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Ζώρηου Ναταλία

ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Δίραηε πνηέ ηελ επηζπκία λα επηζθεθζείηε έλα κέξνο ην νπνίν είδαηε ζηελ ηειεφξαζε
ή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν; Να δήζεηε κεξηθέο ζηηγκέο φπσο νη πξσηαγσληζηέο κηαο
ηαηλίαο;
Απηέο ηηο επηζπκίεο θαηαθέξλεη λα θάλεη πξαγκαηηθφηεηα ν θηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο. Μηα ζρεηηθά λέα κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
κεγάιε απήρεζε ζε άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ. Μηα ηαηλία κπνξεί λα μππλήζεη κλήκεο,
επηζπκίεο, θφβνπο θαη πνιιά ζπλαηζζήκαηα. Έηζη ε ζχλδεζή ηεο κε ηνλ ηνπξηζκφ
δεκηνπξγεί έλαλ πνιχ ηζρπξφ ηνκέα ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Ο θηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εκβαζχλνπκε ζηνλ φξν θηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο αιιά θαη ζε έλλνηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ. Δπηπιένλ ζα
θαηαλνήζνπκε ηελ ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ε νπνία ζπλδέεη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κε
ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. ε απηή ηελ εξγαζία ζα εζηηάζνπκε ζηνλ
θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ ηεο Γεξκαλίαο, αλαιχνληαο εθηελέζηεξα ηηο πεξηπηψζεηο
πέληε θξαηηδίσλ, δίλνληαο φκσο θαη κεξηθά παξαδείγκαηα άιισλ ρσξψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία δηαρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα. ηα δχν πξψηα
θεθάιαηα γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, αλαιχνληαο
έλλνηεο θαη νξηζκνχο. Φπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή
ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζεκαζία ησλ δχν απηψλ θιάδσλ. ην ηξίην θεθάιαην
εκβαζχλνπκε ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ κε ζθνπφ λα γλσξίζνπκε θαη λα
θαηαλνήζνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ.
ηα επφκελα ηξία θεθάιαηα εζηηάδνπκε ηφζν ζε πιεξνθνξίεο γηα ηα θξαηίδηα ζηα
νπνία ζα αλαθεξζνχκε φζν θαη ζηηο θηλήζεηο νη νπνίεο γίλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα. Σέινο, γίλεηαη κηα αλαθνξά
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη έλαο θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξίζηαο
επηζθεπηφκελνο ηε Γεξκαλία.

Κηλεκαηνγξαθηθφο θαη ηειενπηηθφο ηνπξηζκφο ζηε Γεξκαλία
Film – induced tourism in Germany
Εψξδνπ Ναηαιία

SUMMARY
Did you ever wish that you could visit a place that you watch on television or in a
movie? To live some moments like the actors starring in those movies?
These wishes are becoming true with film tourism. A relatively new form of tourism
that interests all ages and kinds of people. A movie can bring to mind memories,
wishes, desires, fears and a lot of emotions. So this connection gives birth to a new
tourist field of traveling. Film tourism is the tension field between fantasy and reality.
The purpose of this paper is to look in depth into the film tourism and all the factors
that surround it and are closely related to it. Therefore we will comprehend the
connection of cinematic and tourist industry. In this paper we will focus on the film
tourism of Germany analyzing in details the cases of five federal-states, also
providing examples of other countries as well.
This paper is divided in to six chapters. The first two refers to tourism and cinema
analyzing meanings and definitions. Of course there is also a historic view in to these
two fields so we can fully realize their meanings. In the third chapter we will have a
look in depth into film tourism in order to get to know and understand this specific
field of tourism. In the next three chapters we will focus on details about these
federal-states and the actions they do in order to boost this kind of tourism in this
country. Finally there is a list of activities that one can select to do when decided to
visit Germany as a film tourist.
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Δπραξηζηίεο
Ζ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα «Κηλεκαηνγξαθηθφο θαη ηειενπηηθφο ηνπξηζκφο ζηε
Γεξκαλία» είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο γνλείο κνπ νη νπνίνη είλαη πάληνηε δίπια κνπ
ζηεξίδνληαο θάζε κνπ βήκα.
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ Μνίξα
Πνιπμέλε γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θαη φζνπο κε ζηήξημαλ φινπο απηνχο ηνπο κήλεο.

“SucceSS iS not the key to happineSS. Happiness is the key to
SucceSS. if you love what you are doing, you will be SucceSSful.”
– Herman Cain
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο : Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

1.1.

ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα παγθφζκην θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελν θαηλφκελν ην νπνίν
πνιινί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα νξίζνπλ ζπλαληψληαο δηάθνξεο δπζθνιίεο ζηελ
νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο. Ο M. Boyer (1972) αλαθέξεη φηη «γηα όπνηνλ ζέιεη λα γξάςεη
ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκό, ην πην δύζθνιν είλαη λα ηνλ νξίζεη. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
νκνινγήζνπκε όηη απηό είλαη άθξσο απαξαίηεην». Ζ δπζθνιία απηή, κπνξεί λα
απνδνζεί αξρηθά ζην φηη ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ δηαθέξνπλ απφ ηαμίδη ζε ηαμίδη
θάλνληαο δχζθνιε ηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπηπξφζζεηα,
δηαθνξέο ζηνπο νξηζκνχο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αλαιφγσο ηελ επηζηήκε ε νπνία
εμεηάδεη ηνλ φξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηνπξηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν
κπνξεί λα αλαιπζεί απφ πνιινχο ηνκείο ηεο επηζηήκεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε
Κνηλσληνινγία, ε Αλζξσπνινγία, ε Οηθνλνκία, ε Γεσγξαθία θ.α. Έηζη ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηηο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ, αθνχ ην επίθεληξν ελδηαθέξνληνο
κεηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ επηζηήκε (Οηθνλνκία – επίθεληξν νη ξνέο ρξήκαηνο,
Κνηλσληνινγία – επίθεληξν ν άλζξσπνο).
Μεηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ «tourist» ην 1800 ζηελ Αγγιία, ην Παγθφζκην
Λεμηθφ ηνπ 19νπ αηψλα νξίδεη ηνπο ηνπξίζηεο σο «ηα άηνκα πνπ ηαμηδεύνπλ από
πεξηέξγεηα θαη απξαμία γηα ηελ επραξίζηεζε ηνπ ηαμηδεύεηλ» (Βαξβαξέζνο 2013)1 .
Ο πξψηνο νξηζκφο δφζεθε ην 1942 απφ ηνπο W. Hunziker & K. Krapf νη νπνίνη
φξηδαλ ηνλ ηνπξηζκφ σο «ην ζύλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ γεγνλόησλ πνπ
δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηεο παξακνλήο ησλ αηόκσλ
εθηόο ηνπ ηόπνπ ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπο, ππό ηνλ πεξηνξηζκό όηη ηόζν ε
κεηαθίλεζε όζν θαη ε παξακνλή δελ έρνπλ σο θίλεηξν ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε
θεξδνζθνπηθήο δξαζηεξηόηεηαο».

1

. Βαξβαξέζνο : «Οηθνλνκηθή ηνπ Τνπξηζκνύ : Δλλνηνινγηθέο, Θεσξεηηθέο θαη Μεζνδνινγηθέο
Πξνζεγγίζεηο», Πξνπνκπφο : Αζήλα, 2013
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Σν 1991 νη R. Mill & A. Morrison φξηζαλ φηη «ν ηνπξηζκόο είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα
πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα από ην ηαμίδη θαη πεξηιακβάλεη όιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνύ, ηελ παξακνλή, ηελ
επηζηξνθή θαη ηηο αλακλήζεηο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηηο πξαγκαηνπνηνύκελεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ δξαζηεξηόηεηεο, ηηο αγνξέο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ
ηνπξηζηώλ θαη πιεζπζκνύ ππνδνρήο, θαζώο θαη ηηο απνξξένπζεο επηπηώζεηο».
πκπεξηέιαβαλ δειαδή θαη ηνλ ρξφλν κεηά ην ηέινο ηνπ ηαμηδίνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη
ν απνινγηζκφο ηεο εκπεηξίαο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εηθφλσλ πνπ
απνθηήζεθαλ.
πσο πνιινί νξγαληζκνί έηζη θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ)
πξνζπάζεζε λα δψζεη έλαλ νξηζκφ ζηνλ φξν «ηνπξηζκφο». χκθσλα κε απηφλ «ν
ηνπξηζκόο είλαη έλα θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό θαη νηθνλνκηθό θαηλόκελν, πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ηαμηδησηώλ ζε ρώξεο ή
κέξε εθηόο ηνπ ζύλεζεο πεξηβάιινληόο ηνπο γηα ιόγνπο αλαςπρήο ή επαγγεικαηηθνύο
ζθνπνύο».
Με βάζε ινηπφλ κηα δεδνκέλε ρψξα, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξείο κνξθέο
ηνπξηζκνχ. Σνλ εγρψξην, ηνλ εηζεξρφκελν θαη ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ. Πην
αλαιπηηθά :


Δγσώπιορ είλαη ν ηνπξηζκφο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ
θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο έμσ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο αιιά ζην εζσηεξηθφ
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δηακέλνπλ



Διζεπσόμενορ είλαη ν ηνπξηζκφο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο κεηαθηλήζεηο κε
κφληκσλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζην
εζσηεξηθφ απηήο



Δξεπσόμενορ είλαη ν ηνπξηζκφο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ
κφληκσλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε άιιεο
ρψξεο εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο (Μπισλφπνπινο – Μνίξα, 2011:273)

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο παξφιν πνπ δελ έρεη ππάξμεη έλαο θνηλά απνδεθηφο
νξηζκφο, φινη νη νξηζκνί έρνπλ θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. ινη αλαθέξνληαη ζε έλα
ηαμίδη πξνζσξηλήο δηακνλήο εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ αηφκνπ. Σν ηαμίδη είλαη
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έλαο ηξφπνο ςπραγσγίαο θαη ραιάξσζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ην άηνκν έξρεηαη
αληηκέησπν κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ θαηλνχξησλ εκπεηξηψλ.
Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ «ηνπξηζκφο» δελ ζα κπνξνχζακε λα
παξαιείςνπκε ηελ νξηνζέηεζε ησλ φξσλ «ηαμηδηψηεο» θαη «ηνπξίζηαο». Πνιινί είλαη
νη παξάγνληεο νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχλ απηνχο ηνπο δχν φξνπο δίλνληαο ζηνλ θάζε
έλαλ απφ απηνχο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη
νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί αιιά θαη ςπρνινγηθνί. Ο «ηνπξίζηαο» ινηπφλ είλαη ην άηνκν
ην νπνίν επηζθέπηεηαη κηα πεξηνρή κε θχξην ζθνπφ ηελ ςπραγσγία θαη ε επηινγή ηνπ
πξννξηζκνχ ηνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Ο «ηαμηδηψηεο»
απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη εθείλνο πνπ επηζθέπηεηαη κηα πεξηνρή κε ζθνπφ λα κάζεη
θαη λα βηψζεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο αιιά θαη λα γίλεη κέξνο ηνπ
ληφπηνπ πιεζπζκνχ γηα φζν θαηξφ βξίζθεηαη εθεί. (Βαξβαξέζνο, 2013: 61-64)
Ξεθεχγνληαο ηψξα απφ ηα θίλεηξα, ηνπο ιφγνπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ
πνπ επηζθέπηνληαη κηα πεξηνρή, ππάξρεη αθφκε έλα δεπγάξη ελλνηψλ ηηο νπνίεο ζα
πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε. Απηέο είλαη ν «ηνπξίζηαο» θαη ν «επηζθέπηεο». Αθφκε θαη
ζηηο κέξεο καο, πνιινί είλαη εθείλνη νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηηο δχν απηέο ιέμεηο. «Σνπξίζηαο» ινηπφλ είλαη ην άηνκν ην νπνίν επηζθέπηεηαη κηα
πεξηνρή θαη δηακέλεη ζε απηή ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο ελψ «επηζθέπηεο» εθείλνο ηνπ
νπνίνπ ε παξακνλή ζε κηα πεξηνρή είλαη κηθξφηεξε απφ 24 ψξεο. Δπηζθέπηεο γηα
παξάδεηγκα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ θαηά ηελ
απνβίβαζή ηνπο ζε θάπνην ιηκάλη θαζψο θαη πιεξψκαηα (πινίσλ ή αεξνπιάλσλ).
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1.2.

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα έλλνηα, ε νπνία ζηηο κέξεο καο παίδεη έλαλ κεγάιν ξφιν ζηε
δσή ησλ αλζξψπσλ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ηελ έλλνηα απηή φκσο, ζα πξέπεη
λα μεθηλήζνπκε κε κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ
θαηαλνεηέο νη ξίδεο ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ε πνξεία θαη ε εμέιημε απηνχ.
Σα πξψηα ηαμίδηα ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο γίλνληαλ απφ επηζηήκνλεο θαη εκπφξνπο,
νη νπνίνη ζπλέδεαλ ην ηαμίδη κε ηελ εξγαζία ηνπο. Έηζη ινηπφλ ην εκπφξην ήηαλ ν
ιφγνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε καθξηλψλ ηαμηδηψλ. Παξφια απηά δελ ήηαλ ν
κνλαδηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηαμίδεπαλ εθείλε ηελ επνρή. Σα ηαμίδηα γηα
ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο ήηαλ ηα πξψηα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη
νπζηαζηηθά ήηαλ ηα πξψηα ηαμίδηα αλαςπρήο ζε κλεκεία θαη λανχο.
Ζ εμέιημε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ζπγθνηλσληψλ ζπλέβαιιε ζηελ αλάπηπμε ησλ
καθξηλφηεξσλ ηαμηδηψλ ηφζν ζηελ μεξά φζν θαη ζηε ζάιαζζα θάλνληαο επθνιφηεξε
θαη αζθαιέζηεξε ηελ κεηαθνξά ησλ αλζξψπσλ απνηειψληαο έηζη έλα ζθαινπάηη γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.
Καηά ηε Ρσκατθή επνρή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξψηα ηαμίδηα κε θίλεηξα φκνηα κε
απηά ηεο ζεκεξηλήο επνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ςπραγσγία, ν πνιηηηζκφο, ε
ζξεζθεία θ.ιπ. . Σελ πεξίνδν απηή, παξαηεξήζεθε θαη κηα αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ
πεξηνρψλ νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο αιιά θαη αμηνζέαηα ζηνπο επηζθέπηεο.
Δπηπξφζζεηα, αλαπηχρζεθαλ θαη ηαμίδηα ηνπξηζκνχ πγείαο κε ηνπο αλζξψπνπο λα
επηζθέπηνληαη θαη λα δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε ηακαηηθέο πεγέο.
Οη ζηαπξνθνξίεο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα θαηά ηνλ 12ν θαη 13ν αηψλα ζπλδέζεθαλ κε
ηελ θπξηαξρία ηεο εθθιεζίαο δίλνληαο κηα λέα ψζεζε γηα ζξεζθεπηηθά ηαμίδηα.
Αλάκεζα ζηνλ 12ν θαη 15ν αηψλα, εθηφο απφ ηα εκπνξηθά ηαμίδηα, εκθαλίδνληαη ζην
πξνζθήλην θαη ηαμίδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζε κέξε φπσο ε Ομθφξδε.
Σα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν ηχπνπο :
ηαμίδηα γηα ζπκκεηνρή ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη ηαμίδηα λεαξψλ Άγγισλ θαιψλ
νηθνγελεηψλ ζηελ Δπξψπε κε ζθνπφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη παλεπηζηήκηα
γλσξίδνληαο έηζη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θάζε ρψξαο.
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Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ν ζηδεξφδξνκνο έγηλε ην δεκνθηιέζηεξν κέζν
κεηαθνξάο αθνχ παξείρε ζηνπο ηαμηδηψηεο αζθαιή, γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή
κεηαθίλεζε. Έηζη ν αηψλαο απηφο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ
κειινληηθή καδηθνπνίεζή ηνπ.
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξψηεο πηήζεηο
αεξνπιάλσλ, αξρηθά κε έλαλ κηθξφ αξηζκφ επηβαηψλ. Έηζη ν ηνπξηζκφο θηλείηαη κε
κηα ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία θαη αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθά δεκηνπξγψληαο λέεο
κνξθέο απαζρφιεζεο παγθνζκίσο. Ζ καδηθνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδεηαη κεηά
ηνλ 18ν αηψλα θαη ην ηέινο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, νπνχ πεξηεγεηέο θαη
ηαμηδηψηεο ράξαμαλ λένπο δξφκνπο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη δηεχξπλαλ έηζη ηνπο νξίδνληέο
ηνπο. Ο ηνπξηζκφο κε ηε κνξθή πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ
κεηά ην 1950. Ζ αλάπηπμή ηνπ γηλφηαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη παξάιιεια
εκθαλίζηεθαλ ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα πνπ ππάξρνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ζρεηηθά
κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ( Σζάξηαο, 1996: 11-50)
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1.3.

ΟΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ Η
ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηα θνηλσληθά θαη
θαηαλαισηηθά πξφηππα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρνπλ
θάλεη ηνλ ηνπξηζκφ έλαλ δπλακηθφ θιάδν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Κάζε ρξφλν
κειεηψληαη θαη θαηαγξάθνληαη ηφζν νη ξνέο ηνπξηζηψλ, φζν θαη νη ξνέο ρξήκαηνο νη
νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηα ηαμίδηα ηνπο. Μαδί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ φκσο
έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο θαη ε καδηθνπνίεζε απηνχ ε νπνία κε ηα ρξφληα έθαλε
νξαηέο θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ καδηθψλ ηαμηδηψλ ζηηο ρψξεο θαη ζηνπο
ηφπνπο ππνδνρήο. Οη αξλεηηθέο απηέο επηπηψζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ δηάθνξνπο
ηνκείο φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ πιεζπζκφ ππνδνρήο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
θαζψο εμαληινχληαη νη θπζηθνί πφξνη ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο.
Λφγσ φισλ ησλ παξαπάλσ επηπηψζεσλ, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε εκθάληζεο λέσλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ απνθεχγνληαο έηζη ηηο καδηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπξηζηψλ ν αξηζκφο
ησλ νπνίσλ απμήζεθε πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ
ζεσξνχληαη λέν είδνο ηνπξηζκνχ παξφιν πνπ θάπνηεο απφ απηέο εκθαλίδνληαη απφ ηα
αξραία ρξφληα θαη ηηο πξψηεο εκθαλίζεηο ηαμηδηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ν
Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο θαηά ηνλ νπνίν νη ηαμηδηψηεο επηζθέπηνληαη λανχο,
κνλαζηήξηα θαη αθνινπζνχλ ζξεζθεπηηθέο δηαδξνκέο.
Ζ πξψηε πξνβνιή ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ επηθεληξσλφηαλ ζην κνηίβν ήιηνοζάιαζζα. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κνηίβνπ κε ηελ έληαμε δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζηελ πξνψζεζε ηνπ
ηνπξηζκνχ κηαο πεξηνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκφο θαη νη
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ζε απηή.
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Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαζψο θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο
επήιζε θαη εμέιημε ζηελ πξνψζεζε απηνχ. Παξαπάλσ βιέπνπκε δχν δηαθεκηζηηθέο
αθίζεο ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. ηελ αξηζηεξή εηθφλα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην
κνηίβν ήιηνο – ζάιαζζα ζην νπνίν έρνπκε ήδε αλαθεξζεί, ελψ ζηελ εηθφλα δεμηά
βιέπνπκε ηελ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ νη νπνίεο δίλνπλ ζηνλ
ηνπξίζηα ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο θαη γλσξηκίαο κε δηαθφξσλ εηδψλ
δξαζηεξηφηεηεο.
Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο δηαθέξεη αξθεηά απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. πσο ζα
δνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη δηαθνξέο απηέο αθνξνχλ ηφζν ηα άηνκα θαη ηηο
αληηδξάζεηο απηψλ, φζν θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηνχ.
Πίνακαρ 1.1. Μαδηθφο θαη ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο

Γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά

Μαζικόρ ηοςπιζμόρ
Ραγδαία αλάπηπμε

Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ
Αξγή αλάπηπμε

Μεγηζηνπνίεζε
Κνηλσληθά θαη
πεξηβαιινληνινγηθά
αδηάθξηηνο θαη επηζεηηθφο
Μεζνπξφζεζκνο
Remote Control
Αζηαζήο
Price Consciousness
Πνζνηηθφο
Αλάπηπμε (Growth)
Τςειέο ηνπξηζηηθέο
πεξηφδνπο- εδφλ (Peak
holiday periods, seasonal)

Βειηηζηνπνίεζε
Κνηλσληθά θαη
πεξηβαιινληνινγηθά
δηαθξηηηθφο θαη πξνζεθηηθφο
Μαθξνπξφζεζκνο
Local Control
ηαζεξφο
Value Consciousness
Πνηνηηθφο
Δμέιημε (Development)
Γηαβαζκηζκέλεο ηνπξηζηηθέο
πεξίνδνη- φρη απαξαίηεηα
ζεδφλ (Staggered holiday
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Υσξεηηθφηεηα γηα κεγάιε
ηνπξηζηηθή δήηεζε

πκπεξηθνξά
ηνπξηζηψλ

Σνπξηζηηθή αλάπηπμε
νπνπδήπνηε
Μεγάιεο νκάδεο αηφκσλ
Έηνηκν πξφγξακκα (Fixed
program)
Απζφξκεηεο απνθάζεηο
(Spontaneous decisions)
(Comfortable and passive)

periods, no necessarily
seasonal)
Γηαβαζκηζκέλεο ηνπξηζηηθέο
πεξίνδνη- φρη απαξαίηεηα
ζεδφλ (Staggered holiday
periods, no necessarily
seasonal)
Σνπξηζηηθή αλάπηπμε κφλν
εθεί πνπ ελδείθλπηαη
Μεκνλσκέλα άηνκα,
νηθνγέλεηεο, κηθξέο νκάδεο
(tourists directed)

Απζφξκεηεο απνθάζεηο
(Spontaneous decisions)
(Tourist decide)
(demanding and active)
Πεγή : http://www.atu.edu/jbao/spring2012/is_it_possible_to_combine.pdf in
Gartner, 1996, pp 339-340
Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ηα άηνκα ηα νπνία επηιέγνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ ηφπν επίζθεςεο αιιά θαη ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Δίλαη ηα άηνκα ηα νπνία ζέβνληαη θάζε ηδηαηηεξφηεηα ησλ ληφπησλ θαη
θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο λα γίλνπλ, γηα φζν ρξφλν παξακέλνπλ εθεί, κέξνο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηεο θνηλσλίαο. Δπηιέγνπλ λα δνθηκάδνπλ ηνπηθά πξντφληα θαη λα
αζρνινχληαη κε φζα θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ψζηε λα βηψζνπλ θαη λα
θαηαλνήζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηε δσή ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο.
Ζ κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα
εξγαζία είλαη ν θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο, θαηά ηνλ νπνίν ηα άηνκα επηιέγνπλ
ηνπο ηαμηδησηηθνχο ηνπο πξννξηζκνχο κέζσ ηαηληψλ. Δίλαη έλα είδνο ηνπξηζκνχ ην
νπνίν δελ είλαη γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ παξφιν πνπ πνιινί κπνξεί λα έρνπλ έκκεζα
επεξεαζηεί απφ ηαηλίεο γηα ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Ο
θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο ινηπφλ έρεη ελψζεη ηηο δπλάκεηο δχν πνιχ κεγάισλ
θιάδσλ νη νπνίνη θαηάθεξαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ. Απηνί είλαη, φπσο ζα δνχκε θαη
ζηε ζπλέρεηα, ε θηλεκαηνγξαθηθή θαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.
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1.4.

