos_(PRESENTER)_and_Vasileiadis_Christos_Promoting_a_Film_Tourism_Destination__New_Perspectives_with_the_use_of_ICT_________(Film_Tourism)______
http://www.researchgate.net/publication/255989670_Elias_Gounopoulos_(PRESENTER)_and_Vasileiadis_Christos_Promoting_a_Film_Tourism_Destination__New_Perspectives_with_the_use_of_ICT_________(Film_Tourism)______
http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/I%20Simasia%20tou%20Tourismoy%20stin%20Ellada/I%20simasia%20tou%20tourismoy%202012/
http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/I%20Simasia%20tou%20Tourismoy%20stin%20Ellada/I%20simasia%20tou%20tourismoy%202012/
http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=The+Golden+Age+of+Film+Tourism


84 
 

Available at: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1203536/Mamma-Mia-How-feelgood-

movie-2008-ruined-Greek-paradise-island-Skopelos.html  (November 30 2013) 

 

Hellenic Film Commission Office 

Available at: http://www.hfco.gr/, (November 30 2013) 

 

On Location Tours: New York Tours 

Available at: http://onlocationtours.com/tour/sex-and-the-city/ (November 06 2013) 

 

New Zealand: The Lord of the Rings  

Available at: http://www.newzealand.com/int/lord-of-the-rings/ (November 09 2013) 

 

New Zealand Tourism Guide: The Hobbit Movie – New Zealand 

Available at: http://www.tourism.net.nz/hobbit-movie.html (January 09 2014) 

 

The World Guide to Movie Locations, "Films made in Greece" 

Available at: http://www.movie-locations.com/places/europe/greece.html#.UpJp_tK8DiG  

(November 24 2013) 

 

Tourism New Zealand: Annual Report 

Available at: http://www.tourismnewzealand.com/media/823698/annual_report_11-

12_year_online_version.pdf, (January 06 2014) 

 

UNWTO 2013: Understanding Tourism: Basic Glossary  

Available at: http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary 

(November 06 2013) 

 

VideoMinPress.gr 

Available at: http://video.minpress.gr/wwwminpress/aboutgreece/aboutgreece_cinema.pdf 

(November 30 2013) 

 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1203536/Mamma-Mia-How-feelgood-movie-2008-ruined-Greek-paradise-island-Skopelos.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1203536/Mamma-Mia-How-feelgood-movie-2008-ruined-Greek-paradise-island-Skopelos.html
http://www.hfco.gr/
http://onlocationtours.com/tour/sex-and-the-city/
http://www.newzealand.com/int/lord-of-the-rings/
http://www.tourism.net.nz/hobbit-movie.html
http://www.movie-locations.com/places/europe/greece.html#.UpJp_tK8DiG
http://www.tourismnewzealand.com/media/823698/annual_report_11-12_year_online_version.pdf
http://www.tourismnewzealand.com/media/823698/annual_report_11-12_year_online_version.pdf
http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary
http://video.minpress.gr/wwwminpress/aboutgreece/aboutgreece_cinema.pdf


85 
 

Visit Scotland: Scotland‘s films 

Available at: http://www.visitscotland.com/about/arts-culture/films/  

(November 10 2013) 

 

Woodward I., "Why Should the UK's Tourism Industry be Interested in Bollywood Films? ", 

Tourism Insights,July 2000 

Available at: 

http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=Why+Should+the+UK%2527s+Tourism+Indu

stry+be+Interested+in+Bollywood+Films%3F, (November 08 2013) 

 

Wikipedia: the free encyclopedia 

Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Destination_marketing_organization  

(November 08 2013)  

http://www.visitscotland.com/about/arts-culture/films/
http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=Why+Should+the+UK%2527s+Tourism+Industry+be+Interested+in+Bollywood+Films%3F
http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=Why+Should+the+UK%2527s+Tourism+Industry+be+Interested+in+Bollywood+Films%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Destination_marketing_organization