ΠΩ ΜΠΟΡΔΙ Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΝΑ ΩΦΔΛΗΔΙ ΣΗΝ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

Ο ηνπξηζκφο θαη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη δχν ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο παγθφζκηεο
βηνκεραλίεο νη νπνίεο μεθίλεζαλ λα αιιειεπηδξνχλ θαη θαζψο βιέπνπκε, έρνπλ
πνιιά λα πξνζθέξνπλ ε κία ζηελ άιιε. Αλ ζθεθηνχκε ην παξάδεηγκα ηνπ
θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε εχθνια πψο ν
θηλεκαηνγξάθνο σθειεί ηνλ ηνπξηζκφ. Γελ είλαη φκσο ε κνλαδηθή ζρέζε ε νπνία
ζπλδέεη ηνπο δχν απηνχο θιάδνπο. Ο ηνπξηζκφο, αλ θαη δελ είλαη μεθάζαξν κε ηελ
πξψηε καηηά, έρεη θαη εθείλνο κε ηελ ζεηξά ηνπ πξάγκαηα λα πξνζθέξεη ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν. Ξεθηλψληαο ινηπφλ ηελ αλάιπζε απηή, αο ππνζέζνπκε πσο ζε κηα
ηνπνζεζία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα γπξίζκαηα κηαο ηαηλίαο. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή απηή
παξαγσγή απαηηεί πφξνπο νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη ηφζν δεκφζηνη φζν θαη ηδησηηθνί.
Οη αξκφδηνη ηεο πεξηνρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην γξαθεία πξννξηζκνχ (destination
offices) έρνπλ ηελ επθαηξία λα βνεζήζνπλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή,
εζηηάδνληαο ζην ηνπηθφ ηνπο δίθηπν γηα ηελ εχξεζε πφξσλ κε ζθνπφ ηε
ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Ζ θίλεζε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ ηεο δεχηεξεο ζεδφλ κηαο ηειενπηηθήο
ζεηξάο ή ηεο δεχηεξεο ηαηλίαο κηαο ζπλέρεηαο ζηελ ίδηα πξνθαλψο ηνπνζεζία.
Δπηπξφζζεηα, νη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο κπνξνχλ θαη ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή αθνχ
εθείλνη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ πεξηνρή θαη ηα ζεκεία ηα νπνία είλαη θαηάιιεια
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε γπξηζκάησλ. Έηζη ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ πνιχ ρξήζηκνη
ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο ζθελνζέηεο κηαο ηαηλίαο.
ζνλ αθνξά ηε δηακνλή θαη ηελ εζηίαζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ζπλεξγείνπ θαη ησλ
εζνπνηψλ, νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζεηηθά κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ
θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία αλ θάλνπλ κε απηή θάπνηνπ είδνπο ζπκθσλία έηζη ψζηε
ε δηακνλή θαη ε εζηίαζε λα θνζηίζεη ιηγφηεξν. Ζ εζηίαζε θαη ε δηακνλή κπνξεί λα
απνηειέζνπλ κεγάια έμνδα γηα κηα παξαγσγή θαη κε ηηο αλάινγεο ζπκθσλίεο κπνξεί
λα επσθειεζεί ηφζν ε ηνπηθή θνηλσλία αθνχ ε παξαγσγή κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ
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ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία γηα γπξίζκαηα φζν θαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή
αθνχ ζα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα.2

2

Handbook of film tourism, αλαθηήζεθε ζηηο 15-04-2016 απφ
http://www.northseascreen.eu/File/Handbook_Filmtourism_double_1.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ
Ο θηλεκαηνγξάθνο, έγξαςε ν ληνθηκαληεξίζηαο Paul Rotha ζηε δεθαεηία ηνπ ’30,
«είλαη ε κεγαιύηεξε άιπηε εμίζσζε αλάκεζα ζηελ ηέρλε θαη ηε βηνκεραλία». Ήηαλ ε
πξψηε, θαη είλαη αλακθηζβήηεηα αθφκε ε κεγαιχηεξε βηνκεραλνπνηεκέλε κνξθή
ηέρλεο ε νπνία έρεη θπξηαξρήζεη ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα (Geoffrey
Nowell-Smith, 1996)3
«Ενύκε ζε έλα θνπηί ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ. Οη ηαηλίεο είλαη ηα παξάζπξα ζηνπο
ηνίρνπο ηνπ. Μαο επηηξέπνπλ λα εηζέιζνπκε ζε άιια κπαιά, όρη κόλν κε ηελ ηαύηηζε κε
ηνπο ραξαθηήξεο – αλ θαη απηό είλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπο – αιιά βιέπνληαο ηνλ
θόζκν όπσο ηνλ βιέπεη έλα άιιν πξόζσπν» Roger Ebert.4
«Γελ θηλεκαηνγξαθνύκε ηαηλίεο γηα λα βγάινπκε ρξήκαηα, βγάδνπκε ρξήκαηα γηα λα
θηλεκαηνγξαθήζνπκε πεξηζζόηεξεο ηαηλίεο» Walt Disney.5

3

Geoffrey Nowell-Smith, «The Oxford History of World Cinema», Oxford University Press, 1996,
αλαθηήζεθε ζηηο 20-04-2016 απφ
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.5157&rep=rep1&type=pdf
4
25 Delightful Roger Ebert quotes about movies, αλαθηήζεθε 15-04-2016 απφ
http://flavorwire.com/465863/25-delightful-roger-ebert-quotes-about-movies
5
101 Great filmmaker quotes, αλαθηήζεθε 15-04-2016 απφ http://filmmakeriq.com/2011/07/101-greatfilmmaker-quotes/
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2.1.

Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ

Ο θηλεκαηνγξάθνο σο ιέμε έρεη παξαπάλσ απφ κηα έλλνηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί
λα νξηζηεί αξρηθά σο έλα ζέαηξν ζην νπνίν πξνβάιινληαη ηαηλίεο γηα ηελ ςπραγσγία
ηνπ θνηλνχ ή κπνξνχκε επίζεο λα πνχκε πσο είλαη ε παξαγσγή ηαηληψλ σο κηα ηέρλε
ή βηνκεραλία.6
Ζ ιέμε θηλεκαηνγξάθνο (Cinema) έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα
θαη νη ξίδεο ηεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή θαη ηε γαιιηθή γιψζζα. Ζ ιέμε
ζηλεκά (Cinema) είλαη ζπληνκνγξαθία ηνπ μέλνπ φξνπ «cinematographe» ε ξίδα ηνπ
νπνίνπ είλαη ε ιέμε «θίλεκα» - «cinema» (ε νπνία ζεκαίλεη θίλεζε).7
Ο φξνο θηλεκαηνγξάθνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1895 ζηελ Γαιιία απφ
ηνπ αδεξθνχο Auguste θαη Louis Jean Lumière νη νπνίνη ζρεκάηηζαλ ηε ιέμε κε
ζθνπφ λα νλνκάζνπλ έηζη ηελ εθεχξεζή ηνπο, κηα ζπζθεπή ή νπνία πξφβαιιε
θηλνχκελεο εηθφλεο.
Ο γαιιηθφο φξνο «cinematographe» ζηελ πνξεία αγγινπνηήζεθε θαη έγηλε
«cinematograph» θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληνκνγξαθήζεθε ζε «cinema» απνηειψληαο
πιένλ κηα παγθνζκίσο γλσζηή ιέμε.

6

Λεμηθφ oxford-dictionaries, αλαθηήζεθε 13-04-2016 απφ
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cinema
7
Λεμηθφ oxford-dictionaries, ‘’Origin’’αλαθηήζεθε 13-04-2016 απφ
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cinema

18

Κηλεκαηνγξαθηθφο θαη ηειενπηηθφο ηνπξηζκφο ζηε Γεξκαλία
Film – induced tourism in Germany
Εψξδνπ Ναηαιία

2.2.

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ

Θα μεθηλήζνπκε κε κηα κηθξή ηζηνξηθή δηαδξνκή ζηελ πνξεία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ
απφ ηελ αξρή ηεο εθεχξεζεο ηεο δηαδνρηθήο θσηνγξάθεζεο κέρξη ηελ κνξθή ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ ηελ νπνία φινη καο γλσξίδνπκε.
Οη πξψηεο θηλεκαηνγξαθηθέο ζπζθεπέο μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ην 1890
ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ζε Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Γεξκαλία, Γαιιία θαη Μεγάιε Βξεηαλία.
ια άξρηζαλ ην 1890, φηαλ ν William Dickson ν νπνίνο εξγαδφηαλ γηα ηνλ Thomas
Edison θαηάθεξε λα εθεχξεη ην θηλεηνζθφπην ην νπνίν ήηαλ ν πξφδξνκνο ηεο
ζεκεξηλήο θηλεκαηνγξαθηθήο κεραλήο. Ζ πξψηε παξνπζίαζε ηεο ζπζθεπήο αιιά θαη
ηεο πξψηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ζην θνηλφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 Μαΐνπ
ηνπ 1891. Σν πξψην θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην νλφκαηη «The Black Maria» (ε
Μαχξε Μαξία) δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Edison ην 1893. 8 Σν 1895 νη αδειθνί
Lumière ζηε Γαιιία, ζηνπο νπνίνπο έρνπκε ήδε αλαθεξζεί, θαηνρχξσζαλ κε
δίπισκα επξεζηηερλίαο ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ηελ νπνία δεκηνχξγεζαλ. Οη αδειθνί
Lumière ζπρλά απνθαινχληαη «νη ηδξπηέο ηνπ ζύγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ». Σελ ίδηα
ρξνληθή πεξίνδν δχν αδέιθηα απφ ην Βεξνιίλν ηεο Γεξκαλίαο, Emil θαη Max
Skladanowsky, δεκηνχξγεζαλ επίζεο ηε δηθή ηνπο θηλεκαηνγξαθηθή ζπζθεπή.
Πνιιέο παξφκνηεο εθεπξέζεηο έγηλαλ θαη ζε άιιεο πφιεηο φπσο ην Λνλδίλν θαη ε Νέα
Τφξθε.9

8
9

Wikipedia, αλαθηήζεθε 14-04-2016 απφ https://en.wikipedia.org/wiki/Edison%27s_Black_Maria
The History of Film, αλαθηήζεθε 14-04-2016 απφ http://www.filmsite.org/pre20sintro2.html
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Ζ πξαγκαηηθή άλζηζε ησλ ηαηληψλ ήξζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 βαζηζκέλε ζηα
ζεκέιηα ηα νπνία είραλ ηεζεί ηα πξνεγνχκελα έηε. Οη πεξηζζφηεξεο θηλεκαηνγξαθηθέο
παξαγσγέο ησλ Ζ.Π.Α. έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην Hollywood, παξφιν πνπ
θάπνηεο ηαηλίεο εμαθνινπζνχζαλ λα θηλεκαηνγξαθνχληαη ζην New Jersey θαη ζηελ
Astoria ζην Long Island (Paramount Pictures). Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, νη ηαηλίεο
απνηεινχζαλ κηα κεγάιε επηρείξεζε, κε επέλδπζε θεθαιαίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο άλσ
ησλ 2 δηο $. Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930, ζηηο Ζ.Π.Α. ζεκεηψζεθε ε
κεγαιχηεξε παξαγσγή ηαηληψλ κεγάινπ κήθνπο νη νπνίεο αλέξρνληαλ θαηά κέζν φξν
ηηο 800 θπθινθνξίεο αλά ρξφλν. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο απηφο ν αξηζκφο πξέπεη λα
αλαθέξνπκε πσο ζηηο κέξεο καο ζεσξείηαη αμηνζεκείσην αλ ε παξαγσγή ηαηληψλ
ππεξβαίλεη ηηο 500 θπθινθνξίεο αλά ρξφλν.10
Ζ δεθαεηία ηνπ 1930 αιιά θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 είλαη
γλσζηέο σο «Ζ ρξπζή επνρή ηνπ Χόιπγνπλη». Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 επήιζαλ
πνιιέο αιιαγέο ζην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ε εηζαγσγή ηνπ
ήρνπ θαη ησλ ρξσκάησλ ζηηο ηαηλίεο. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν απηή αλαπηχρζεθαλ πνιιά
θηλεκαηνγξαθηθά είδε φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κηνχδηθαι, ηα γνπέζηεξλ θαη νη ηαηλίεο
γθάλγθζηεξ αλάκεζα ζε άιια. Μεηά ην ηέινο ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ζηνλ
ηνκέα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ μερψξηζε ε ακεξηθάληθε θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ή
νπνία δηαδξακάηηδε θπξίαξρν ξφιν ζηνλ ρψξν. Σελ επνρή εθείλε, πνιιέο ήηαλ νη
ρψξεο ησλ νπνίσλ νη ηζαγελείο θηλεκαηνγξαθηθέο βηνκεραλίεο πξνζπάζεζαλ λα
αληαγσληζηνχλ ηελ ακεξηθάληθε, γλσζηή θαη σο Υφιπγνπλη (Hollywood).
πλερίδνληαο ζην ρξφλν, ε δεθαεηία ηνπ 1990 ραξαθηεξίδεηαη σο ε δεθαεηία ηνπ
ρξήκαηνο, ησλ κεγάισλ δαπαλψλ θαη ησλ εηδηθψλ εθέ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.11
Πιένλ ν θηλεκαηνγξάθνο έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο κνξθέο
ςπραγσγίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο.
Απηφ είλαη θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπ, αθνχ πξνζειθχεη έλα
πνιχ κεγάιν θάζκα αλζξψπσλ.

10
11

The History of Film, αλαθηήζεθε 14-04-2016 απφ http://www.filmsite.org/20sintro.html
The History of Film, αλαθηήζεθε 15-04-2016 απφ http://www.filmsite.org/90sintro.html
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Ο θηλεκαηνγξάθνο ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ρσξίδεηαη ζε ηξείο ρξνληθέο
πεξηφδνπο :


Βνπβφο θηλεκαηνγξάθνο (Silent Cinema) 1895-1930



Κηλεκαηνγξάθνο κε ήρν (Sound Cinema) 1930-1960



Μνληέξλνο θηλεκαηνγξάθνο (Modern Cinema) 1960- ζήκεξα
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2.3.

ΠΩ ΜΠΟΡΟΤΝ ΟΙ ΣΑΙΝΙΔ ΝΑ ΩΦΔΛΗΟΤΝ ΣΗΝ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

πσο αλαθέξακε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε ζρέζε ηνπξηζκνχ θαη θηλεκαηνγξάθνπ
είλαη ακθίδξνκε. ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη βέβαηα είλαη πην μεθάζαξα ηα πξάγκαηα.
Οη ηαηλίεο θαη νη δηαδηθαζίεο κέρξη ηελ πξνβνιή ηνπο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ πνιχ
ζηνλ ηνπξηζκφ κηαο πεξηνρήο. Θα δνχκε ινηπφλ ζηε ζπλέρεηα, πψο κέζσ ηεο
πξνβνιήο ηνπο κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ σθέιηκεο γηα ηελ θάζε πεξηνρή γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν μεθηλάεη πξηλ ηελ θηλεκαηνγξάθεζε ηεο ηαηλίαο θαη
ζπλερίδεηαη κεηά ην ηέινο απηήο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αξκφδηνη ηεο θάζε πεξηνρήο, πξηλ ηελ θηλεκαηνγξάθεζε ησλ
ηαηληψλ κπνξνχλ λα εξεπλήζνπλ γηα ηπρφλ ππάξρνλ πξφηδεθη (project) ηφζν ζηελ
θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία φζν θαη ζηηο ηειενπηηθέο παξαγσγέο πξνηείλνληαο ηνπο
θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο γηα ηα γπξίζκαηα απηψλ εθφζνλ έρνπλ εξεπλήζεη ηελ πεξηνρή
ηνπο γηα ηνπνζεζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζθνπφ. Πξηλ αθφκα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ησλ γπξηζκάησλ, νη ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα ζπλάςνπλ ζπκθσλίεο κε ηηο
παξαγσγέο φζνλ αθνξά ηε δηακνλή αιιά θαη ηελ εζηίαζε έηζη ψζηε νη ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο λα έρνπλ θέξδνο απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. Δπηπξφζζεηα, δελ είλαη ιίγεο
νη θνξέο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ ζπλάπηνληαη ζπκθσλίεο κε ηνλ
παξαγσγφ γηα φηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηνπο ρψξνπο ησλ γπξηζκάησλ,
πξάγκα ην νπνίν κπνξεί - εθφζνλ ν πξννξηζκφο ελζσκαηψζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ηνπνζεζίεο ζην κάξθεηηλγθ πξννξηζκνχ - λα πξνζειθχζεη αξθεηνχο ηνπξίζηεο ζηελ
πεξηνρή.
Δίλαη πνιχ βαζηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη κηα ηαηλία γηα νπνηνλδήπνηε πξννξηζκφ
ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ αιιά θαη ππνζηεξηθηηθφ ζηνηρείν ζην ήδε ππάξρνλ
πξνθίι απηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ηνπ ηφπνπ σο
θνκκάηη κηαο ηαηλίαο, ε πξνζνρή πνιιψλ αλζξψπσλ ζα ζηξαθεί ζε απηή θαη ζα
θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο ηφζν καθξνπξφζεζκα φζν θαη βξαρππξφζεζκα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο : Ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΟΤΡΙΜΟ
Πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ κέξε, αληηθείκελα θαη
ζέκαηα γηα πνιινχο αλζξψπνπο κεξηθνχο εθ ησλ νπνίσλ, νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα ηνπο
σζήζνπλ λα ηαμηδέςνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ γπξίζηεθαλ (Riley, Baker
& Van Doren, 1998 in N. Macionis, 2004:86)
πσο αλαθέξακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηφζν ν θηλεκαηνγξάθνο φζν θαη ν
ηνπξηζκφο είλαη δχν ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελνη θιάδνη κε κεγάιε ηζηνξία. Καζψο θαη
νη δχν πξσηαγσληζηνχλ πιένλ ζηε δσή καο πξνθιήζεθε ε αλάγθε ζπλέλσζήο ηνπο κε
ζηφρν κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα θέξδε αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ
αλζξψπσλ. Οη θηλεκαηνγξαθηθέο εηθφλεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε
απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηνλ ηαμηδησηηθφ ηνπο πξννξηζκφ. Παξ’
φια απηά, ε ζρέζε ησλ δχν απηψλ θιάδσλ είλαη αξθεηά πεξίπινθε θαη φρη απφιπηα
θαηαλνεηή ζε φινπο. Ο θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο είλαη έλα είδνο ελαιιαθηηθνχ
ηνπξηζκνχ ην νπνίν παξφιν πνπ ππάξρεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, πνιινί δελ
γλσξίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπ. Απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ αθνξά ηα θίλεηξα θαη ηηο
εηθφλεο ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη κέζσ ησλ ηαηληψλ. Ίζσο απηφ λα
αθνχγεηαη πεξίεξγν, αιιά αλαξσηεζήθαηε πνηέ πφζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
ηαηλίαο έρεηε αλαθέξεη ηελ έθθξαζε : «πφζν ζα ήζεια λα είκαη εθεί» ή «καθάξη λα
θαηαθέξσ θάπνηε λα πάσ ζε απηφ ην κέξνο». Απφ απηέο αθξηβψο ηηο εθθξάζεηο θαη
ηελ επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα επηζθεθζνχλ κέξε ηα νπνία βιέπνπλ ζε ηαηλίεο ή
αθφκε θαη ζε ηειενπηηθέο ζεηξέο δεκηνπξγήζεθε ν θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο. Ζ
ηαχηηζε ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ ηαηληψλ, έρεη δψζεη επίζεο
θίλεηξν ζε αξθεηά ηνπξηζηηθά γξαθεία λα δεκηνπξγήζνπλ νιφθιεξα παθέηα
δηαθνπψλ ή εθδξνκψλ κε βάζε θάπνηα ηαηλία ή ζεηξά.
Ο θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ
πιένλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ρσξίο
ηε δεκνζηφηεηα πνπ παξέρνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζα ππήξρε θαλέλα ή
κεδακηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πξννξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο αλαθεξφκαζηε (S.
Zimmermann, 2003: 76). Πεξηνρέο νη νπνίεο δελ είλαη γλσζηέο ζην επξχ θνηλφ θαη
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δελ ππάξρεη ζε απηέο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ κέζσ ησλ ηαηληψλ λα
πξνβιεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Καηαιακβάλνπλ κεγάιν ρψξν ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη έηζη βξίζθνληαη ζηελ
επλντθφηεξε ζέζε γηα ηελ δεκηνπξγία «εηθφλαο» γηα θάπνηα πεξηνρή. Απηφ ζεκαίλεη
πσο ε άπνςε ηνπ θνηλνχ, γηα πνηθίιε ζεκαηνινγία, επεξεάδεηαη άκεζα απφ φζα ηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο επηιέγνπλ λα πξνβάιινπλ. Ο ηνπξηζκφο, είλαη έλαο θιάδνο
ζηνλ νπνίν ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο επηδξνχλ ζεκαληηθά. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ
ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πξνβάιινπλ αξλεηηθά ζηνηρεία γηα κηα πεξηνρή φπσο
απαγσγέο θαη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο πεξηνρήο ζα κεησζεί.
Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ ηε δχλακε λα δεκηνπξγνχλ
ηελ εηθφλα πνπ ζέινπλ γηα θάπνην κέξνο ππνθηλψληαο ηηο επηινγέο ησλ ηαμηδησηψλ
είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά γηα θάπνηα ηνπνζεζία ρσξίο πάληα ε εηθφλα απηή λα
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
ζσλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ήηαλ
αξθεηά δηαθνξεηηθά απφ φηη ζήκεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα
ππήξρε κηα επηηπρεκέλε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ε αμηνπνίεζε ηεο επηηπρίαο
πεξηνξηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα (πψιεζε CD θαη πξνψζεζε
πξντφλησλ ζρεηηθά κε ηελ ηαηλία). Πιένλ, κέζσ δηαθφξσλ εξεπλψλ έρεη απνδεηρηεί
φηη κέζσ κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο επεξεάδεηαη άκεζα ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ
θαη ηα νθέιε γηα ηελ εθάζηνηε ρψξα ή πεξηνρή είλαη κεγάια. Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε
πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ πξνβνιή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο δηαηεξείηαη γηα
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ρξφληα (Vellas and Becherel, 1999 in «Ζ αμηνπνίεζε ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο θαη ηειενπηηθήο εηθφλαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο ξνήο Γξ.
Μνίξα Πνιπμέλε – Γξ. Μπισλφπνπινο Γεκήηξεο, 2007»).
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3.1.

ΟΡΙΜΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

πσο γεληθά ζηνλ ηνπξηζκφ, έηζη θαη ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ πνιινί είλαη
απηνί πνπ πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ έλαλ νινθιεξσκέλν νξηζκφ ζηνλ φξν. Ο
θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο ινηπφλ είλαη κηα εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία
κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ «νκπξέια» ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ (Becker, 1992 in S.
Zimmermann, 2003:76). ε απηή ηε κνξθή ηνπξηζκνχ νη ηνπξίζηεο έρνπλ ηελ
επηζπκία λα επηζθεθζνχλ θάπνην κέξνο ην νπνίν έρνπλ δεη ζε κηα ηαηλία ή ζε κηα
ηειενπηηθή παξαγσγή θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ην ηέινο ησλ γπξηζκάησλ (Stefan
Rösch, 2009:6)12. χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπξηζκνχ ηεο θνηίαο, ν
θηλεκαηνγξαθηθόο ηνπξηζκόο είλαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο πξνζέιθπζεο επηζθεπηώλ κέζσ
ηεο απεηθόληζεο ελόο ηόπνπ ή ησλ ηζηνξηώλ απηνύ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ
ηειεόξαζε (Scottish Tourist Board, 1997 : 1 in Stefan Rösch, «The experiences of
Film Location tourists», 2009:6). Δίλαη κηα ηδηαίηεξα εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία θαη
κνλαδηθή γηα θάζε άηνκν, αθνχ βαζίδεηαη ζηε δηθή ηνπο εξκελεία θαη θαηαλάισζε
ησλ εηθφλσλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (N. Macionis, 2004:86)13
Κάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ μέλε
βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ, κε ηνπο νπνίνπο ζα
αζρνιεζνχκε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη αλάκεζα ζε άιινπο νη παξαθάησ :
Movie-induced tourism, Film-induced tourism, Film tourism, Film location tourism,
Οn / off location tourism

12

Stefan Rösch : «The experiences of Film Location Tourists», Channel View Publications Ltd, 2009
αλαθηήζεθε ζηηο 14-04-2016 απφ
https://books.google.gr/books?id=tXS6HVPupncC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
13
Niki Macionis : «Understanding the film-induced tourist», (2004). In Frost, Warwick, Croy, Glen
and Beeton, Sue (editors). International Tourism and Media Conference Proceedings.
24th-26th November 2004. Melbourne: Tourism Research Unit, Monash University. 8697. αλαθηήζεθε ζηηο 16-04-2016 απφ
https://www.researchgate.net/publication/228790015_Understanding_the_filminduced_tourist?enrichId=rgreq-58baa810-89ad-487e-b2953855bea30ab7&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODc5MDAxNTtBUzoxNjc5MzE0MTc3MzUxNjhAMT
QxNzA0OTM3ODI2NA%3D%3D&el=1_x_2
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χκθσλα κε ηελ Sue Beeton (2005:9)14 ν φξνο movie-induced tourism αλαθέξεηαη
ζηνλ ηνπξηζκφ ν πνίνο πξνθαιείηαη απφ ηαηλίεο, ελψ ν φξνο film-induced tourism
δηεπξχλεη ηελ έλλνηα εληάζζνληαο επίζεο ηειενπηηθέο παξαγσγέο θαη βίληεν.
πλερίδνληαο ηελ επεμήγεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ, ζα εζηηάζνπκε ζηνπο φξνπο film
tourism θαη film location tourism. Χο film tourism νξίδνπκε ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ
ηνπξηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ επίζθεςε ζε κηα ρψξα ή κηα πεξηνρή ε νπνία έρεη
πξνβιεζεί ζε θάπνηα ηαηλία ή ηειενπηηθή παξαγσγή πνπ έρεη θεληξίζεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ ηειεζεαηή. Απφ ηελ άιιε, σο film location tourism νξίδνπκε ηελ
επίζθεςε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ κηαο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο ην νπνίν έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί σο κέξνο γπξηζκάησλ κηαο ηαηλίαο ή ηειενπηηθήο παξαγσγήο. Ζ Sue
Beeton (2005:174) δίλεη παξαδείγκαηα δηαρσξηζκνχ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ
ηνπξηζκνχ εληφο θαη εθηφο ηνπνζεζίαο (On/Off location tourism). Δίλαη δχν
θαηεγνξίεο θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ νη νπνίεο εζηηάδνπλ θαη ηνλ
θαηεγνξηνπνηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ ηφπν ηνλ νπνίν νη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ λα
επηζθεθζνχλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ δηαρσξηζκφ
αιιά θαη θάπνηα παξαδείγκαηα ψζηε λα γίλνπλ πην θαηαλνεηνί νη φξνη.
Πίνακαρ 3.1. Κηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο εληφο/εθηφο ηνπνζεζίαο

Δνηόρ ηοποθεζίαρ (On-location)

Δκηόρ ηοποθεζίαρ (Off-location)

Πεξηγξαθή

Παξάδεηγκα

Πεξηγξαθή

Τπάξρνληα θηίξηα

Κάζηξα, θαιχβεο,

Καηαζθεπαζκέλα
ζχλνια

μελνδνρεία

Καηαζθεπαζκέλα
ηνπία
(built landscapes)

Κεληξηθνί δξφκνη

Ξερσξηζηά απφ ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ
ηεο ηαηλίαο,
(separate from the
naturally-occurring
setting of the film,
such as the generic
street sets in the
film)

Παξάδεηγκα

Δμσηεξηθέο
πξνζφςεηο νη
νπνίεο έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί
θνληά ζε έλα
ζηνχληην (ζπρλά
αληηπξνζσπεχνπλ
έλα θεληξηθφ
δξφκν)

14

Sue Beeton : «Film-inducted Tourism», Channel View Publications Ltd, 2005, ανακτικθκε ςτισ 1404-2016 από
https://books.google.gr/books?id=3z1i3VcYyGQC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Βνπλά, αγξνί,
Φπζηθά ηνπία

ιίκλεο, σθεαλνχο

Ζ αλαπαξάζηαζε
ησλ θπζηθψλ
ηνπίσλ κέζσ
ππνινγηζηψλ,
κνληεινπνίεζεο
θ.α.

Σερληθέο ζέεο φπσο
γηα παξάδεηγκα ν
γαιάδηνο νπξαλφο
ζην Paramount
Studio (Paramount
Studio’s blue sky
wall)

Πεγή : Sue Beeton, «Film-Induced Tourism», 2005: 174

Καηά ηνλ Zimmermann (2003:76) ππφ ηνλ φξν θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο
εληάζζνληαη φιεο νη κνξθέο ηαμηδηψλ ζε κέξε πνπ έρνπλ γπξηζηεί ηαηλίεο, ηα νπνία
ζπλδένληαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή ζηνλ θφζκν ησλ
ηαηληψλ. ηα παξαπάλσ εληάζζνληαη ηαμίδηα ζε κέξε θαη θαηλφκελα ηα νπνία :
 Τπνθηλνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κέζσ θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ
 Αθνξνχλ ηελ επίζθεςε ηνπνζεζηψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
γπξίζκαηα ζθελψλ
 Αθνξνχλ ηελ επίζθεςε θηλεκαηνγξαθηθψλ ζηνχληην ( θαη εληφο
ζπγθξνηεκάησλ αλαςπρήο)
 Σν ζχλζεκα (Motto) ηνπ ηαμηδηνχ λα πξνέξρεηαη απφ κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο
ηαηλίεο
 Έρνπλ βνεζήζεη έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ λα επεθηαζεί κέζσ ησλ κέζσλ
καδηθήο ελεκέξσζεο

Πίνακαρ 3.2. Σχπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ

Σχπνη

Υαξαθηεξηζηηθά

Παξάδεηγκα

Δνηόρ ηηρ ηοποθεζίαρ (on-location)
Ο θηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο σο
πξσηαξρηθφ θίλεηξν
ηαμηδηνχ

Ζ πεξηνρή ε νπνία
γπξίζηεθε ε ηαηλία είλαη
απφ κφλε ηεο αμηνζέαην
θαη αξθεηά ηζρπξφ ψζηε
λα παξαθηλεί
επηζεκφηεηα

Νεζί Μαι, θνηία,
Balamory
(Isle of Mull, Balamory)
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Κηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο σο κέξνο ησλ
δηαθνπψλ

Δπίζθεςε ζε ηνπνζεζίεο
ηαηληψλ ή ζηνχληην σο
δξαζηεξηφηεηα ζηελ
πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ

«Πξνζθχλεκα»
θηλεκαηνγξαθηθνχ
ηνπξηζκνχ (Film tourism
pilgrimage)

Δπίζθεςε ζε ηνπνζεζίεο
ηαηληψλ, κε ζθνπφ ην
«πξνζθχλεκα» ζην κέξνο
πνπ γπξίζζεθε κε πηζαλέο
αλαπαξαζηάζεηο

Κηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο δηαζεκνηήησλ

πίηηα δηαζεκνηήησλ θαη
ηνπνζεζίεο ηαηληψλ νη
νπνίεο έρνπλ ιάβεη
δηαζεκφηεηα
Δπίζθεςε ζε ηνπνζεζίεο
ηαηληψλ νη νπνίεο
αληηπξνζσπεχνπλ κηα
άιιε επνρή

Ννζηαιγηθφο
θηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο

Doune Castle, θνηία,
Monty Python,
Σνπνζεζίεο ηνπ
«Άξρνληα ησλ
δαρηπιηδηψλ»
(Doune Castle, Monty
Python; Lord of the rings
sites)
πίηηα ηνπ Υφιπγνπλη
The Andy Griffith Show
(επνρή 1950),
Heartbeat (επνρή 1960)

Δμποπικόρ (Commercial)
Έλα αμηνζέαην ην νπνίν
θαηαζθεπάζηεθε κεηά ην
γχξηζκα ηελ ηαηλίαο
θαζαξά γηα ηελ
πξνζέιθπζε θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ
ηνπξηζηψλ
Δθδξνκέο
Δθδξνκέο νη νπνίεο
θηλεκαηνγξαθηθνχ
αλαπηχρζεθαλ ζε
ηνπξηζκνχ (ηαηληψλ)
δηάθνξεο ηνπνζεζίεο
ηαηληψλ
Ξελαγήζεηο ζε
Δθδξνκέο ζε
ηνπνζεζίεο ηαηληψλ (onζπγθεθξηκέλεο
location)
ηνπνζεζίεο, ζπρλά
ηδησηηθέο εθηάζεηο
Λανθαζμένερ ηαςηόηηηερ (Mistaken identities)
Καηαζθεπαζκέλν
αμηνζέαην
θηλεκαηνγξαθηθνχ
ηνπξηζκνχ

Κηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο ζε κέξε πνπ
απιά πηζηεχεηαη φηη
έρνπλ γπξηζηεί ηαηλίεο

Σαηλίεο θαη ηειενπηηθέο
ζεηξέο νη νπνίεο έρνπλ
γπξηζηεί ζε έλα κέξνο ην
νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί
γηα λα κνηάζεη κε έλα
άιιν, ζπρλά ζε άιιεο
ρψξεο γηα νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο. Γλσζηέο θαη σο
«Παξαγσγέο δξαπέηε»
(Runaway productions)

Δκπεηξία Heartbeat,
Γνπίηκπη, Ζλ. Βαζίιεην

Δθδξνκέο εληφο
ηνπνζεζίαο
(on location tours)

Hobbiton,
Νέα Εειαλδία

ηαλ μέζπαζε ε βία
(Deliverance). Ζ ηαηλία
γπξίζηεθε ζην Clayburn
ηνπ Καλαδά αιιά ε
ηζηνξία εδξεχεη ζηε Β.
Ακεξηθή
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Οη ηαηλίεο νη νπνίεο έρνπλ
Κηλεκαηνγξαθηθφο
θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ
ηνπξηζκφο ζε κέξε πνπ
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
αλαθέξεηαη ε ηαηλία αιιά
ρψξα ή πεξηνρή ζηελ
δελ έρεη γπξηζηεί
νπνία εδξεχεη ε ηζηνξία
αιιά πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε ηαηλία
δελ γπξίζηεθε εθεί
Δκηόρ ηοποθεζίαρ (Off-location)

Πεξηεγήζεηο ζε
θηλεκαηνγξαθηθά
ζηνχληην

Θεκαηηθά πάξθα
θηλεκαηνγξαθηθά
ζηνχληην (Film studio
theme parks)

Βηνκεραληθέο
πεξηεγήζεηο ζε
θηλεκαηνγξαθηθά
ζηνχληην ελ ψξα
εξγαζίαο, φπνπ νη
επηζθέπηεο κπνξνχλ λα
δνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ
γπξηζκάησλ
πλήζσο θνληά ζε
θηλεκαηνγξαθηθά
ζηνχληην, εηδηθά
θαηαζθεπαζκέλα γηα ηνλ
ηνπξηζκφ κε θακία
θηλεκαηνγξάθεζε ή
παξαγσγή λα ιακβάλεη
ρψξα

Μπξέηβραξη
(Braveheart), θνηία, ε
ηαηλία γπξίζηεθε ζηελ
Ηξιαλδία

ηνχληην Paramount

ηνχληην Universal

Πεγή : Sue Beeton, «Film-Induced Tourism», 2005:10
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Ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΤΡΙΣΑ

3.2.

Πξνρσξψληαο, δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ
«θηλεκαηνγξαθηθόο ηνπξίζηαο». Ο θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξίζηαο ινηπφλ, είλαη εθείλνο
ν νπνίνο επηιέγεη ηνπο πξννξηζκνχο ηνπ κε βάζε θάπνηα ηαηλία. Παξφια απηά
ππάξρνπλ θαη δηαρσξηζκνί ζηνλ φξν απηφ. χκθσλα κε ηνλ Gartner (Gartner, 1993 in
Stefan Rösch «The experiences of Film Location Tourists», 2009:7) αλ ε απφθαζε
ηνπ πξννξηζκνχ είλαη επεξεαζκέλε απφ κηα ηαηλία ζαλ κηα πεγή εηθφλαο θαη
επηζπκνχλ λα εμεξεπλήζνπλ γηα παξάδεηγκα ηελ Φισξεληία ιφγσ ηεο πξνβνιήο ηεο
ζηελ ηαηλία «Γσκάηην κε ζέα» («Room with a view», 1985), ηφηε είλαη
θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο ( Film tourists). Απφ ηελ άιιε, αλ ν θηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξίζηαο ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ηελ Φισξεληία έρεη ζθνπφ λα επηζθεθζεί ηηο
αθξηβείο ηνπνζεζίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα γπξίζκαηα ζθελψλ ηελ ηαηλίαο
ηφηε εθείλνο ή εθείλε είλαη θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξίζηαο ηνπνζεζίαο (Film-location
tourist).
Πέξα απφ ηνπο νξηζκνχο φκσο, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ην πξνθίι ησλ
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηνπξηζηψλ. Με άιια ιφγηα ηα θίλεηξα ηα νπνία έρνπλ γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ηέηνην ηαμίδη, αιιά θαη ηα είδε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ
ηνπξηζηψλ.
Ζ N.Macionis (2004:87) δηαθξίλεη ηνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο ηνπξίζηεο ζηηο ηξείο
παξαθάησ θαηεγνξίεο :


ςγκςπιακοί κινημαηογπαθικοί ηοςπίζηερ (Serendipitous Film Tourist)



Γενικοί κινημαηογπαθικοί ηοςπίζηερ (General Film Tourist)



Διδικοί κινημαηογπαθικοί ηοςπίζηερ (Specific Film Tourist)

Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη νη ζπγθπξηαθνί θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο είλαη
εθείλνη νη νπνίνη ηπραίλεη λα βξίζθνληαη ζε έλαλ πξννξηζκφ ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη ζε
θάπνηα ηαηλία, νη γεληθνί θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο είλαη εθείλνη νη νπνίνη δελ
έιθνληαη απφ έλαλ θηλεκαηνγξαθηθφ πξννξηζκφ αιιά παξ’ φια απηά ζπκκεηέρνπλ ζε
ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαηλία θαηά ηελ παξακνλή
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ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ θαη ηέινο νη εηδηθνί θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο είλαη εθείλνη νη
νπνίνη αλαδεηνχλ ηα κέξε ηα νπνία έρνπλ δεη ζε θάπνηα ηαηλία.
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3.3.

ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Ο θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ Stefan Rösch (2009:8) μεθίλεζε ην
1935 κε ηελ ηαηλία «Ναπηηθή Αληαξζία» (Mutiny on the bounty) ε νπνία κεηέηξεςε
ηελ Σατηή ζε έλαλ ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παξαθηλψληαο κεγάιν αξηζκφ
ηνπξηζηψλ λα ηελ επηζθεθζνχλ. Άιιεο ηαηλίεο κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ν
θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο θαηάθεξε λα θάλεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα είλαη «Ο
ηξίηνο άλζξσπνο» (The third man) ηνπ 1949, ε νπνία παξαθηλνχζε γηα πάλσ απφ
πελήληα πέληε ρξφληα ηνπο επηζθέπηεο λα επηζθεθζνχλ ηε Βηέλλε κε ζθνπφ λα δνπλ
απφ θνληά ηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο γπξίζηεθε ε ηαηλία. πλερίδνληαο, ηαηλίεο πνπ
ελέπλεπζαλ ηνλ θφζκν λα ηαμηδέςεη ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ έρνπλ γπξηζηεί είλαη ν
«Νηαγάξαο» (Niagara) ηνπ 1953, γπξηζκέλε ζηνλ Καλαδά θαη ζηνπο θαηαξξάθηεο ηνπ
Νηαγάξα, «Τν θπλήγη ηνπ θιέθηε» (To catch a thief) ηνπ 1955, γπξηζκέλν θαηά θχξην
ιφγν ζηελ Γαιιία, «Ζ γέθπξα ηνπ πνηακνύ Κβάη» (Bridge on the river Kwai), ηνπ
1957 θηλεκαηνγξαθεκέλε ζηε ξη Λάλθα, «Ο Λόξελο ηεο Αξαβίαο» (Lawrence of
Arabia), ηαηλία ηνπ 1962 θηλεκαηνγξαθεκέλε κεηαμχ άιισλ ζηελ Ηζπαλία, ην
Μαξφθν θαη ηελ Ηνξδαλία, θαη ηέινο «Ζ κεισδία ηεο επηπρίαο» (The sound of music)
γπξηζκέλε ην 1965 θαηά θχξην ιφγν ζην άιηζκπνπξγθ θαη ζηε Γεξκαλία.
ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980, ε εμέιημε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εκθάληζε πνιχ επηηπρεκέλσλ ηαηληψλ αχμεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ
ηνπξηζκνχ (Stefan Rösch 2009:8). Ο θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο δελ
«απνγεηψζεθε» κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο Υνιηγνπληηαλήο θηλεκαηνγξαθηθήο
παξαγσγήο «Τα ζαγόληα ηνπ θαξραξία» (Jaws) ην 1975 (Grihault, 2003 in Stefan
Rösch 2009:8)
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3.4.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ν θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο αθνξά ηφζν ηελ πεξίνδν
ησλ γπξηζκάησλ κηαο ηαηλίαο φζν θαη ηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά απφ απηά. Τπάξρνπλ
πνιιέο ελέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε
ηνπξηζηψλ ζε ηνπνζεζίεο ηαηληψλ μερσξηζηέο γηα θάζε πεξίνδν. Δπίζεο ζηε ζπλέρεηα
ζα δνχκε πνηνη είλαη εθείλνη νη νπνίνη νπζηαζηηθά ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή
θαη πξνβαίλνπλ ζηηο ελέξγεηεο πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ηα
θαηαθέξλνπλ.
Ζ δεκηνπξγία ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ κε βάζε κηα ηαηλία ή κηα ηειενπηηθή
παξαγσγή ζπκπεξηιακβάλεη πνιινχο «παίθηεο» αιιά ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ
πηζαλψλ λα δηαθέξεη απφ παξαγσγή ζε παξαγσγή.15 Δθείλνη νη νπνίνη ζπκβάιινπλ
ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη :


Ζ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία θαη ε ηειεφξαζε



Ζ θηλεκαηνγξαθηθή επηηξνπή



Ο ηχπνο



Ο εθάζηνηε Γήκνο



Σα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία



Παξάγνληεο ζην πιαίζην ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ

Ζ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία θαη ε ηειεφξαζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή
κηα ηαηλίαο ή ζεηξάο θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλεξγάηεο αζρνινχληαη ηφζν κε
ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεάκαηνο φζν θαη κε ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηα νπνία είλαη
απαξαίηεηα. Ζ δνπιεηά ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο επηηξνπήο είλαη λα θαηαθέξεη λα
πξνζειθχζεη παξαγσγέο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απνηειψληαο έλα ζχλδεζκν
κεηαμχ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο.
Καζψο ν ηχπνο παίδεη ζηηο κέξεο καο έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, είλαη ινγηθφ λα
ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ. Μέζσ ηνπ ηχπνπ κπνξνχλ νη
πιεξνθνξίεο ζε φια ηα ρξνληθά ζηάδηα ηεο θηλεκαηνγξάθεζεο κηαο ηαηλίαο λα γίλνπλ
παγθνζκίσο γλσζηά. Ο εθάζηνηε Γήκνο παίδεη επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
15

Experience films-in real- life – a handbook in film tourism, αλαθηήζεθε ζηηο 04-05-2016 απφ
http://www.northseascreen.eu/File/Handbook_Filmtourism_double_1.pdf
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δεκηνπξγία θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ θαζψο ζα πξέπεη λα παξέρεη νηθνλνκηθή
ζηήξημε αιιά θαη ζηξαηεγηθή ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη κηα παξαγσγή. Σα
ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ
θφζκν ζηηο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο, αθνχ είλαη
εθείλα πνπ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ δηαθφξσλ εηδψλ εθδξνκέο γλσξίδνληαο ηηο
ηνπνζεζίεο θαη ηα αμηνζέαηα. Σέινο νη παξάγνληεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, είηε
απηνί αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα είηε φρη, δηαδξακαηίδνπλ
έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ελφο βηψζηκνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ.
Γηαζέηνπλ γλψζεηο γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη κέζσ κείσζεο ηηκψλ ή
νπνησλδήπνηε άιισλ ζπκθσληψλ κπνξεί λα γίλνπλ έρνπλ ηε δχλακε λα
πξνζειθχζνπλ ζηελ πεξηνρή θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο.
Καζψο ε παξαγσγή θαη ε θηλεκαηνγξάθεζε κηαο ηαηλίαο είλαη κηα αξθεηά ρξνλνβφξα
δηαδηθαζία κπνξνχκε λα πνχκε πσο θαη ν θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο ρξεηάδεηαη
ηνλ ρξφλν ηνπ θαη αξθεηέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλνο
γηα κηα πεξηνρή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε εθάζηνηε πεξηνρή ε νπνία ζα θηινμελήζεη κηα
θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή θαη επηζπκεί λα πξνσζεζεί κέζσ απηήο, ζα πξέπεη λα
αξρίζεη ηηο δηαδηθαζίεο πξηλ θαλ μεθηλήζνπλ ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο. Ζ πεξηνρή ζα
πξέπεη λα θαηνρπξψζεη ηα δηθαηψκαηα πξεκηέξαο ηεο ηαηλίαο ψζηε κέζσ απηήο λα
πξνζειθχζεη επηζθέπηεο θαη λα γίλεη επξχηεξα γλσζηή. Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε
κηαο ζηξαηεγηθήο φζσλ αθνξά ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη επίζεο κηα πνιχ
ζεκαληηθή θίλεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνβνχλ νη αξκφδηνη ηεο πεξηνρήο. Μέζσ
ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ε πξνβνιή ηφζν ηεο παξαγσγήο φζν θαη ηνπ ηφπνπ
ζα κπνξέζεη κέζα ζε ιίγεο ψξεο λα θάλεη ην γχξν ηνπ θφζκνπ, ζηξέθνληαο ηα θψηα
ηεο δεκνζηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Σέινο, ζεκαληηθέο φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη είλαη
θαη νη ζπλεξγαζίεο θαη νη ζπκθσλίεο νη νπνίεο γίλνληαη κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ηεο
πεξηνρήο θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ή ηειενπηηθψλ παξαγσγψλ αλάινγα κε ηελ
πεξίζηαζε.
Μηιψληαο γηα ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηηο παξαγσγέο, κπνξνχκε λα
πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξίνδν ησλ γπξηζκάησλ θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ πνιιέο
επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία. Ζ δεκηνπξγία κνλαδηθψλ εθδειψζεσλ κε αθνξκή ηα
γπξίζκαηα κηαο ηαηλίαο είλαη έλα ζπκβάλ ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα ηξαβήμεη ηελ
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πξνζνρή αηφκσλ δηαθφξσλ ειηθηψλ. Πξνβνιή βίληεν απφ ηα παξαζθήληα ηεο ηαηλίαο
κε απνθιεηζηηθέο δειψζεηο ησλ εζνπνηψλ αιιά θαη ηνπ ζπλεξγείνπ είλαη επίζεο κηα
πνιχ ελδηαθέξνπζα θίλεζε αθνχ δίλεηαη ζηνπο ηειεζεαηέο ε δπλαηφηεηα λα δνπλ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη ηα γπξίζκαηα αιιά θαη ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο
εζνπνηνχο κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη φρη ππνδπφκελνη θάπνηνλ άιιν.
Δπηπιένλ ε επηηξνπή ηαηληψλ ηεο πεξηνρήο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ
ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ γπξηζκάησλ, βνεζψληαο ηελ
θνηλφηεηα λα νξγαλψζεη εθδξνκέο νη νπνίεο ζα γίλνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο
έρνπλ ιάβεη ή ζα ιάβνπλ ρψξα νξηζκέλεο ζθελέο. Σέινο, αθνχ δνχκε ζε κηα επνρή
ζηελ νπνία ε ηερλνινγία πξσηαγσληζηεί πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ, δελ ζα
κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ δεκηνπξγία
θνηλνηήησλ γχξσ απφ ηελ εθάζηνηε ηαηλία ή ζεηξά είλαη κηα θίλεζε ζηελ νπνία ζα
αληαπνθξηζνχλ πνιιά άηνκα αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
έρνπλ εμαπισζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. ηηο θνηλφηεηεο απηέο εθηφο απφ ηελ
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο, ν ππεχζπλνο ζα κπνξεί λα αλεβάδεη απνθιεηζηηθέο εηθφλεο θαη βίληεν.
ηαλ πηα ε θηλεκαηνγξάθεζε ηεο ηαηλίαο θηάζεη ζην ηέινο ηεο δελ ζεκαίλεη θαη ην
ηέινο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή, αξθεί νη αξκφδηνη λα
θξνληίζνπλ λα κελ κεησζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ηνπξηζηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο.
Αξρηθά, ν πξννξηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα πξνσζείηαη θαη λα πξνβάιιεηαη
κέζσ ηαηληψλ ή ηειενπηηθψλ παξαγσγψλ. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία ζα κπνξνχζαλ λα
νξγαλψζνπλ δηάθνξα παθέηα δηαθνπψλ βαζηζκέλα ζηελ ηαηλία ε νπνία γπξίζηεθε
ζηελ πεξηνρή, παξνηξχλνληαο ηνπο ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο λα πσινχλ δηαθφξσλ
εηδψλ ζνπβελίξ βαζηζκέλα ζηελ εθάζηνηε θηλεκαηνγξαθηθή ή ηειενπηηθή παξαγσγή.
Πξσηφηππεο εθδειψζεηο ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξηνρή
πξνβάιινληαο μαλά ζθελέο θαη ηνπνζεζίεο απφ ηελ ηαηλία. 16
Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηελ νπνία ελεξγνπνηεί
κηα ηαηλία, ζα αλαθεξζνχκε ζε δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπξηζκνχ κέζσ
ηαηληψλ. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην έηνο 2014 νη θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο έθεξαλ
ζηε ρψξα πεξίπνπ 100-140 εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο θαη ην Alnwick Castle, ην νπνίν
16

Experience films in real life : A handbook of film tourism, αλαθηήζεθε ζηηο 28-06-2016 απφ
http://www.northseascreen.eu/File/Handbook_Filmtourism_double_1.pdf
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ζηηο δχν πξψηεο ηαηλίεο ηνπ Υάξη Πφηεξ (Harry Potter) εκθαλίδεηαη σο ην
Υφγθνπαξηο (Hogwarts), απέζπαζε ηνλ ίδην ρξφλν 4,3 εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο απφ
ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ.17
Έλα άιιν παξάδεηγκα, θαη ίζσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο
θίλεζεο κέζσ ηαηληψλ είλαη ε Νέα Εειαλδία θαη νη ηαηλίεο «Ο Άξρνληαο ησλ
Γαρηπιηδηψλ» θαη «Υφκπηη». Γηεζλήο έξεπλα επηζθεπηψλ (International Visitor
Survey) έδεημε πσο ην έηνο 2004, 6% ησλ ηνπξηζηψλ, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε
120.000-150.000 επηζθέπηεο, δήισζαλ πσο ε ηαηλία ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο
ιφγνπο ηεο επηινγήο ηνπ πξννξηζκνχ ελψ ην 1% δήισζε πσο ε ηαηλία ήηαλ ν
κνλαδηθφο ιφγνο ηεο επίζθεςήο ηνπο. Απηφ ην 1% κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ 32,8
εθαηνκκχξηα $ Νέαο Εειαλδίαο. Σν έηνο 2004, 63.200 επηζθέπηεο ζπκκεηείραλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηαηλία θαη έθηνηε πεξίπνπ 47.000 ηνπξίζηεο
θάζε ρξφλν επηζθέπηνληαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπνζεζίεο. Δπηπξφζζεηα, ην Ηλζηηηνχην
Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο (New Zealand Institute of Economic
Research) γηα ην έηνο 2014 αλέθεξε φηη ην κάξθεηηλγθ ηεο ρψξαο έθεξε αχμεζε
επηζθεπηψλ απφ ηε Γχζε αιιά θαη κηα αχμεζε παγθφζκησλ επηζθεπηψλ θαηά 7,2%.
Σέινο, ζεκαληηθή αχμεζε ζεκεηψζεθε θαη ζηνπο επηζθέπηεο απφ ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην ε νπνία άγγημε ην 14,2%.18
Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο νη ηαηλίεο κπνξνχλ εχθνια λα πξνζειθχζνπλ θφζκν ζε
έλαλ πξννξηζκφ θαη φζν νη ππεχζπλνη ηνπ κάξθεηηλγθ πξννξηζκνχ ζπλερίδνπλ λα
πξνσζνχλ ηελ εθάζηνηε ηαηλία κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε
απήρεζε ηνπ πξννξηζκνχ.

17

Film tourism research, αλαθηήζεθε ζηηο 28-06-2016 απφ
http://www.creativeengland.co.uk/production-services/film-tourism-research
18
New Zealand tourism : Facts and figures, αλαθηήζεθε ζηηο 28-06-2016 απφ
http://media.newzealand.com/en/story-ideas/new-zealand-tourism-facts-and-figures/

36

Κηλεκαηνγξαθηθφο θαη ηειενπηηθφο ηνπξηζκφο ζηε Γεξκαλία
Film – induced tourism in Germany
Εψξδνπ Ναηαιία

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Η ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Ζ Γεξκαλία βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Δπξψπε θαη είλαη κία απφ ηεο κεγαιχηεξεο
ρψξεο ηεο επείξνπ. Δίλαη ε πνιππιεζέζηεξε ρψξα ηεο Δπξψπεο κε 81.459.000
θαηνίθνπο (2015)19 θαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ.
ζνλ αθνξά ηε γεσγξαθία, ζπλνξεχεη βφξεηα κε ηε Γαλία, φπνπ βξέρεηαη θαη απφ ηε
Βαιηηθή θαη ηε Βφξεηα Θάιαζζα, αλαηνιηθά κε ηελ Πνισλία θαη ηελ Σζέρηθε
Γεκνθξαηία, δπηηθά κε ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηε Γαιιία
θαη ηέινο λφηηα κε ηελ Διβεηία θαη ηελ Απζηξία. Ζ πξσηεχνπζά ηεο είλαη ην
Βεξνιίλν κε 3.478.600 θαηνίθνπο (2015)20. Ζ Γεξκαλία απνηειείηαη απφ δεθαέμη
νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα (Bundesländer) ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηθή ηνπ
θπβέξλεζε θαη θνηλνβνχιην αιιά θαη ζα δηθά ηνπ ζχκβνια, δειαδή ζεκαία θαη
εζλφζεκν. ρεηηθά κε ηε ζξεζθεία, ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο είλαη
ρξηζηηαλνί νη νπνίνη είλαη είηε πξνηεζηάληεο θαη αλήθνπλ ζηελ Δπαγγειηθή εθθιεζία,
είηε θαζνιηθνί.
ζνλ αθνξά ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην 2002 ππήξραλ ζηε ρψξα 1.844 θηλεκαηνγξάθνη
ελψ ε αληίζηνηρε κέηξεζε γηα ην έηνο 2015 έδεημε κία κείσζε αθνχ νη
θηλεκαηνγξάθνη ήηαλ 1.648.21
Ζ Γεξκαλία εθηφο απφ πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπνζεζίεο είλαη επίζεο έλαο ηφπνο
ν νπνίνο πξνζθέξεη ζε κηα παξαγσγή φηη ρξεηάδεηαη γηα ηα γπξίζκαηα. Πην
ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ε Γεξκαλία δηαζέηεη κηα κεγάιε
πνηθηιία. Βνπλά, δάζε, πεδηάδεο, ιφθνη, ιίκλεο αιιά θαη πνηάκηα ζπλζέηνπλ έλα
φκνξθν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα φισλ ησλ εηδψλ ηηο πξνηηκήζεηο. Δπηπιένλ
είλαη κηα ρψξα κε εληππσζηαθή θηλεκαηνγξαθηθή ηζηνξία θαη πςειέο πξνδηαγξαθέο
ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα. Ζ ρψξα δηαζέηεη πνιιά θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην κε
αγγιφθσλνπο άξηηα εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο. Δπηπξφζζεηα, ε γεξκαληθή
19

Statistisches Bundesamt, αλαθηήζεθε ζηηο 18-04-2016 απφ
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabelle
n/Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html
20
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, αλαθηήζεθε ζηηο 18-04-2016 απφ https://www.statistik-berlinbrandenburg.de/pms/2016/16-01-05b.pdf
21
Anzahl der Kinos in Deutschland in den Jahren 2002 bis 2015, αλαθηήζεθε ζηηο 19-04-2016 απφ
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3077/umfrage/anzahl-der-kinos-in-deutschland-seit-demjahr-2002/
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νκνζπνλδηαθή θαη θξαηηθή πνιηηηθή έρεη αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο πξνο
ηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ
δεκηνπξγεί θίλεηξα ηφζν γηα εζληθέο φζν θαη γηα δηεζλείο παξαγσγέο. 22
Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο αθνχ ε ρψξα δίλεη κεγάιε βάζε ζηελ πξνζέιθπζε
θηλεκαηνγξαθηζηψλ ζε γεξκαληθφ έδαθνο δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη θαη ην
ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ. Πνιιέο είλαη νη πεξηνρέο νη νπνίεο
θηινμελνχλ γεξκαληθέο ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηάθεξαλ λα
πξνζειθχζνπλ θφζκν νξγαλψλνληαο πεξηεγήζεηο ζηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο
γπξίζηεθε ε ηειενπηηθή ζεηξά θαη πσιψληαο δηάθνξα ζνπβελίξ εκπλεπζκέλα απφ ηε
ζεηξά.
ην θεθάιαην απηφ, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά
ρξεκαηνδνηήζεηο παξαγσγψλ αιιά θαη πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ
ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε ζε πέληε νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα ηεο
ρψξαο ζηα νπνία φπσο ζα δνχκε ζε επφκελα θεθάιαηα γίλνληαη πνιιέο
θηλεκαηνγξαθήζεηο θαη ππάξρεη θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο.

22

German Film Commissions, αλαθηήζεθε ζηηο 05-05-2016 απφ http://www.locationgermany.de/Welcome.html
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4.1.

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ

Ο ηνπξηζκφο γηα ηε Γεξκαλία είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Ζ
ρψξα εηζπξάηηεη θάζε ρξφλν αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα επξψ κέζσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ηνκέα θαη επίζεο πνιινί είλαη εθείλνη νη νπνίνη εξγάδνληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ
ηνπξηζκνχ.
Θεηηθά είλαη ηα πξφζεκα ζε φηη αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζχκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο (Bundesverband der
Deutschen Tourismuswirtschaft e.V.). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηεζλείο θαη εγρψξηεο
δηαλπθηεξεχζεηο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ην έηνο 2015 έθηαζαλ ηηο 436 εθαηνκκχξηα
πνζφ ην νπνίν ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο απμήζεθε θαηά 3%. Οη επηβάηεο
ησλ αεξνδξνκίσλ (αθήμεηο θαη αλαρσξήζεηο) έθηαζαλ ην 2015 ηνπο 216
εθαηνκκχξηα, αξηζκφο κεγαιχηεξνο θαηά 3,8% απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. Απμεκέλνο
παξαηεξήζεθε θαη ν ηδίξνο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πην ζπγθεθξηκέλα
θαηαιπκάησλ αιιά θαη επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο, θαηά 4,2% αιιά θαη ν ηδίξνο ησλ
ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ν νπνίνο άγγημε ηα 27,3 δηο €.
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4.1.1. ΑΡΜΟΓΙΔ ΑΡΥΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ
Σα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηε Γεξκαλία κπνξεί
ζηελ αξρή λα καο θαλνχλ αξθεηά πεξίπινθα, είλαη φκσο παξφια απηά αξθεηά
νξγαλσκέλα ψζηε λα κπνξνχλ φια λα ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη κε θαλεξά
απνηειέζκαηα.
Αξρηθά είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί πσο ζηε Γεξκαλία δελ ππάξρεη Τπνπξγείν
Σνπξηζκνχ, αιιά φια ηα θαζήθνληα απηνχ έρεη αλαιάβεη ην Οκνζπνλδηαθφ
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο. Έηζη εθηφο απφ ηα ππφινηπα ζέκαηα ηα νπνία
πξέπεη λα αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν Τπνπξγείν, είλαη ηαπηφρξνλα αξκφδην γηα
ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε άιια Τπνπξγεία
δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε
ρψξα θαη αλαιχνπλ ηα κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο
πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα απμήζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ. ε απηφ ην ζεκείν
είλαη πνιχ βαζηθφ λα ηνλίζνπκε πσο παξφιν πνπ ην Τπνπξγείν είλαη ππεχζπλν γηα
ηελ εηζαγσγή κηαο «θνηλήο γξακκήο» ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε απηήο έρνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ νκφζπνλδσλ
θξαηηδίσλ.
Δπηπιένλ, ππάξρεη ζηε ρψξα κηα επηηξνπή ηνπξηζκνχ ε νπνία απνηειείηαη απφ άηνκα
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δλέξγεηαο αιιά θαη απφ άηνκα ηεο δηνίθεζεο ησλ
θξαηηδίσλ. ηφρνο απηήο ηεο επηηξνπήο είλαη λα ζπδεηνχληαη δηάθνξα ζέκαηα ηα
νπνία απαζρνινχλ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο ρψξαο θαη λα παίξλνληαη απνθάζεηο
ζρεηηθά κε ηα κειινληηθά ζρέδηα.
πλερίδνληαο, ζηε Γεξκαλία ππάξρεη έλαο εληεηαικέλνο απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ν νπνίνο έρεη κηα ζέζε δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηελ
θπβέξλεζε θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Μέζσ απηνχ, νη
επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, αιιά θαη
ηπρφλ ηδέεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ, ζηελ θπβέξλεζε θαη έηζη δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο.
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Δληφο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ππάξρεη κηα επηηξνπή ηνπξηζκνχ ε νπνία
απνηειείηαη απφ 18 εθιεγκέλα κέιε (βνπιεπηέο) θαη ζπδεηά λνκνζρέδηα θαη
πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ γεξκαληθνχ ηνπξηζκνχ.
Κάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο, ζην νπνίν
αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, βξίζθεηαη ε Γεξκαληθή Έλσζε ηνπξηζκνχ (Deutscher
Tourismus Verband). Ζ Έλσζε απηή ηδξχζεθε ην 1902 θαη δηαζέηεη πεξίπνπ εθαηφ
κέιε, κεηαμχ απηψλ ηνπξηζηηθνί θνξείο θξαηηδίσλ, πεξηθεξεηψλ θαη θξαηηδίσλπφιεσλ θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα αληηπξνζσπεχεη φζνπο ζπκβάιινπλ ζηνλ Γεξκαληθφ
ηνπξηζκφ. Δληφο ηεο Έλσζεο αληαιιάζζνληαη απφςεηο κεηαμχ ησλ κειψλ γηα
δηάθνξα ζέκαηα θαη ε Έλσζε εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα αιιά θαη ηελ θαηλνηνκία
ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ζ Γεξκαληθή Έλσζε Σνπξηζκνχ ρξεκαηνδνηείηαη θαηά θχξην
ιφγν απφ ηα κέιε ηεο ελψ γηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα (project) παίξλεη επηρνξεγήζεηο
απφ ηα εθάζηνηε Τπνπξγεία θαη θπξίσο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο.
Ζ πξνψζεζε ηεο Γεξκαλίαο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζην εμσηεξηθφ, έρεη αλαηεζεί
ζην γεξκαληθφ ζπκβνχιην ηνπξηζκνχ (DTZ- Deutsche Zentrale für Tourismus). Ζ
ρξεκαηνδφηεζε απηνχ γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ην νπνίν
δηαζέηεη 30 εθαηνκκχξηα € θάζε ρξφλν23. Απνηειείηαη απφ 72 κέιε θαη 12 ρνξεγνχο
νη νπνίνη δηαζέηνπλ ρξήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. ηφρνο ηνπ
γεξκαληθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπξηζκνχ είλαη φπσο αλαθέξακε, ε πξνψζεζε ηεο ρψξαο σο
ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζην εμσηεξηθφ. Απηφ ην πεηπραίλνπλ παίξλνληαο γηα
παξάδεηγκα κέξνο ζε παγθφζκηεο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο αληηπξνζσπεχνληαο ηε ρψξα
θαη γπξίδνληαο δηάθνξα δηαθεκηζηηθά ζπνη γηα ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο.
Δλαιιαγή ζηνπο ππεπζχλνπο έρνπκε φκσο ζε φηη αθνξά ηελ πξνψζεζε ηνπ
ηνπξηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ζηεο ρψξαο. Δδψ πξσηαξρηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη
νξγαληζκνί ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ ηνπ θάζε θξαηηδίνπ αιιά θαη νη ηνπξηζηηθνί
νξγαληζκνί ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ. Βιέπνπκε, πσο φζνλ αθνξά ηελ
ηνπξηζηηθή θίλεζε εληφο ηεο ρψξαο, ην θάζε θξαηίδην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ

23

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, αλαθηήζεθε ζηηο 18-04-2016 απφ
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Tourismus/Tourismuspolitik/akteure.html
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πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηεη αιιά θαη ησλ αμηνζέαησλ ηεο
πεξηνρήο. 24
Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ην ζχζηεκα ζηε Γεξκαλία ζπκπεξηιακβάλεη πνιινχο
θνξείο θαη νξγαληζκνχο νη νπνίνη βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο αιιά παξφια απηά φινη έρνπλ απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο
ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθηειέζνπλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα.

24

Δ. Μυλωνόπουλοσ – Αικ. Κοντουδάκθ «Επικοινωνιακι πολιτικι ςτο δθμόςιο τομζα τουριςμοφ»
143-148, 2011, Ανοικτι Βιβλιοκικθ, Ακινα
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4.2.

Ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ

Ο θηλεκαηνγξάθνο ζηε Γεξκαλία μεθίλεζε κε ηνλ πεηξακαηηζκφ ησλ αδειθψλ
Skladanowsky λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο θηλεκαηνγξαθηθή ζπζθεπή. ιε ε
πξνζπάζεηά ηνπο δηαθφπεθε απφ ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν (1914). Οιφθιεξε ε
ρψξα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ηεο αληηκεηψπηζαλ πνιχ
δχζθνιεο επνρέο φπσο ε λαδηζηηθή πεξίνδνο θαη ην νινθαχησκα (1933), ν Β’
Παγθφζκηνο Πφιεκνο (1939), ν Φπρξφο Πφιεκνο (1947), νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο
ηνπ 1970, ε επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο (1989) θαη ε ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(1993). πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη απηά ηα γεγνλφηα είηε πξνθάιεζαλ αλαηαξαρέο
ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο είηε ελέπλεπζαλ ζε απηή αιιαγέο.25
Λέγεηαη πσο ν Γεξκαληθφο θηλεκαηνγξάθνο μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1920 κε
ηελ πξεκηέξα ηεο δξακαηηθήο ηαηλίαο «Σν εξγαζηήξην ηνπ Γξ. Καιηγθάξη» (Das
Cabinet des Dr. Caligari).26 Δθείλε ηελ επνρή ζηε Γεξκαλία ππήξραλ δχν θιάδνη
ηαηληψλ. Αξρηθά ν «ξνκαληηθφο» ν νπνίνο βαζηδφηαλ ζηε ξνκαληηθή ινγνηερλία ηεο
επνρήο θαη δεχηεξνλ ν «κνληέξλνο» ν νπνίνο έζηγε ζέκαηα ηεο επνρήο φπσο γηα
παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νη θνηλσληθέο δηαθνξέο. ηαλ ην 1933 ν
Υίηιεξ αλέιαβε ηελ εγεζία ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο, φιε ε εμέιημε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ απφ ην 1920 έιαβε ηέινο. Σα ρξφληα απηά, ν θηλεκαηνγξάθνο
ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά γηα πξνπαγαλδηζηηθνχο ιφγνπο.
Μηιψληαο γηα ηνλ ζχγρξνλν γεξκαληθφ θηλεκαηνγξάθν, έλα απφ ην πην αμηφινγα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε θηλεκαηνγξάθεζε θαη πξνβνιή ηζηνξηθψλ ηαηληψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην 2003 νθηψ ζηηο δεθαπέληε γεξκαληθέο ηαηλίεο κε ηα πςειφηεξα
κεηθηά έζνδα ζηελ εγρψξηα αγνξά ήηαλ ηζηνξηθέο.27 Ο γεξκαλν-απζηξηαθφο
ζθελνζέηεο Wolfgang Liebeneiner ην 1943 είπε : «Έλα από ηα θύξηα θαζήθνληα κηαο
ηαηλίαο είλαη λα κεηαδώζεη ζηηο επόκελεο γεληέο κηα πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ
παξειζόληνο θαη όπσο θαίλεηαη, όιεο νη ηαηλίεο πνπ θάλνπκε ζήκεξα κηα κέξα ζα είλαη
25

Langford Michelle «Directory of world cinema : Germany», 2012 : intellect Bristol, UK/Chicago,
USA, αλαθηήζεθε ζηηο 18-04-2016 απφ
https://books.google.gr/books?id=YPOGXpkVrqUC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
26
German cinema between 1920 and 1930, Eike Krohnshage, αλαθηήζεθε 18-04-2016 απφ
https://modernism.research.yale.edu/wiki/index.php/German_Cinema_between_1920_and_1930
27
Mattias Frey : Postwall German Cinema- Film History and Cinephilia, Berghahn Books, 2013
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αιεζηλά ηζηνξηθέο» (Wolfgang Liebeneiner, 1943 in Eric Rentschler, «The ministry of
illusion: Nazi cinema and its afterlife», 1996)
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4.2.1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΙ ΑΓΔΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΓΤΡΙΜΑΣΑ
πσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ε Γεξκαλία είλαη κηα ρψξα ε νπνία δίλεη πνιχ
κεγάιε βάζε ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο θαη θάλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο ψζηε
λα πξνζειθχζεη θαη μέλνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο παξαγσγνχο λα θηλεκαηνγξαθήζνπλ
ζθελέο ζε γεξκαληθέο ηνπνζεζίεο. Γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο θηλεκαηνγξάθεζεο φκσο,
αξθεηέο είλαη νη θνξέο θαηά ηηο νπνίεο ε παξαγσγή ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο αιιά θαη λα βγάιεη θάπνηεο άδεηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα
γπξίζεη ηηο ζθελέο ηηο νπνίεο επηζπκεί. Δίλαη ινηπφλ βαζηθφ λα δνχκε πνηεο
δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη πνηνη είλαη αξκφδηνη γηα απηέο.
Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο γπξηζκάησλ είλαη θαηά θχξην ιφγν ίδηεο ζε
φιε ηε ρψξα θαη δίλνληαη απφ ηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
απηψλ ζα πάξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ πξσηεχνπζα ηνπ θξαηηδίνπ Βφξεηαο-Ρελαλίαο
Βεζηθαιίαο, ηελ Κνινλία. Ζ φιε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ην ειάρηζην δέθα
εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ γπξηζκάησλ θαη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ.
 Μηα αίηεζε κε ζθίηζν ηεο ηνπνζεζίαο
 Σηο αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ γπξηζκάησλ
 Σελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία (Γήκνο, Οδφο, Αξηζκφο)
 Σηο αθξηβείο ψξεο ησλ γπξηζκάησλ
 Αλ ππάξρνπλ γπξίζκαηα ζε εμσηεξηθφ ρψξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη γεληθή
πεξηγξαθή ησλ ζθελψλ. Βαζηθφ είλαη λα αλαθέξνληαη ζθελέο δξάζεο,
ππξνβνιηζκψλ, θσηηάο θ.α.
 Αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ θάκεξεο αιιά θαη
ην είδνο ησλ θακεξψλ νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
 Αλαθνξά ζε πεξίπησζε απαίηεζεο απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο ζε θάπνην
ζεκείν ηεο πφιεο
 Αλαθνξά ζε πεξίπησζε απαίηεζεο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζε θάπνηνπο
δξφκνπο
 Αλαθνξά άιισλ ηδηαηηεξνηήησλ (λπρηεξηλά γπξίζκαηα, γπξίζκαηα κε λεξά,
γπξίζκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ παηδηά)
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ια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα γπξίζκαηα ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο,
ζε πάξθα αιιά θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ εθάζηνηε παξαγσγή ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη
έλα ζπγθεθξηκέλν πφζν ην νπνίν είλαη αλάινγν κε ηηο παξνρέο ηηο νπνίεο δεηάεη. Σν
πνζφ απηφ μεθηλάεη απφ 80€ θαη θηάλεη κέρξη ηα 160€ αλά παξνρή.28

28

Stadt Köln, αλαθηήζεθε ζηηο 05-05-2016 απφ http://www.stadtkoeln.de/service/produkt/drehgenehmigungen-1
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4.3.

ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΙΝΙΩΝ (GERMAN FILM
COMMISSIONS)

Ζ Γεξκαληθή Δπηηξνπή Σαηληψλ29 είλαη έλα δίθηπν απφ γξαθεία πξννξηζκνχ θαη
επηηξνπέο ηαηληψλ ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηεπθφιπλζε φζσλ ζέινπλ λα
θηλεκαηνγξαθήζνπλ κηα ηαηλία ζε θάπνηα γεξκαληθή ηνπνζεζία. Παξέρνπλ ζηήξημε
ζηελ αλαδήηεζε ηνπνζεζηψλ θαη ζηε δηαζχλδεζε κε ηνπηθέο αξρέο, θπβεξλεηηθέο
ππεξεζίεο θαη εηαηξείεο. Πξνζθέξνπλ ηνπηθνχο νδεγνχο ζρεηηθά κε ηηο ηνπνζεζίεο
θαη ηηο παξαγσγέο θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηε γεξκαληθή θηλεκαηνγξαθηθή
βηνκεραλία. Κάζε θξαηίδην έρεη κηα δηθή ηνπ επηηξνπή ε νπνία αλαιακβάλεη
θαζήθνληα ζρεηηθά κε απηφ.

29

German Film Commissions, αλαθηήζεθε ζηηο 05-05-2016 απφ http://www.locationgermany.de/Welcome.html
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4.4.

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΑΙΝΙΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ

πσο δηαπηζηψζακε έσο ηψξα ε Γεξκαλία είλαη κηα ρψξα ε νπνία δίλεη κεγάιε βάζε
ζηελ πξνζέιθπζε θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ νη νπνίεο πξνέξρνληαη ηφζν κέζα
φζν θαη έμσ απφ ηε ρψξα. Απφ ην 1967 ππάξρεη λφκνο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ηαηληψλ θαη βάζε απηνχ ηδξχζεθε ην 1968 έλα εζληθφ ίδξπκα ρξεκαηνδφηεζεο
ηαηληψλ ην νπνίν ππνζηεξίδεη φια ηα ζπκθέξνληα ηνπ γεξκαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ
(Filmförderungsanstalt).30 Με ηα ρξφληα έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν
ζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ην νπνίν επηιέγνπλ παξαγσγέο απφ φιν ηνλ θφζκν.
Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα παίδεη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ πνπ επηιέγνπλ γεξκαληθέο ηνπνζεζίεο γηα ηα
γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πάλσ απφ ηξηαθφζηα εθαηνκκχξηα
επξψ δίλνληαη θάζε ρξφλν ζε εζληθά θαη δηεζλή θηλεκαηνγξαθηθά ζρέδηα (project).
Απφ ην ζπλνιηθφ απηφ πνζφ, ηα εβδνκήληα εθαηνκκχξηα επξψ ηα δηαζέηεη ν
Γεξκαληθφο Τπνζηεξηθηηθφο Οξγαληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο Σαηληψλ (Deutsche
Filmförderfonds) ζε μέλεο ή ηνπηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο. ηε Γεξκαλία
ππάξρνπλ ηφζν πεξηθεξεηαθνί φζν θαη εζληθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχλ
ηαηλίεο θαη θαηά πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κηα
θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή.31
Ο Γεξκαληθφο Οξγαληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο Σαηληψλ (Filmförderungsfond), είλαη
έλαο νξγαληζκφο ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νκπξέια ηνπ
εζληθνχ ηδξχκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηαηληψλ (Filmförderungsanstalt).32 Μηα ηαηλία
κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ κε ην 20% ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ηεο
εμφδσλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή έρεη μνδέςεη ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο
πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο ρψξαο. Ζ παξαγσγέο κπνξνχλ επίζεο λα δηεπθνιπλζνχλ
κε άηνθα ή ρακειφηνθα δάλεηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα εμνθιήζνπλ κειινληηθά.

30

Wikipedia, αλαθηήζεθε ζηηο 24-06-2016 απφ https://de.wikipedia.org/wiki/Filmförderung
German Film Commissions, αλαθηήζεθε ζηηο 06-05-2016 απφ http://www.locationgermany.de/Funding.html
32
German Federal Film Board, αλαθηήζεθε ζηηο 25-06-2016 απφ http://www.ffa.de/deutscherfilmfoerderfonds-2.html
31
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Οη πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο είλαη δέθα θαη δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ γεξκαληθψλ ηαηληψλ. Απηνί νη νξγαληζκνί
βαζίδνληαη ζηα νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα θαη ζπλεξγάδνληαη ζην δίθηπν «Focus
Germany» ζε θεζηηβάι αιιά θαη ζπλέδξηα.
Σν «Focus Germany» είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1990 σο κηα
«νκπξέια» ησλ επηά κεγαιχηεξσλ γεξκαληθψλ πεξηθεξεηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ
νξγαληζκψλ. Ο νξγαληζκφο απηφο παξέρεη ζηνπο θηλεκαηνγξαθηζηέο φιεο ηηο
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δνκέο ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη επθαηξίεο
παξαγσγήο ηαηληψλ ζηε ρψξα. Δπηπιένλ βνεζά ζε φηη αθνξά ηηο επαθέο κε ηνπο
παξφρνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ
ηελ εχξεζε ηνπνζεζίαο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο παξαγσγήο. Γεκνζηεχεη εηεζίσο κηα
ελεκεξσκέλε ιίζηα κε δηεζλείο έκπεηξνπο παξαγσγνχο γηα ηε δηεπθφιπλζε
αλαδήηεζεο ζπκπαξαγσγήο θαη ηέινο, βνεζά ηελ γεξκαληθή θηλεκαηνγξαθηθή
βηνκεραλία ζηελ πξνβνιή ηνπο ζε κεγάια δηεζλή θεζηηβάι φπσο ην Μπεξιηλάιε
(Berlinale) θαη ην θεζηηβάι ησλ Καλλψλ (Festival de Cannes).
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4.5.

ΒΔΡΟΛΙΝΟ – BERLIN

Σν Βεξνιίλν είλαη φπσο ήδε αλαθέξακε ε
πξσηεχνπζα ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη έλα θξάηνοπφιε ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο
ρψξαο κε ηελ πξψηε γξαπηή αλαθνξά γηα απηή
ηνλ 13ν αηψλα . Σν θξάηνο-πφιε έρεη έθηαζε 892
η.ρικ. θαη απέρεη 70 ρικ. απφ ηα πνισληθά
ζχλνξα. Σν Βεξνιίλν πεξηθιείεηαη απφ ην
θξαηίδην ηνπ Βξαλδεκβνχξγνπ (Brandenburg). Ο
πιεζπζκφο ηεο πφιεο αλέξρεηαη ζηνπο 3.469.849
θαηνίθνπο.33
ζνλ αθνξά ηε γεσκνξθνινγία ηνπ θξαηηδίνπ, μεθηλψληαο απφ ηελ επνρή ησλ
παγεηψλσλ, ην Βεξνιίλν ήηαλ απφιπηα θαιπκκέλν απφ πάγνπο απφ ηνπο νπνίνπο
δεκηνπξγήζεθαλ ηα πνηάκηα πξέε θαη Υάβει (Spree, Havel) θαη νη ιίκλεο Σέγθει
θαη Γθξφζεξ Βάλδεε (Tegeler See, Großer Wannsee) πνπ δηαζρίδνπλ ζήκεξα ηελ
πφιε. Ζ πφιε βξίζθεηαη ζηελ εχθξαηε θιηκαηηθή δψλε.34

33

Statistisches Bundesamt, αλαθηήζεθε ζηηο 19-04-2016 απφ
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Regionaldaten.html
34
Wikipedia.de, αλαθηήζεθε ζηηο 19-04-2016 απφ https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
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4.5.1. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ
Σν Βεξνιίλν έρεη λα πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζε εθείλνπο πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα ην
επηζθεθζνχλ. Δίλαη κηα πξσηεχνπζα ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο γλσζηή ζε φιν ηνλ
θφζκν ε νπνία δηαζέηεη κεγάιε ηζηνξία. Σα ρξφληα ηνπ Ναδηζκνχ θαη ν δηαρσξηζκφο
ηεο ρψξαο κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, ε πηψζε ηνπ ηνίρνπο ην νπνίν
δηαπεξλνχζε ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ηα ρξφληα ηα νπνία αθνινχζεζαλ αιιά θαη
φια ηα ρξφληα ηα νπνία πξνεγήζεθαλ έρνπλ αθήζεη ζηε ρψξα κεγάιεο αμίαο
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Γηαζέηεη πνιιά ελδηαθέξνληα θηίξηα φζνλ αθνξά ηελ
αξρηηεθηνληθή αιιά θαη ακέηξεηα θηίξηα νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο πξάγκα πνπ θάλεη ηελ πφιε πνιχ δεκνθηιή πξννξηζκφ
θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεκαηνγξάθεζεο.35
Απφ ην 1991 ε UNESCO έρεη ελδηαθεξζεί γηα ηελ πνιηηηζηηθή θαη θπζηθή
θιεξνλνκηά ηεο πξσηεχνπζαο ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο
UNESCO βξίζθνληαη ηα ηξία παξαθάησ ηζηνξηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο πφιεο.
 1991: Αλάθηνξα θαη Πάξθα ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηνπ Πφηζδακ
 1999: Νεζί ησλ κνπζείσλ ζην Βεξνιίλν
 2008: Μνληεξληζηηθά Οηθηζηηθά πγθξνηήκαηα ηνπ Βεξνιίλνπ
Δπηπξφζζεηα, ην 2006 ην Βεξνιίλν έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ UNESCO σο «city of
design».36
Ο ηνπξηζκφο είλαη γηα ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο. Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ απηφ, κπνξνχκε λα
αλαθέξνπκε πσο ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ηνπ 2016 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 2.021.790
δηαλπθηεξεχζεηο ζην Βεξνιίλν.37
χκθσλα κε ην Visit Berlin, ην έηνο 2014 ην Βεξνιίλν βξηζθφηαλ ζηνπο ηξείο
θνξπθαίνπο πξννξηζκνχο ηηο Δπξψπεο κε πεξίπνπ 29 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο.
35

German film commissions, αλαθηήζεθε ζηηο 03-06-2016 απφ http://www.locationgermany.de/Welcome/Locations/Berlin.html
36
Visit Berlin, αλαθηήζεθε ζηηο 03-06-2016 απφ
http://www.visitberlin.de/de/sehen/sightseeing/unesco-welterbe
37
Visit Berlin, αλαθηήζεθε ζηηο 03-06-2016 απφ
http://partner.visitberlin.de/sites/default/files/berlin_beherbergungsstatistik_februar_2016.pdf
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Σελ ίδηα ρξνληά θαηαγξάθεθαλ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Βεξνιίλν 10,65
δηζεθαηνκκχξηα € αθαζάξηζηα έζνδα ην νπνίν ζεκαίλεη 1,91 δηζεθαηνκκχξηα € σο
θνξνινγηθά έζνδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη φηη νη επηζθέπηεο ηεο πφιεο
μφδεπαλ 204,80€ εκεξεζίσο καδί κε ηελ δηαλπθηέξεπζε. Οη κεγάινη απηνί αξηζκνί
επηζθεπηψλ ζηελ πφιε έρνπλ αλνίμεη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε πνιινχο
εξγαζηαθνχο θιάδνπο νη νπνίνη επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ.38

38

Visit Berlin, Wirtschaftsfaktor für Berlin Tourismus und Kongressindustrie, αλαθηήζεθε ζηηο 03-062016 απφ http://www.visitberlin.de/de/artikel/wirtschaftsfaktor-tourismus-0
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4.6.

ΑΜΒΟΤΡΓΟ – HAMBURG

Σν Ακβνχξγν είλαη θαη απηφ έλα θξάηνο-πφιε ηεο
Γεξκαλίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηεο ρψξαο.
Δίλαη ε δεχηεξε ζε πιεζπζκφ πφιε ηεο Γεξκαλίαο κε
1.762.791 θαηνίθνπο.39 Απνηειεί έλα πνιηηηζκηθφ
αιιά θαη νηθνλνκηθφ θέληξν νιφθιεξεο ηεο ρψξαο
θαζψο δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη απηήο, αιιά θαη
ηεο Δπξψπεο παξφιν πνπ δελ είλαη παξαζαιάζζηα
πφιε. Έηζη ην Ακβνχξγν απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εκπνξηθέο κεηξνπφιεηο
ηνπ θφζκνπ. Ζ πφιε δηαζρίδεηαη απφ ηνλ πνηακφ Έιβα ν νπνίνο εθβάιιεη ζηε Βφξεηα
Θάιαζζα θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην εκπφξην.
ρεηηθά κε ηελ γεσκνξθνινγία, ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ
πνηακφ Έιβα ν νπνίνο ηελ δηαζρίδεη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ηα παξαθιάδηα
απηνχ πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ πφιε. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο πσο ζην
Ακβνχξγν ππάξρνπλ 2.500 γέθπξεο40 νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηε κεηαθίλεζε ησλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
Πξψηε γλσζηή αλαθνξά ηεο πφιεο γίλεηαη ηνλ 7ν αηψλα. Σν 1241 ην Ακβνχξγν ήηαλ
έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Υαλζεαηηθήο Έλσζεο (Hanse) δειαδή ηελ έλσζε ησλ
γεξκαληθψλ, θαηά θχξην ιφγν πφιεσλ, ηεο Βαιηηθήο θαη Βφξεηαο ζάιαζζαο κε θχξην
ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο λαπζηπινΐαο θαη ηνπ εκπνξίνπ ζην ρψξν ηεο
Βφξεηαο ζάιαζζαο.41 Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη σθεάλην ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη
θαηά θχξην ιφγν απφ θξχα θαη πγξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο θαη πγξνχο ρεηκψλεο.

39

Statistisches Bundesamt, αλαθηήζεθε ζηηο 19-04-2016 απφ
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Regionaldaten.html
40
Hamburg.de, αλαθηήζεθε ζηηο 04-06-2016 απφ http://www.hamburg.de/info/3277402/hamburg-inzahlen/
41
Wikipedia, αλαθηήζεθε ζηηο 04-06-2016 απφ https://el.wikipedia.org/wiki/Υαλζεαηηθή_Έλσζε
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4.6.1. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΑΜΒΟΤΡΓΟ
πσο πξναλαθέξζεθε ην Ακβνχξγν είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Γεξκαλίαο
θαη επίζεο ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην φκνξθεο πφιεηο ηεο ρψξαο. Πξνζθέξεη κηα ζεηξά
απφ αμηνζέαηα θαη ςπραγσγία θαζψο ε ηέρλε, ν πνιηηηζκφο, ηα κηνχδηθαι αιιά θαη ηα
ζέαηξα βξίζθνληαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν.
εκεία παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο ηα νπνία πξνζειθχνπλ θάζε ρξφλν πνιινχο
ηνπξίζηεο ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζε φιε ηελ πφιε. Έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη ην Φίζκαξθη (Fischmarkt), κηα παξαδνζηαθή αγνξά
ηνπ Ακβνχξγνπ ε νπνία ιεηηνπξγεί απφ ην 1703 θαη ζηελ νπνία πσινχληαη δηαθφξσλ
εηδψλ εκπνξεχκαηα. Ζ ζπλνηθία αλθη Πάνπιη (St. Pauli) κε ηνλ πνιπζχρλαζην
δξφκν Ρίπεξκπαλ (Reeperbahn) ήηαλ θαη είλαη ν λνχκεξν έλαο πξννξηζκφο γηα
δηαζθέδαζε ζην Ακβνχξγν κε δηαθφξσλ εηδψλ θιακπ, ληηζθνηέθ θαη αγνξαίν έξσηα
ν νπνίνο ππάξρεη πνιιέο δεθαεηίεο ζηελ πεξηνρή.42
Απφ ην Ακβνχξγν δελ ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ιείπνπλ ζεκεία πνιηηηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηα νπνία απφ ην 2015 έρνπλ εληαρζεί ζηε ιίζηα ηεο UNSECO. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο βξίζθνληαη :
 Ζ πεξηνρή ησλ απνζεθψλ (Speicherstadt)
 Ζ ζπλνηθία εκπνξηθψλ γξαθείσλ (Kontorhausviertel) κε πην ραξαθηεξηζηηθφ
θηίξην ηελ Οηθία ηεο Υηιήο φπσο νλνκάδεηαη43

χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην έηνο 2014
νη αξηζκνί ηνπ ηνπξηζκνχ είραλ ζπλνιηθά αλνδηθή πνξεία ζπγθξηηηθά κε ην
πξνεγνχκελν έηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζην Ακβνχξγν άγγημαλ ηα
6.051.766 δεκηνπξγψληαο κηα αχμεζε 2,9% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ
ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ νη ηνπξίζηεο νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ ηνλ δηεζλή
ρψξν έθηαζαλ ηνπο 1.355.412 δειαδή 10,3% πεξηζζφηεξνη απφ ην πξνεγνχκελν έηνο
42

Hamburg tourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 02-07-2016 απφ http://www.hamburgtourism.de/sehenswertes/
43
Hamburg tourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 02-07-2016 απφ http://www.hamburgtourism.de/sehenswertes/historisches-hamburg/unesco-weltkulturerbe/
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ελψ νη εγρψξηνη νη νπνίνη απμήζεθαλ κφλν θαηά 1% ήηαλ 4.696.354. ζσλ αθνξά ηηο
δηαλπθηεξεχζεηο παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε 3,5% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.
Σν 2014 θαηαγξάθεθαλ 12.008.154 δηαλπθηεξεχζεηο εθ ησλ νπνίσλ 2.935.960
πξνέξρνληαλ απφ ηνπο δηεζλείο ελψ νη 9.072.194 απφ ηνπο εγρψξηνπο ηνπξίζηεο
δεκηνπξγψληαο απμήζεηο 10,3% θαη 1,5% αληίζηνηρα. Οη επηζθέπηεο ηεο πφιεο
δηαζέηνπλ θαηά κέζν φξν 57,50€ αλά εκέξα δεκηνπξγψληαο έηζη αθαζάξηζηα έζνδα
κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην Ακβνχξγν χςνπο 6,02 δηο €.
Ο ηνπξηζκφο γηα ηελ πφιε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν αλ ζθεθηεί θαλείο φηη
97.320 άηνκα δνπλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, δειαδή ην εηζφδεκά ηνπο πξνέξρεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.44

44

Hamburg Tourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 02-07-2016 απφ https://static1.hamburgtourism.de/live_fileadmin/redaktion/Monitoring/Zahlen_Fakten_Trends_2014_de_online_FINAL.pdf
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4.7.

ΒΑΤΑΡΙΑ – BAYERN

Σν θξαηίδην ηεο Βαπαξίαο βξίζθεηαη ζην
λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Γεξκαλίαο θαη ε
πξσηεχνπζα απηνχ είλαη ην Μφλαρν. Άιιεο κεγάιεο
πφιεηο ηεο Βαπαξίαο είλαη ε Νπξεκβέξγε (Nürnberg)
θαη ην Άνπγθζκπνπξγ (Augsburg). Ο πιεζπζκφο ηνπ
είλαη 12.691.568 θάηνηθνη (2014)45 θαη ε έθηαζε
απηνχ 70.500 η.ρικ. ε νπνία ην θαζηζηά ην
κεγαιχηεξν θξαηίδην ηεο Γεξκαλίαο. Ζ Βαπαξία
είλαη κηα πεξηνρή κε πνιχ κεγάιε γεσγξαθηθή ζεκαζία θαη πνιιέο επηινγέο φζνλ
αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ επηζθεπηψλ.
Σα ζεκαληηθφηεξα πνηάκηα ηα νπνία δηαζρίδνπλ ηελ πεξηνρή είλαη ν Γνχλαβεο θαη ν
Μάηλ ελψ νη Βαπαξηθέο Άιπεηο ζηα λφηηα ζρεκαηίδνπλ θπζηθά ζχλνξα κε ηελ
Απζηξία, κε ηελ πςειφηεξε θνξπθή ηεο Γεξκαλίαο, Σζνχρζπηηδε (Zugspitze) ζηα
2.962 κέηξα. Ννηηνδπηηθά ε ιίκλε ηεο Κσλζηαληίαο ή φπσο νλνκάδεηαη ζηα
γεξκαληθά Μπφληελδε (Bodensee) απνηειεί θπζηθφ ζχλνξν κε ηελ Διβεηία θαη ηέινο
αλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε ηελ Σζερία. Οη αληηζέζεηο θαη νη ελαιιαγέο ησλ ηνπίσλ
κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Αξρηθά νη Βαπαξηθέο Άιπεηο κε ηελ
πςειφηεξε θνξπθή ηεο ρψξαο, δεχηεξνλ νη πξφπνδεο ησλ Άιπεσλ κε αξθεηέο ιίκλεο,
ηξίησλ ηα θεληξηθά βνπλά ηεο Αλαηνιηθήο Βαπαξίαο ηα νπνία θηινμελνχλ ην πξψην
εζληθφ πάξθν ηεο Γεξκαλίαο θαη ηέινο ε ηνπνζεζία Swabian-Franconian cuesta.
Ζ δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο
γηα ηελ πεξηνρή αχηε. Απηά απνηεινχλ επίζεο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ
πληάγκαηνο ηεο Βαπαξίαο απφ ην 1984. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο ζηε Βαπαξία δχν εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο
UNESCO. Απηέο είλαη ε πεξηνρή Μπέξρηεζγθάληελεξ Λαλη (Berchtesgadener Land)

45

Statistisches Bundesamt, αλαθηήζεθε ζηηο 19-04-2016 απφ
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Regionaldaten.html
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θαη ε πεξηνρή Rhön νη νπνίεο βξίζθνληαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο UNESCO απφ ην
1990 απφ ην 1991 αληίζηνηρα.4647

46

Geography and facts of Bavaria, αλαθηήζεθε ζηηο 03-07-2016 απφ http://www.bavaria.by/bavariagermany-geography-travel-saison
47
Wikipedia, αλαθηήζεθε ζηηο 03-07-2016 απφ https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
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4.7.1. ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΤΑΡΙΑ
Ο ηνπξηζκφο ζηε Βαπαξία παίδεη έλαλ πξσηαξρηθφ ξφιν ηφζν ζηνλ εξγαζηαθφ φζν
θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Δίλαη κηα πεξηνρή ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα
πξνζέιθπζεο πνιιψλ εηδψλ ηνπξηζηψλ αθνχ νη ελαιιαγέο ζηηο ηνπνζεζίεο θαζηζηνχλ
εθηθηή ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα πνιιέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο
γηα παξάδεηγκα αγξνηηθφο, πεξηπαηεηηθφο, ηακαηηθφο θαη ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο. Γελ
ζα κπνξνχζακε θπζηθά λα κελ αλαθέξνπκε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ε νπνία
ππάξρεη ζηε Βαπαξία. Ζ UNESCO, εθηφο απφ ηα θπζηθά ηνπία ηα νπνία
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, έρεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο θαη επηά ζεκεία κεγάιεο
πνιηηηζηηθήο αμίαο έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην θηίξην ηεο πεξαο ζην Μπατξφηη
(Bayreuth) ην νπνίν βξίζθεηαη απφ ην 2012 ζηνλ θαηάινγν παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο.48
Ζ Βαπαξία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο πξννξηζκνχο ηεο Δπξψπεο θαη
είλαη ν λνχκεξν έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο εληφο ηεο ρψξαο κε ηελ ηνπξηζηηθή ηεο
πεξίνδν λα επεθηείλεηαη φιν ην ρξφλν. Έηζη ην 2015 θαηάθεξε λα θάλεη ξεθφξ
αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ κε 34.200.000 επηζθέπηεο θαη κε πάλσ απφ 88 εθ.
δηαλπθηεξεχζεηο.49
Σα έζνδα ηνπ θξαηηδίνπ απφ ηνλ ηνπξηζκφ άγγημαλ ην έηνο 2015 ηα 31 δηο € θάλνληάο
ηνλ έηζη κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο ρξεκάησλ αιιά θαη πνιχ ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά ηηο
ζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ζηνπο θαηνίθνπο αθνχ 560.000 άηνκα
δειψλνπλ πσο ην εηζφδεκά ηνπο πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηνπξηζκφ.50

48

Bayern.de αλαθηήζεθε ζηηο 03-07-2016 απφ http://www.bayern.by/unesco-weltkulturerbe-bayern
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, αλαθηήζεθε
ζηηο 19-04-2016 απφ http://www.stmwi.bayern.de/tourismus/
50
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, αλαθηήζεθε
ζηηο 30-06-2016 απφ
http://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Publikationen/2016/2016-04-19Tourismus_in_Bayern_2016_deutsch.pdf
49
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4.8.

ΑΞΟΝΙΑ – SACHSEN

Ζ αμνλία βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο
Γεξκαλίαο θαη ε έθηαζή ηεο είλαη 18.400 η. ρικ.
Πξσηεχνπζα ηνπ θξαηηδίνπ είλαη ε Γξέζδε θαη ν
ζπλνιηθφο πιεζπζκφο απηνχ 4.079.728 θάηνηθνη
(2015). Σα κφλα ζχλνξα ηνπ θξαηηδίνπ κε άιιεο ρψξεο
είλαη ζηα αλαηνιηθά κε ηελ Πνισλία θαη ηελ Σζερία.
ρεηηθά κε ηελ γεσκνξθνινγία ηνπ θξαηηδίνπ,
ππάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά πνηάκηα φπσο ν πνηακφο Έιβαο (Elbe) ν νπνίνο δηαζρίδεη
ην θξαηίδην απφ ην λνηηναλαηνιηθφ ζεκείν πξνο ηα βνξεηνδπηηθά ελψ ηα πνισληθά
ζχλνξα δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ πνηακφ Νάηζζε (Neisse). Σα «ξε κεηαιιεχκαηνο»
ή Δξηζγθεκπίεγθε (Erzgebirge) φπσο νλνκάδνληαη ζηα γεξκαληθά επεθηείλνληαη απφ
ηελ Βαπαξία σο ηνλ πνηακφ Έιβα θαη παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηελ γεσκνξθνινγία ηεο
πεξηνρήο θαζψο εθηφο απφ ηεο πςειέο πεξηνρέο, κε ηελ πςειφηεξε λα βξίζθεηαη ζηα
1.215 κέηξα, ζρεκαηίδνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνηάκηα, πεδηάδεο αιιά θαη
θαξάγγηα.
ζνλ αθνξά ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ε αμνλία βξίζθεηαη ζηελ εχθξαηε δψλε ηεο
Κεληξηθήο Δπξψπεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην θιίκα είλαη επεηξσηηθφ, κε ςπρξφηεξνπο
ρεηκψλεο θαη μεξά θαινθαίξηα απφ φηη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ε
γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ε νπνία πξναλαθέξζεθε, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
χπαξμε κεγάισλ θιηκαηηθψλ δηαθνξψλ εληφο ηνπ θξαηηδίνπ.
Ζ αμνλία ππήξμε έλα απφ ηα πέληε θξαηίδηα ηα νπνία άλεθαλ ζηελ αλαηνιηθή
Γεξκαλία (DDR) κεηά ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέρξη θαη ην
1990. 51

51

Wikipedia, αλαθηήζεθε ζηηο 30-06-2016 απφ https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen
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4.8.1. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΑΞΟΝΙΑ
πσο πξναλαθέξζεθε ε αμνλία είλαη έλα ζρεηηθά λενζχζηαην θξαηίδην θαη έηζη
ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα νη αξηζκνί φζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ είλαη αξθεηά
ρακειφηεξνη. Παξφια απηά, γίλνληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζή ηνπ νη
νπνίεο απνδίδνπλ. Καη ζηε αμνλία, φπσο θαη ζηε Βαπαξία, νη επηινγέο φζσλ ζα
επηζθεθζνχλ ην θξαηίδην είλαη πνιιέο. Απφ ζαιαζζηά ζπνξ ζηα πνηάκηα θαη ηηο
ιίκλεο κέρξη θαη ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ, ε αμνλία έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη ζηνπο
ηνπξίζηεο. Καζψο πνιιά ηζηνξηθά κλεκεία ζηελ πεξηνρή έκεηλαλ αλέπαθα απφ ηνλ Β’
Παγθφζκην Πφιεκν κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο πφινπο
έιμεο ηνπξηζηψλ είλαη ν πνιηηηζκφο. 52 Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο πφινο έιμεο ηνπξηζηψλ
είλαη θαη ηα ξε Μεηαιιεχκαηνο ζηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ νξπρεία απφ ηνλ 15ν
αηψλα.53 Πιένλ ε πεξηνρή αμηνπνηείηαη ηνπξηζηηθά θαη νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζηα ξε, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα δνπλ φρη κφλν ηα νξπρεία αιιά θαη ηηο πφιεηο νη
νπνίεο ππάξρνπλ θνληά ζε απηά.54
Σν έηνο 2014 νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ έθηαζαλ ηα 7,4 εθαηνκκχξηα θαη νη
δηαλπθηεξεχζεηο ηα 18,9 εθαηνκκχξηα. Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηα νπνία εηζέξρνληαη
ζηε αμνλία κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ αγγίδνπλ ηα 7,4 δηο € ην νπνίν κεηαθξάδεηαη σο
721 εθαηνκκχξηα € θνξνινγηθά έζνδα γηα ην θξάηνο ηελ Γεξκαλίαο. ηε αμνλία
ππάξρνπλ πεξίπνπ 200.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.55

52

Sachsen Tourismus.de αλαθηήζεθε ζηηο 03-07-2016 απφ http://www.sachsen-tourismus.de
Wikipedia, αλαθηήζεθε ζηηο 03-07-2016 απφ https://de.wikipedia.org/wiki/Erzgebirge
54
Erzgebirge tourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 03-07-2016 απφ http://www.erzgebirge-tourismus.de
55
Landestourismusverband Sachsen, αλαθηήζεθε ζηηο 30-06-2016 απφ http://ltvsachsen.de/csdata/epaper/1/de/56499e49712c1/#/2
53
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4.9.

ΒΟΡΔΙΑ ΡΗΝΑΝΙΑ-ΒΔΣΦΑΛΙΑ –
NORDRHEIN-WESTFALEN

Ζ Βφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία είλαη ην
πνιππιεζέζηεξν θξαηίδην ηεο Γεξκαλίαο κε
17.638.098 θαηνίθνπο.56 Πξσηεχνπζά ηνπ είλαη ην
Νηίζειληνξθ (Düsseldorf). Βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηεο
ρψξαο θαη ζπλνξεχεη κε ην Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία.
ε απηφ ην θξαηίδην ππάξρνπλ πνιιέο κεγαινππφιεηο.
Φηάλεη λα ζθεθηεί θαλείο φηη ζε απηφ βξίζθνληαη 29 απφ ηηο 77 κεγαινππφιεηο ηεο
ρψξαο φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κνισλία (Köln) θαη ην Νηφξηκνπλη (Dortmund). Σν
θξαηίδην δηαξξένπλ αξθεηά πνηάκηα ηα κεγαιχηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ν Ρήλνο (Rhein)
θαη ν Ρνπξ (Ruhr). Ζ κεγαιχηεξε θνξπθή είλαη ην Λαλγθελκπέξγθ (Langenberg) θαη
βξίζθεηαη ζηα 843,2 κέηξα. 57
ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Ρνπξ άξρηζαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα λα
ιεηηνπξγνχλ νξπρεία άλζξαθα θαη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60 ήηαλ κηα
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Μηα θξίζε ζηνλ
άλζξαθα θαη ην ράιπβα ε νπνία πξνήιζε κέζσ αιιαγψλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
νδήγεζε ηελ πεξηνρή ζε δηαζξσηηθέο αιιαγέο. Πιένλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία κφλν
έλα νξπρείν ιηζάλζξαθα.
Ζ Βφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία παίδεη αθφκα θαη ζήκεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
νηθνλνκία ηεο ρψξαο κε ην 22% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο λα πξνέξρεηαη απφ απηή.

56

Statistisches Bundesamt, αλαθηήζεθε ζηηο 19-04-2016 απφ
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Regionaldaten.html
57
Wikipedia, αλαθηήζεθε ζηηο 03-07-2016 απφ https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
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4.9.1. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΒΟΡΔΙΑ ΡΗΝΑΝΙΑ-ΒΔΣΦΑΛΙΑ
Χο ην πνιππιεζέζηεξν θξαηίδην ηεο ρψξαο, ε Βφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία είλαη
ινγηθφ λα πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο ηηο πνιιψλ εηδψλ δξαζηεξηφηεηεο. Σα νξπρεία
ηα νπνία δηαδξακάηηζαλ θχξην ξφιν ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιάδαο ηνπ Ρνπξ απφ ηηο
αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, έρνπλ πιένλ κεηαηξαπεί ζε πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ. Σν είδνο
απηνχ ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη γλσζηφ σο βηνκεραληθφο ηνπξηζκφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην
βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα αλζξαθσξπρείσλ «Zeche und Kokerei Zollverein» ην νπνίν
ιεηηνχξγεζε έσο ην 1986, βξίζθεηαη απφ ην 2001 ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο UNESCO
θαη πξνζειθχεη θάζε ρξφλν πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο.58 Δπηπξφζζεηα, νη
κεγάιεο πφιεηο ηνπ θξαηηδίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε Κνινλία αιιά θαη ην Άαρελ, κε
ηνπο θαζεδξηθνχο ηνπο λανχο λα βξίζθνληαη θαη απηνί ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο
UNESCO, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ απφ ηηο επηινγέο ησλ ηνπξηζηψλ. Πην
αλαιπηηθά, ν θαζεδξηθφο λαφο ηεο Κνισλίαο ν νπνίνο απφ ην 1996 ζεσξείηαη κλεκείν
παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πξνζειθχεη θάζε ρξφλν πάλσ απφ 6
εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο θαη βξίζθεηαη έηζη ζηνπο πην αγαπεκέλνπο πξννξηζκνχο ηεο
ρψξαο.59 Ο θαζεδξηθφο λαφο ηνπ Άαρελ ν νπνίνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ
ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, βξίζθεηαη ππφ ηεο πξνζηαζία ηεο
UNESCO απφ ην 1978.60 Δληππσζηαθή είλαη θαη ε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα Μχλζηεξ
(Münster) ζηελ νπνία νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαδξνκή 960
ρηιηνκέηξσλ ζηελ νπνία βξίζθνληαη πάλσ απφ 100 θάζηξα θαη αλάθηνξα. Ζ Βφξεηα
Ρελαλία-Βεζηθαιία πξνζθέξεηαη επίζεο γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θχζεο κε πεξηπαηεηηθέο
θαη πνδειαηηθέο δηαδξνκέο.61
Σν έηνο 2014 θαηαγξάθεθαλ πάλσ απφ 21,2 εθαηνκκχξηα αθήμεηο ζηε Βφξεηα
Ρελαλία-Βεζηθαιία ελψ νη δηαλπθηεξεχζεηο έθηαζαλ ηηο 47,9 εθαηνκκχξηα εθ ησλ
νπνίσλ πεξηζζφηεξεο απφ 10 εθαηνκκχξηα ήηαλ απφ επηζθέπηεο ηνπ εμσηεξηθνχ.62

58

NRW tourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 04-07-2016 απφ http://www.nrw-tourismus.de/a-zechezollverein
59
NRW tourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 04-07-2016 απφ http://www.nrw-tourismus.de/a-koelner-dom
60
NRW tourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 04-07-2016 απφ http://www.nrw-tourismus.de/a-aachener-dom
61
Münsterland tourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 04-07-2016 απφ http://www.muensterlandtourismus.de/5116/100-schloesser-route-radtour
62
Tourismusverband NRW, αλαθηήζεθε ζηηο 30-06-2016 απφ http://www.touristikernrw.de/beherbergungsstatistik-nrw-2014-jahresergebnis-und-bundesvergleich/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5Ο : Ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Ο θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο έρεη απμεζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Γεξκαλία
αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλννχλ ην πφζα κπνξεί λα πξνζθέξεη απηφ ην είδνο
ηνπξηζκνχ ζε κηα ρψξα ή κηα πεξηνρή. Καζψο ε Γεξκαλία είλαη κηα ρψξα κε
θηλεκαηνγξαθηθή ηζηνξία, αμηνπνηεί πιένλ θάζε επθαηξία πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ
κέζσ ηαηληψλ αιιά θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ θεζηηβάι.
Απηή ηε ζηηγκή, ππάξρεη κηα γεξκαληθή ηζηνζειίδα ε νπνία αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά
ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ ηφζν ζηε Γεξκαλία φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ
θφζκνπ βνεζψληαο θαη δίλνληαο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ζέινπλ λα δνθηκάζνπλ απηφ
ην είδνο δηαθνπψλ. Ζ ηζηνζειίδα απηή (www.filmtourismus.de), πξνζειθχεη πάλσ
απφ 80.000 αλαγλψζηεο ην κήλα θαη δεκηνπξγήζεθε απφ κηα γπλαίθα ε νπνία
νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη είλαη ε ίδηα
θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξίζηαο. ηελ ηζηνζειίδα ηεο, έλα άξζξν κε ηίηιν «Έμη θαινί
ιφγνη λα είζαη θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξίζηαο» αλαθέξεη :
 Οη θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο βιέπνπλ πεξηζζφηεξα
 Ζ γε δελ είλαη αξθεηή
 Άγλσζηεο γσλίεο
 Κηλεκαηνγξαθηθέο αλακλήζεηο
 Δλζάξξπλζε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
 Οη άιινη θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία ζηα νπνία εζηηάδεη ζην άξζξν είλαη φηη νη
θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο, δείρλνπλ λα
ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα κέξε ηα νπνία δελ είλαη επξέσο γλσζηά αιιά έρνπλ
δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε θάπνηα αγαπεκέλε ηνπο ηαηλία ή ζεηξά θαη
ζπλδένπλ ηνπνζεζίεο κε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίεο. Έλα πιενλέθηεκα ησλ
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηνπξηζηψλ είλαη πσο αθνχ «γλσξίδνπλ» κηα πφιε κε βάζε θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, κπνξνχλ λα ηελ «γλσξίζνπλ» πάλσ απφ κηα θνξά.
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Απηφ πην απιά ζεκαίλεη πσο κηα πφιε κπνξεί λα αιιάμεη «πξφζσπν» κέζσ
δηαθνξεηηθψλ ηαηληψλ αθνχ ε θάζε ηαηλία πξνβάιιεη κηα άιιε πηπρή ηεο πφιεο.
Σέινο, νη θηλεκαηνγξαθηθνί ηνπξίζηεο κπνξεί παξάιιεια λα είλαη γηα παξάδεηγκα θαη
πνιηηηζηηθνί ή ζξεζθεπηηθνί ηνπξίζηεο. Γελ παχνπλ δειαδή λα ελδηαθέξνληαη θαη γηα
άιια πξάγκαηα πέξα απφ ηηο ηνπνζεζίεο ησλ ηαηληψλ.
Δθηφο απφ ηελ ηζηνζειίδα ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ ζρεηηθά κε ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη
εηαηξίεο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ. Ζ Entertain tours
ηδξχζεθε ην 2015 θαη είλαη ε πξψηε απνθιεηζηηθή εηαηξία ηαμηδηψλ ζηε Γεξκαλία ε
νπνία εηδηθεχεηαη θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ. Μέζσ απηήο,
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ηαμηδησηηθά παθέηα εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ αιιά θαη λα εμαηνκηθεχζνπλ ην δηθφ ηνπο ηαμίδη κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπο. 63

63

Entertain tours, αλαθηήζεθε ζηηο 04-07-2016 απφ http://entertain-tours.de
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5.1.

Ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ
ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΝΣΙΓΚ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ – ΠΔΡΙΠΣΩΗ
ΓΚΔΡΛΙΣ (DESTINATION MARKETING)

Γηα λα αλαθεξζνχκε ζην πσο ν θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ πξννξηζκνχ (destination marketing) ζα
πξέπεη πξψηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν φξνο κάξθεηηλγθ πξννξηζκνύ. Χο κάξθεηηλγθ
πξννξηζκνχ ινηπφλ νξίδνπκε «ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πηζαλνύο
επηζθέπηεο έηζη ώζηε λα επεξεαζηνύλ νη πξνηηκήζεηο πξννξηζκνύ ηνπο, ε πξόζεζή ηνπο
λα ηαμηδέςνπλ θαη ηειηθά νη επηινγέο ηνπο όζνλ αθνξά ηνλ ηειηθό ηνπο πξννξηζκό θαη
ηα πξντόληα ηα νπνία ζα θαηαλαιώζνπλ».64
Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο ηα ηέζζεξα βήκαηα γηα επηηπρεκέλν κάξθεηηλγθ κηαο
θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο είλαη :
 Γηθηχσζε κε ηελ εθάζηνηε πεξηθεξεηαθή επηηξνπή θηλεκαηνγξάθνπ
 Δπηθνηλσλία κε ηελ ππεχζπλε εηαηξία παξαγσγήο ηεο ηαηλίαο
(δηαπξαγκάηεπζε δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ θαη παξνρή πξφζβαζεο ζην
ζελάξην θαη ηηο ηνπνζεζίεο ηεο ηαηλίαο
 Αλάιπζε ηνπ ζελαξίνπ, ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπνζεζηψλ θαη ηνπ
θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε ηαηλία
 Αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ θαη ελδερνκέλσο πξντφλησλ γηα ηνλ
θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ65
Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κάξθεηηλγθ πξννξηζκνχ ζα εζηηάζνπκε ζε κηα πφιε ηνπ
θξαηηδίνπ ηεο αμνλίαο, ην Γθέξιηηο. Σν Γθέξιηηο βξίζθεηαη αθξηβψο ζηα ζχλνξα κε
ηελ Πνισλία θαη είλαη ε αλαηνιηθφηεξε πφιε ηεο Γεξκαλίαο. Έρεη έθηαζε 67,93
η.ρικ. θαη ν πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζε 60.765 θαηνίθνπο66. Ζ πφιε απηή έρεη
απνηειέζεη θηλεκαηνγξαθηθά πνιιέο θνξέο πεγή έκπλεπζεο γηα αξθεηνχο
64

Sustainable Tourism Online, Destination Marketing, αλαθηήζεθε ζηηο 13-06-2016 απφ
http://www.sustainabletourismonline.com/destinations-and-communities/implementation/destinationmarketing
65
Filme als Tourismusfaktor, αλαθηήζεθε ζηηο 21-06-2016 απφ
http://www.publicmarketing.eu/_data/PublicMarketing_03_2011_Leseprobe_Filme_als_Tourismusfakt
or.pdf
66
Gölitz.de, αλαθηήζεθε ζηηο 21-06-2016 απφ http://www.goerlitz.de/Stadt-_Ortsteile.html
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παξαγσγνχο αθνχ έρεη θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη ζρεδφλ αλέπαθα απφ ηηο
θαηαζηξνθέο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πεξίπνπ 4.000 κλεκεία απφ 500 ρξφληα,
θάηη πνπ θαζηζηά ηελ πεξηνρή κνλαδηθή γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο. Αλαιπηηθφηεξα,
ηα κλεκεία πνπ κπνξεί θάπνηνο λα δεη ζην Γθέξιηηο πξνέξρνληαη απφ ηνλ Μεζαίσλα
κέρξη θαη ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δνκέο είλαη νξαηέο. Πην
ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ δνκέο χζηεξνπ γνηζηθνχ ξπζκνχ, αλαγέλλεζεο, Μπαξφθ
αιιά θαη λέαο ηέρλεο (Art nouveau)67. Ζ πξψηε ηαηλία ε νπνία γπξίζηεθε ζηελ
πεξηνρή ήηαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 θαη απφ ηφηε έρνπλ επηιέμεη ηελ πφιε πεξίπνπ
100 θηλεκαηνγξαθηθνί παξαγσγνί γηα ηα γπξίζκαηα ησλ ηαηληψλ ηνπο .
Ζ πφιε κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο
πεξηζηάζεηο, πξάγκα πνπ απιά ζεκαίλεη πσο θαηά ηε δηάξθεηα θηλεκαηνγξαθηθψλ
γπξηζκάησλ θαηαθέξλεη λα «κεηακνξθσζεί». Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηαηλία «Ο
γχξνο ηνπ θφζκνπ ζε 80 κέξεο» κε ηνλ Σζάθη Σζάλ νη δξφκνη ηνπ Γθέξιηηο
κεηακνξθψζεθαλ ζε δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ην δπζνπνηείν
Λάληζθξνλ (Landskron) κεηαηξάπεθε ζε ιηκάλη ηεο Νέαο Τφξθεο.68
Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ε πφιε γηα ηελ πξνψζεζή
ηεο κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ αληιήζακε πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο πφιεο (www.goerlitz.de ) φζν θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
φπνπ ππνβάιιακε θάπνηεο εξσηήζεηο θαη ε αληαπφθξηζε ήηαλ πνιχ γξήγνξε.
ζσλ αθνξά ινηπφλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ ζρεηηθά κε ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ
ηνπξηζκφ ε θπξία Anja Schliess, ζπλεξγάηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξίαο
κάξθεηηλγθ ηεο πφιεο, κεηά ηελ επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
αλαθέξεη : «Οη δξαζηεξηόηεηεο κάξθεηηλγθ ζρεηηθά κε ηνλ θηλεκαηνγξαθηθό ηνπξηζκό
„ηξέρνπλ“ ζηαζεξά θαη είλαη αλεμάξηεηεο από ηνλ ρξόλν γπξηζκάησλ». Βιέπνπκε
ινηπφλ πσο αμηνπνηνχλ ηε δεκνζηφηεηα πνπ πξνζάπηνπλ ζηελ πφιε ηα γπξίζκαηα φιν
ην ρξφλν δεκηνπξγψληαο μελαγήζεηο ηηο νπνίεο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, πξνθαιψληαο
έηζη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ. Πξνηνχ φκσο αλαθεξζνχκε ζηηο μελαγήζεηο,
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ππάξρνπλ έληππα θπιιάδηα ηα νπνία
κνηξάδνληαη ζηνπο επηζθέπηεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
67

Görlitz.de, αλαθηήζεθε ζηηο 21-06-2016 απφ
http://www.goerlitz.de/Willkommen_in_Goerliwood.html
68
Görlitz.de, αλαθηήζεθε ζηηο 21-06-2016 απφ http://www.goerlitz.de/Goerliwood.html
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πφιεο αιιά κπνξνχλ επίζεο λα απνζηαινχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κεηά απφ
αίηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ θπιιάδηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ πφιε,
θαηάινγνο μελνδνρείσλ θαη ινηπψλ θαηαιπκάησλ θαη εζηηαηνξίσλ, θπιιάδην
μελαγήζεσλ, θαηάινγνο νκαδηθψλ ηαμηδηψλ αιιά θαη ν θαηάινγνο «Καιψο ήξζαηε
ζην Görliwood» (Willkommen in Görliwood) ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη ηαηλίεο νη
νπνίεο έρνπλ γπξηζηεί ζηελ πφιε, νη ηνπνζεζίεο γπξηζκάησλ αιιά θαη νη εζνπνηνί. Σα
θπιιάδηα απηά δηαλέκνληαη ζηελ Γεξκαληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα θαη κεξηθά απφ
απηά θαη ζηα Πνισληθά.
Ζ μελάγεζε «Film ab» είλαη κηα πεξηήγεζε κέζα ζηελ πφιε ε νπνία κεηαθέξεη ηνπο
επηζθέπηεο ζηνλ θφζκν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δίλνληάο ηνπο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ηνπνζεζίεο ησλ γπξηζκάησλ θαη πσο απηέο νη ηνπνζεζίεο κεηαηξάπεθαλ ζε ζθεληθά
γηα ηελ ηαηλία. Δπηπιένλ νη μελαγνί δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εζνπνηνχο, πνιιέο
θνξέο κέζσ ηζηνξηψλ απφ ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ πφιε. Ζ δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο
είλαη 120 ιεπηά θαη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ 9,50€ / άηνκν69. Ζ μελάγεζε απηή
βξίζθεηαη ζε κεγάιε δήηεζε θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεδφλ.
Δπηπιένλ, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ηαμηδησηηθφ παθέην ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ γηα ηελ δηακνλή ηνπο ζηελ πφιε. Σν παθέην απηφ
πεξηιακβάλεη:
 2 δηαλπθηεξεχζεηο κε πξσηλφ ζε δίθιηλν δσκάηην μελνδνρείνπ κεζαίαο
θαηεγνξίαο ζην θέληξν ηεο πφιεο
 1 βξαδηλφ γεχκα ηελ εκέξα ηεο άθημεο
 πκκεηνρή ζε απιή μελάγεζε ηεο πφιεο ή ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή μελάγεζε
ηεο πφιεο
 Δλεκεξσηηθφ ηνπξηζηηθφ πιηθφ (θπιιάδηα θ.α.)
 1 DVD ηαηλίαο ε νπνία έρεη γπξηζηεί ζηελ πφιε αλά θξάηεζε
Ζ ηηκή ηνπ παθέηνπ μεθηλάεη απφ 129€ / άηνκν ζε δίθιηλν δσκάηην.
Δπηπξφζζεηεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην κάξθεηηλγθ ηνπνζεζίαο ηεο πφιεο είλαη ηα
ηαμίδηα ηχπνπ (Presse Reisen) θαη ηα ιεγφκελα Fam-Trips (Familiarisation Trips) ηα
69

Görlitz.de, αλαθηήζεθε ζηηο 22-06-2016 απφ http://www.goerlitz.de/angebot/detail/13Individualreise-Film-ab-Rundgang-durch-die-Filmkulisse-Goerlitz
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νπνία είλαη ηαμίδηα ρακεινχ θφζηνπο ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε ηαμηδησηηθνχο
πξάθηνξεο ή ζηελ πεξίπησζή καο ζε δεκνζηνγξάθνπο απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή θαηά
ηελ πεξίπησζή καο κηα πφιε, ψζηε λα εμνηθεηψζεη ηνπο παξάγνληεο κε ηνλ πξννξηζκφ
θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη.70 Σα ηαμίδηα απηά πξνζέιθπζαλ ζηελ πφιε
πάλσ απφ 180 δεκνζηνγξάθνπο θαη φιε απηή ε δηαδηθαζία αληαλαθιάηαη ηειηθά ζε
πνιπάξηζκεο δηεζλείο θαη εζληθέο έληππεο εθδφζεηο αθνχ νη δεκνζηνγξάθνη κεηά ην
ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο γξάθνπλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ
πφιε.
Ζ εηαηξία κάξθεηηλγθ ηνπ Γθέξιηηο έρεη επίζεο θξνληίζεη γηα ηελ χπαξμε
δηαδηθηπαθήο ελεκέξσζεο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη κέζσ
άξζξσλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηα νπνία αγγίδνπλ ηνπο 11.500
αλαγλψζηεο.71 Γηαθεκίζεηο ηεο πφιεο σο θηλεκαηνγξαθηθή ηνπνζεζία γίλνληαη επίζεο
ζε κεγάιεο εθεκεξίδεο (die Zeit, die Welt, Prager Zeitung).
Σέινο, ε εηαηξία ιακβάλεη κέξνο ζε πνιπάξηζκεο εθζέζεηο, ηνπξηζηηθέο θαη κε,
πξνσζψληαο έηζη ηελ πφιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, έιαβαλ κέξνο ηελ εβδνκάδα κφδαο
ζην Βεξνιίλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνψζεζαλ ην Γθέξιηηο σο «Πξννξηζκφ
γηα ηαηλίεο θαη κφδα» (Location for Film and Fashion). Απηφ καο δείρλεη πσο
πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ην θηλεκαηνγξαθηθφ θνκκάηη ηεο πφιεο ηνπο φρη κφλν
κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο αιιά θαη άιισλ βηνκεραληψλ, δηεπξχλνληαο έηζη
ηνπο απνδέθηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο αιιά θαη δηεζλείο
ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξία κάξθεηηλγθ πήξε κέξνο ην έηνο 2015
θαίλνληαη παξαθάησ.
Ολνκαζία

Ζκεξνκελίεο

Vakantiebeurs Utrecht

13-18/01/2015

Μεγαιχηεξε έθζεζε
ηνπξηζκνχ ησλ ρσξψλ
Μπελεινχμ
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Urban Dictionary, αλαθηήζεθε ζηηο 22-06-2016 απφ
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fam%20trip
71
Görlitz.de, αλαθηήζεθε ζηηο 22-06-2016 απφ http://www.goerlitz.de/news/detail/156-GoerlitzerTourismus-stabilisiert-sich-2014-auf-hohem-Niveau-Starkes-Marketing-stuetzt-erhoehtesGaesteaufkommen
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ITB Berlin

4-8/03/2015

CMT Stuttgart

17-25/01/2015

Tourist Trade Show

20-22/02/2015

Πνισλία

29/01-1/02 / 2015

Διβεηία

19-22/02/2015

Σζερία

Wroclaw
Ferien-Sport und
Freizeitmesse Zürich
Holiday World Prague

Σέινο, δελ ζα κπνξνχζαλ θπζηθά λα ιείπνπλ ηα αλακλεζηηθά ηα νπνία κπνξεί θαλείο
λα πξνκεζεπηεί επηζθεπηφκελνο ην Γθέξιηηο. ηελ πφιε ππάξρεη ε θνιεμηφλ
Görliwood νη νπνία απνηειείηαη απφ ηζάληεο, θνχπεο, κπινχδεο θ.α. ε νπνία
πξνσζείηαη θαη κέζσ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θπιιαδίνπ ην νπνίν αλαθέξακε λσξίηεξα.
ιεο νη πεξηνρέο ηηο ρψξαο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπνζεζίεο
πξνζειθχνληαο παξαγσγέο ηφζν απφ ηε ρψξα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ,
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ζρεδφλ ηερληθέο κάξθεηηλγθ ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα
πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. Μηθξέο δηαθνξέο ζηηο ηερληθέο κπνξνχλ
πάληνηε λα γίλνπλ νξαηέο.
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5.2.

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΣΗ
ΓΔΡΜΑΝΙΑ

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο, παίδεη
ε κεκνλσκέλε αλάπηπμε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπνζεζίαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζρεδφλ θάζε πφιε ε νπνία έρεη θηινμελήζεη γπξίζκαηα ηφζν ηαηληψλ
φζν θαη ηειενπηηθψλ ζεηξψλ πξνσζεί ηνλ ηνπξηζκφ ηνπνζεζίαο κε μελαγήζεηο ζηα
κέξε ησλ γπξηζκάησλ αιιά θαη κε δηάθνξα ηνπξηζηηθά παθέηα. ηε ζπλέρεηα ζα
δνζεί έλα παξάδεηγκα ηνπξηζκνχ ηνπνζεζίαο γηα θάζε θξαηίδην ην νπνίν αλαιχζεθε
ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Ξεθηλψληαο απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ην Βεξνιίλν, ππάξρνπλ πνιιέο ηδησηηθέο
πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ. Μηα απφ απηέο
νλνκάδεηαη «videoBustour „Filmstadt Berlin“». Δίλαη κηα μελάγεζε κε πνχικαλ ε
νπνία δηαξθεί πεξίπνπ 2 ψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο, νη επηζθέπηεο έρνπλ ηελ
επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηφζν γλσζηέο φζν θαη άγλσζηεο ηνπνζεζίεο ηεο πφιεο νη
νπνίεο έρνπλ πξνβιεζεί ζε ηαηλίεο. Έλαο μελαγφο ν νπνίνο εηδηθεχεηαη ζηνλ
θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε ηνπνζεζία θαη
ηαπηφρξνλα ζηηο νζφλεο εληφο ηνπ πνχικαλ πξνβάιινληαη νη αληίζηνηρεο ζθελέο ησλ
ηαηληψλ.72
ην Ακβνχξγν ππάξρνπλ ηαμηδησηηθά παθέηα γηα θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι αιιά
θαη μελαγήζεηο ζε ηνπνζεζίεο γπξηζκάησλ. Δδψ ζα αλαθεξζνχκε ζε κηα μελάγεζε ε
νπνία βαζίδεηαη ζε γεξκαληθέο ηειενπηηθέο παξαγσγέο. Ζ μελάγεζε νλνκάδεηαη
«Krimistadt Hamburg» (Ακβνχξγν : Ζ πφιε ησλ αζηπλνκηθψλ ζξίιεξ) θαη φζνη ηελ
επηιέγνπλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ απφ θνληά ηνπνζεζίεο ησλ ζεηξψλ αιιά θαη
αμηνζέαηα ηεο πφιεο. 73
ζνλ αθνξά ην κεγαιχηεξν θξαηίδην ηεο ρψξαο, ηε Βαπαξία, ππάξρνπλ φπσο θαη ζην
Ακβνχξγν, μελαγήζεηο βαζηζκέλεο ζε γεξκαληθέο ηειενπηηθέο παξαγσγέο. Ζ πην
γλσζηή ζεηξά ε νπνία έρεη γπξηζηεί ζηνπο πξφπνδεο ησλ Άιπεσλ νλνκάδεηαη «Bulle
72

Berlin videoBustour „Filmstadt Berlin“, αλαθηήζεθε ζηηο 12-07-2016 απφ
http://www.getyourguide.de/berlin-I17/video-bustour-filmstadt-berlin-das-rollende-kino-t25099/
73
Krimistadt Hamburg, αλαθηήζεθε ζηηο 12-07-2016 απφ http://www.hamburgtourism.de/sehenswertes/kultur-in-hamburg/filmstadt-hamburg/krimi-tour/
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von Tölz» (Ο κπάηζνο ηνπ Σειηο). Βάζεη απηήο ηεο ζεηξάο έρνπλ δεκηνπξγεζεί
ηνπξηζηηθά παθέηα αιιά θαη μελαγήζεηο ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ε ζεηξά ελέπλεπζε
θαη ηε δεκηνπξγία ελφο κνπζείνπ απνθιεηζηηθφ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηειενπηηθή
παξαγσγή.74
ηε αμνλία, ζην θάζηξν Moritzburg ζην νπνίν ην 1973 γπξίζηεθε ε ηαηλία
«ηαρηνπνχηα», πξαγκαηνπνηνχληαη εθζέζεηο βαζηζκέλεο ζηελ ηαηλία. Οη επηζθέπηεο
ελεκεξψλνληαη γηα ηα γπξίζκαηα ηελ ηαηλίαο, κπνξνχλ λα δνπλ ηηο ελδπκαζίεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιιά θαη ηα πξφζζεηα παξαζθήληα πνπ είραλ ζηεζεί θαηά ηα
γπξίζκαηα. Οη εθζέζεηο απηέο είλαη πιένλ έλαο ζεκαληηθφο πφινο έιμεο
επηζθεπηψλ.75
ηε Βφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κνισλία ζηηο
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηαηληψλ WDR (West Deutscher Rundfunk) νη επηζθέπηεο
κπνξνχλ λα δνπλ ηα εμσηεξηθά ζθεληθά αιιά θαη ηα εξγαζηήξηα ηα νπνία
αλαιακβάλνπλ ηελ εηνηκαζία ησλ ζθεληθψλ. Δπηπιένλ , ην θηλεκαηνγξαθηθφ
ζηνχληην είλαη κηα αθφκε επηινγή γηα φζνπο επηζθεθηνχλ ηελ πφιε.76

74

Bad Tölz : Auf Spuren des „Bullen von Tölz“, αλαθηήζεθε ζηηο 12-07-2016 απφ
http://www.bayern.by/bulle-von-toelz-auf-filmspuren
75
Schloss Moritzburg, αλαθηήζεθε ζηηο 12-07-2016 απφ http://www.schlossmoritzburg.de/de/schloss_moritzburg/3_haselnuesse_fuer_aschenbroedel/
76
Filmtourismus.de, αλαθηήζεθε ζηηο 12-07-2016 απφ http://www.filmtourismus.de/lindenstrasse/
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5.3.

ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΑΙΝΙΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ

πσο έρνπκε ήδε δηαπηζηψζεη, ε Γεξκαλία είλαη κηα ρψξα ε νπνία δίλεη κεγάιε βάζε
ζε ζέκαηα θνπιηνχξαο θαη ηέρλεο. Απφ κηα ηέηνηα ρψξα δελ ζα κπνξνχζαλ ινηπφλ λα
ιείπνπλ ηα δηαθφξσλ εηδψλ θεζηηβάι, ηα νπνία πξνζειθχνπλ θάζε ρξφλν πνιινχο
επηζθέπηεο ηφζν εληφο ηεο ρψξαο φζν θαη παγθνζκίσο. Κάζε ρξφλν
πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιά θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι κε πνηθίιε ζεκαηνινγία. Απηφ
φκσο δελ είλαη θάηη ην νπνίν έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Κνηηψληαο ιίγν πίζσ ζην ρξφλν, βιέπνπκε πσο ηα πεξηζζφηεξα ζεκαληηθά
θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι ηεο ρψξαο ηδξχζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ελψ καδί κε
ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηαηληψλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 επήιζε κηα κεγάιε αχμεζε ζηνλ
αξηζκφ ησλ θεζηηβάι ηεο ρψξαο.77
Σα θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι εληάζζνληαη ζηηο κνξθέο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ
ηνπξηζκνχ αθνχ πνιινί είλαη εθείλνη νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ηελ πφιε θαηά ηε
δηάξθεηα απηψλ γηα λα δνπλ απφ θνληά ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο εζνπνηνχο.
ηε ζπλέρεηα ζα εκβαζχλνπκε ζε θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά θηλεκαηνγξαθηθά
θεζηηβάι ηεο Γεξκαλίαο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία απηψλ ζην πιαίζην ηνπ
θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ.
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Filmfestivals in Deutschland, αλαθηήζεθε ζηηο 16-05-2015 απφ
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmfestivals_in_Deutschland
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5.3.1. ΜΠΔΡΛΙΝΑΛΔ (BERLINALE)
Σν πην γλσζηφ δηεζλέο θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ ζηε Γεξκαλία είλαη ην Μπεξιηλάιε
(Berlinale) ην νπνίν απφ ην 1951 ιακβάλεη ρψξα θάζε Φεβξνπάξην ζηελ πξσηεχνπζα
ηεο ρψξαο, ην Βεξνιίλν. Σν θεζηηβάι απηφ ηδξχζεθε κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο
Γπηηθήο ζπκκαρίαο (Γαιιία, Αγγιία, Ζ.Π.Α.) ε νπνία κεηά ηνλ πφιεκν ζέιεζε λα
μαλαγίλεη ην Βεξνιίλν θέληξν ηέρλεο θαη θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ πξψηε ηαηλία ε νπνία
πξνβιήζεθε ζην Μπεξιηλάιε ζηηο 6 Ηνπλίνπ ηνπ 1951 ήηαλ ε «Ρεβέθθα» ηνπ
Άιθξελη Υίηζθνθ («Rebecca», Alfred Hitchcock). Μεηά ην 1955, ην Μπεξιηλάιε
άξρηζε επίζεκα λα ηαπηίδεηαη κε ην θεζηηβάι ησλ Καλλψλ θαη ηεο Βελεηίαο θαη ην
1956 ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε θξηηηθή επηηξνπή απέλεηκε ηελ ρξπζή θαη ηελ
αζεκέληα Άξθην, ε νπνία είλαη θαη ην έκβιεκα ηνπ θξαηηδίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. Μέζα
ζε κεξηθά ρξφληα ην θεζηηβάι είρε εγθαηαζηαζεί ζηηο ιίζηεο ησλ δηεζλψλ
εθδειψζεσλ ελψ ην 1959 πελήληα ηξείο ρψξεο κε ηηο ηαηλίεο ηνπο έιαβαλ κέξνο ζην
Μπεξιηλάιε. Παξφια απηά, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο, ηα
θνκκνπληζηηθά θξάηε δελ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην θεζηηβάι σο ηηο αξρέο ηνπ
1970 πνπ έιαβαλ κέξνο θαη ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ. Σν Μπεξιηλάιε θαηάθεξε
έηζη λα γίλεη έλαο πνιηηηθφο αιιά θαη πνιηηηζηηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ
Αλαηνιηθνχ Μπινθ θαη Γχζεο θαη αλαγθάζηεθε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ λα
πξνζαξκνζηεί ηφζν ζηα θνηλσληθά φζν θαη ζηα πνιηηηθά ζηάληαξ ηεο επνρήο.78
ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε θάπνηα ζηνηρεία ηνπ 66νπ Μπεξιηλάιε (2016) ψζηε λα γίλεη
θαηαλνεηφ ην κέγεζνο αηφκσλ πνπ πξνζειθχεη ην θεζηηβάι θάζε ρξφλν.
Μπεπλινάλε 2016
Δπιζκέπηερ
πλνιηθφ πνζφ επηζθέςεσλ ζεάηξνπ

503.900

Δηζηηήξηα πνπ πνπιήζεθαλ

335.986

Δπαγγελμαηίερ
Αλαγλσξηζκέλνη επηζθέπηεο-εμαηξείηαη ν

16.770

78

Internationale Filmfestspiele, αλαθηήζεθε ζηηο 16-05-2016 απφ https://www.berlin.de/berlin-imueberblick/kultur/vielfalt-der-berliner-kulturlandschaft/internationale-filmfestspiele/
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ηχπνο (Accredited guests-press excl.)
Υψξεο πξνέιεπζεο

122

Γεκνζηνγξάθνη

3.804

Υψξεο πξνέιεπζεο

86

Σύπορ

Δςπωπαϊκή Κινημαηογπαθική Βιομησανία
πκκεηέρνληεο θηλεκαηνγξαθηθήο

9.121

βηνκεραλίαο
Αξηζκφο ηαηληψλ

784

Αξηζκφο πξνβνιψλ

1.124

EFM- Stands (European Film Market)

181

(Martin-Gropius-Bau & Business
Offices)
Αξηζκφο εθζεηψλ

543

Αγοπά ζςμπαπαγωγών Μπεπλινάλε
πκκεηέρνληεο

583

Υψξεο πξνέιεπζεο

52

Σαλένηα ηος Μπεπλινάλε
πκκεηέρνληεο

300

Υψξεο πξνέιεπζεο

79

Δηήζηνο πξνυπνινγηζκφο

23 εθ. €

Πεγή: Berlinale.de79
Σν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Βεξνιίλνπ ιακβάλεη 6,7 εθ. € ζηε
ζεζκηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπίηξνπν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο γηα ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
Βιέπνπκε ινηπφλ πσο νη αξηζκνί ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ είλαη
πνιχ κεγάινη, πξάγκα πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο
αθνχ ηηο εκέξεο ηνπ θεζηηβάι ππάξρεη απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή, ην
νπνίν απνδεηθλχεηαη θαη απφ έξεπλεο θαη ζηαηηζηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Πην
79

Berlinale.de, αλαθηήζεθε ζηηο 16-05-2016 απφ
http://www.berlinale.de/en/das_festival/festivalprofil/berlinale_in_zahlen/index.html
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ζπγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκνιφγνη ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο ηνπ Βεξνιίλνπ
ρξεζηκνπνηνχλ έλα καθξννηθνλνκηθφ πεξηθεξεηαθφ κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ πνπ κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα πξνθιεζνχλ απφ ηα
Μπεξιηλάιε θάζε ρξφλν. Σν 65ν Μπεξιηλάιε είρε επηδξάζεηο ζηελ θαηαλάισζε
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Γεξκαλίαο κέζσ ησλ
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηνπξηζηψλ νη νπνίνη επηζθέθζεθαλ ηελ πφιε ιφγσ ηνπ θεζηηβάι.

75

Κηλεκαηνγξαθηθφο θαη ηειενπηηθφο ηνπξηζκφο ζηε Γεξκαλία
Film – induced tourism in Germany
Εψξδνπ Ναηαιία

5.3.2. ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΚΛΟΜΠΑΛΔ
(GLOBALE FILM FESTIVAL)
Ζ Γθινκπάιε (Globale) είλαη κηα δεθαπεληακειήο νκάδα άθξσο δεκνθξαηηθή ε
νπνία δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν έλα θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι ζηελ πξσηεχνπζα ηεο
Γεξκαλίαο δηαθνξεηηθφ απφ ηα ππφινηπα. Σα κέιε ηεο νκάδαο αιιάδνπλ ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη ψζηε λα εκπινπηηζηνχλ νη ηδέεο θαη λα κπνξέζεη ε νκάδα λα
δεη ηα γεγνλφηα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην θεζηηβάι απηφ είλαη έλα κε εκπνξηθφ θεζηηβάι ην νπνίν
μεθίλεζε ην 2003 θαη ζην νπνίν νη ηαηλίεο είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο ηαηλίεο νη νπνίεο
πξνβάιινληαη ζην θεζηηβάι, αθνχ ν ιφγνο δεκηνπξγίαο ηνπ ήηαλ νη ζπδεηήζεηο, νη
αληαιιαγέο απφςεσλ θαη νη θηλεκαηνγξαθηθέο εκπεηξίεο.
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ην ηειεπηαίν θεζηηβάι ζπκκεηείραλ ζαξάληα ηξείο ηαηλίεο απφ είθνζη επηά ρψξεο
ησλ νπνίσλ νη ππνζέζεηο είραλ σο ζηφρν λα ξίμνπλ θσο ζηηο δνκέο ηεο παγθφζκηαο
θαη ηνπηθήο εμνπζίαο αιιά θαη ζηηο δνκέο ησλ ζεζκψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη πίζσ απφ
ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηα θνηλσληθά δεηλά ηεο επνρήο. Κάπνηα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε
ην πεξηερφκελν ησλ ηαηληψλ είλαη :
 Ο πφιεκνο ζηε πξία, νη πξφζθπγεο, ε κεηαλάζηεπζε αιιά θαη ε δηακαξηπξία
απηψλ γηα ηελ Δπξψπε-θξνχξην
 Ζ θαζεκεξηλή δσή ησλ γπλαηθψλ ζε ρψξεο φπσο ην Μαξφθν θαη ε Ρνπάληα
αιιά θαη ησλ Σζηγγάλσλ ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία
Απηά είλαη θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη θαηαλνεηφ ην
πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νη ζπδεηήζεηο ζε απηφ ην θεζηηβάι. Βιέπνπκε
ινηπφλ πσο ην Γθινκπάιε πξνζειθχεη αλζξψπνπο νη νπνίνη αγαπνχλ ηνλ
θηλεκαηνγξάθν αιιά βιέπνπλ κέζσ απηνχ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία ηε ζεκεξηλή επνρή, δίλνληαο κηθξφηεξε πξνζνρή ζηνπο
εζνπνηνχο θαη ηελ δηαζεκφηεηα απηψλ.80

80

Globale, αλαθηήζεθε ζηηο 16-05-2016 απφ https://www.globale-filmfestival.org/2016/was-istglobale/
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5.3.3. ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΟ
ΒΔΡΟΛΙΝΟ
Σν Makan, κε θεξδνζθνπηθφ θέληξν γηα ηελ αξαβηθή θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε θαη
θνπιηνχξα ην νπνίν ηδξχζεθε ην 2004, δηνξγαλψλεη απφ ην 2009 θάζε ρξφλν ην
κεγαιχηεξν αξαβηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι ζηε Γεξκαλία κε ζηφρν ηελ
πξνψζεζε θαη εθηίκεζε ησλ Αξάβσλ ζθελνζεηψλ αιιά θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο
θνπιηνχξαο ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ. ζνλ αθνξά ηε δηνξγάλσζε ηνπ θεζηηβάι, ηφζν
Άξαβεο φζν θαη Δπξσπαίνη εζεινληέο βνεζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ θάζε ρξφλν ζε απηφ
θαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δσξεέο.
ην Αξαβηθφ Κηλεκαηνγξαθηθφ Φεζηηβάι πξνβάιινληαη ηαηλίεο, ληνθηκαληέξ αιιά
θαη ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο νη νπνίεο είλαη ην πνιχ ηξηψλ εηψλ. Παξάιιεια, κέζα ζηηο
ηαηλίεο νη νπνίεο πξνβάιινληαη βξίζθνληαη θαη πνιιέο πξψηεο πξνβνιέο θαη
πξεκηέξεο. Πέξα απφ ηηο πξνβνιέο ησλ ηαηληψλ, ζην θεζηηβάι γίλνληαη ζπδεηήζεηο
κεηαμχ εηδηθψλ θαη θαιιηηερλψλ ηηο νπνίεο ην θνηλφ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη αιιά
θαη λα ζπκκεηέρεη. Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο γηα ζρνιεία.
Πξφθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα
απηνχ δχν πνιηηηζκνί αιιειεπηδξνχλ δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνπο αλζξψπνπο λα
γλσξίζνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο. Σν θεζηηβάι απηφ, εθηφο απφ ηνπο
Δπξσπαίνπο, πξνζειθχεη επίζεο θαη θφζκν απφ ηηο Αξαβηθέο ρψξεο πξάγκα πνπ ην
θάλεη αθφκε πην ζεκαληηθφ γηα ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο ρψξαο. 81

81

Arabisches Filmfestival Berlin, αλαθηήζεθε ζηηο 17-06-2016 απφ http://www.alfilm.de/alfilm/
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5.3.4. ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΜΟΝΑΥΟΤ
Σν θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι ηνπ Μνλάρνπ ηδξχζεθε ην 1983 θαη βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι ζηε Γεξκαλία
κεηά απφ ην Μπεξιηλάιε. Απφ ην 1983 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ θεζηηβάι, έρνπλ
πξνβιεζεί ζε απηφ πεξηζζφηεξεο απφ 6.400 ηαηλίεο θαη ληνθηκαληέξ.
Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε ρξφλν ην θεζηηβάι πξνζειθχεη πεξίπνπ 75.000 επηζθέπηεο
θαη πάλσ απφ 2.000 Γεξκαλνχο θαη δηεζλείο επαγγεικαηίεο απφ ηε βηνκεραλία ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Δίλαη ινηπφλ
θαλεξφ ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην ζπγθεθξηκέλν θεζηηβάι γηα ηελ πφιε ηνπ
Μνλάρνπ απφ ηνπξηζηηθήο άπνςεο θαζψο απφ απηφ επσθεινχληαη πνιινί θιάδνη ηεο
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ην Μφλαρν είλαη ζην επίθεληξν ησλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ θεζηηβάι, πξσηαξρηθφ ξφιν έρεη ε εηαηξία Γηεζλήο
Κηλεκαηνγξαθηθή Δβδνκάδα Μνλάρνπ (Internationale Münchner Filmwochen
GmbH), φκσο ζπκκεηέρνπλ θαη βνεζνχλ επίζεο ην θξάηνο ηεο Βαπαξίαο, ε πφιε ηνπ
Μνλάρνπ, ε νξγάλσζε θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο SPIO (Spitzenorganisation der
Filmwirtschaft) αιιά θαη ε βαπαξηθή ξαδηνηειεφξαζε. Ζ ζπκκεηνρή φισλ απηψλ ησλ
νξγάλσλ ζηε δηνξγάλσζε ηνπ θεζηηβάι δείρλεη πσο ε θνηλφηεηα έρεη θαηαλνήζεη
πιήξσο ηε ζπκβνιή ηνπ θεζηηβάι ζην Βαπαξηθφ θξάηνο θαη πξνζπαζεί λα ηελ
αμηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα.82
ηε ζπλέρεηα ζα δνζνχλ θάπνηνη αξηζκνί φζνλ αθνξά ην Κηλεκαηνγξαθηθφ Φεζηηβάι
ην νπνίν έιαβε ρψξα ζην Μφλαρν ην 2015 ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπκβνιή ηνπ
ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο πφιεο.
Σαηλίεο

179

Αλνηρηέο πξνβνιέο

504

(öffentliche Vorführungen)

82

Filmfest München, αλαθηήζεθε ζηηο 17-05-2016 απφ https://www.filmfestmuenchen.de/de/festival/profil/profil-geschichte/
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Πξνβνιέο γηα ηνλ ηχπν

50

(Pressevorführungen)
Δπηζθέςεηο θηλεκαηνγξάθσλ

83.479

(Kinobesuche)
Γηαπηζησκέλνη δεκνζηνγξάθνη

639

(Akkreditierte-Presse)
Γηαπηζησκέλνη εηδηθνί επηζθέπηεο

1.928

(Akkreditierte-Fachbesucher)
Δπηζθέςεηο ζηελ ηζηνζειίδα θαηά ηε

557.253

δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι
(Seitenansichten Website-Festival
Zeitraum)
ρεηηθά άξζξα ζε γεξκαληθέο εθεκεξίδεο

7.000

Μάηνο-Αχγνπζηνο
(Artikel in der deutschen Presse-MaiAugust)
Πεγή: https://www.filmfest-muenchen.de
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5.3.5. ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤ
Μηα κεγάιε γηνξηή γηα ην θνηλφ ζηελ πφιε κε ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο
Γεξκαλίαο. Κάζε ρξφλν απφ ην 1992, ην θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι ζην Ακβνχξγν
πξνζειθχεη πάλσ απφ 40.000 επηζθέπηεο ζε έλα δεθαήκεξν. Έλαο αξθεηά κεγάινο
αξηζκφο επηζθεπηψλ νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο πφιεο.
ην δεθαήκεξν θεζηηβάι πξνβάιινληαη πεξίπνπ 140 εζληθέο θαη δηεζλείο ηαηλίεο
φπσο θαη ληνθηκαληέξ ζε παγθφζκηεο, επξσπατθέο ή γεξκαληθέο πξεκηέξεο ζε 11
νζφλεο. Σν θεζηηβάι πξνβάιιεη ηαηλίεο ηφζν θαηαμησκέλσλ ζθελνζεηψλ φζν θαη
παξαγσγέο λεαξψλ ζθελνζεηψλ, γεξκαλψλ θαη κε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι
ππάξρνπλ επίζεο πνιπάξηζκεο εθδειψζεηο νη νπνίεο ην θάλνπλ λα απνηειεί
ζεκαληηθφ ζεκείν ζπλάληεζεο ηφζν γηα φζνπο εξγάδνληαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή
βηνκεραλία, φζν θαη γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.83

83

Filmfest Hamburg, αλαθηήζεθε ζηηο 17-05-2016 απφ
http://www.filmfesthamburg.de/de/information/
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Μηα ρψξα ε νπνία ζπλδπάδεη πνιιά γεσγξαθηθά ραξαθηεξίζηεθα, πνιιέο θνξέο ζε
ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, κνηάδεη ηδαληθή γηα έλαλ θηλεκαηνγξαθηθφ παξαγσγφ.
Έηζη, πνιιέο γεξκαληθέο θαη μέλεο παξαγσγέο επηιέγνπλ ηελ Γεξκαλία γηα ηα
γπξίζκαηα ησλ ηαηληψλ ηνπο. ε θάπνηεο απφ ηηο ηαηλίεο απηέο ν ηφπνο ησλ
γπξηζκάησλ είλαη γλσζηφο ζην θνηλφ θαζψο θαη ε πινθή ηεο ηαηλίαο δηαδξακαηίδεηαη
ζηνλ ίδην ρψξν. Γελ είλαη φκσο ιίγεο νη ηαηλίεο ησλ νπνίσλ νη πινθέο
δηαδξακαηίδνληαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηφπν απφ ηνλ ηφπν γπξηζκάησλ. Γηα
παξάδεηγκα, κηα ηαηλία κπνξεί λα θηλεκαηνγξαθείηαη ζηε Γεξκαλία φκσο ε πινθή ηνπ
έξγνπ λα δηαδξακαηίδεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά
ζε κεξηθέο ζχγρξνλεο δηεζλείο ηαηλίεο νη νπνίεο είηε έρνπλ γπξηζηεί απνθιεηζηηθά ζηε
Γεξκαλία, είηε κεξηθά απφ ηα γπξίζκαηα απηψλ έγηλαλ ζηε ρψξα.
Ξεθηλψληαο απφ ην 2009, ε ηαηλία «Άδσμνη Μπάζηαξδε» (Inglorious Basterds) ηνπ
ζθελνζέηε Quentin Tarantino κε πξσηαγσληζηέο ηνπο Brad Pitt, Diane Kruger θαη Eli
Roth είλαη γπξηζκέλε ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία. Οη γεξκαληθέο ηνπνζεζίεο νη
νπνίεο ππάξρνπλ ζηελ ηαηλία βξίζθνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε αμνλία θαη ην
Βεξνιίλν. ζνλ αθνξά ην θξαηίδην ηεο αμνλίαο, ρψξνη ζηνπο νπνίνπο έγηλαλ
γπξίζκαηα είλαη ε πφιε Γέξιηηο (Görlitz) θαη ε νξνζεηξά
Elbsandsteingebirge. Δπηπιένλ ππάξρνπλ ζθελέο απφ ηα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην
Μπάκπειζκπεξγθ (Babelsberg) ζην Βεξνιίλν αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο
πφιεο. 84 85
Ζ ηαηλία «Ο λνχκεξν 1 θαηαδεηνχκελνο» (A most wanted Man) ηνπ 2014 κε ηνπο
Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams θαη Daniel Brühl είλαη κηα ηαηλία αγγινακεξηθάληθεο παξαγσγήο γπξηζκέλε απνθιεηζηηθά ζηε Γεξκαλία. Κχξηεο ηνπνζεζίεο
γπξηζκάησλ βξίζθνληαη ζην Ακβνχξγν φπνπ κέζσ ηεο ηαηλίαο κπνξεί θάπνηνο λα
αλαγλσξίζεη ηελ ζπλνηθία αλθη Πάνπιη (St.Pauli), ηνλ πνιπζχρλαζην δξφκν
Ρίπεξκπαλ (Reeperbahn), ηελ πεξηνρή ησλ απνζεθψλ (Speicherstadt) αιιά θαη ην
84

IMDB, Inglorious Basterds, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ http://www.imdb.com/title/tt0361748/
Filmtourismus, Inglorious Basterds, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.filmtourismus.de/inglourious-basterds/
85
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θνζκνπνιίηηθν ιηκάλη ηεο πφιεο. ε πεξηνρέο θαη δξφκνπο ηνπ Βεξνιίλνπ έρνπλ
επίζεο θηλεκαηνγξαθεζεί ζθελέο απφ ην έξγν. 86 87
Σν «Big Game», γεξκαλν-θηλιαλδηθήο ζπκπαξαγσγήο 2015 κε ηνπο Samuel L.
Jackson, Onni Tommila θαη Ray Stevenson είλαη αθφκε κηα παγθνζκίσο γλσζηή
ηαηλία ε νπνία έρεη γπξηζηεί απνθιεηζηηθά ζηε Γεξκαλία. Παξφιν πνπ ε πινθή ηνπ
έξγνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Φηλιαλδία, ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο έιαβαλ ρψξα κφλν
ζην θξαηίδην ηεο Βαπαξίαο. Οη Βαπαξηθέο Άιπεηο θαη ηα δάζε ηεο πεξηνρήο είλαη
θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηνπνζεζίεο θηλεκαηνγξάθεζεο. Δπηπιένλ νη ζθελέο
νη νπνίεο ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ βξίζθνληαλ ην Πεληάγσλν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, γπξίζηεθαλ ζηα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην ηεο Βαπαξίαο
(Bavaria Filmstudios). 88 89
Ζ ζεκαληηθή ηζηνξηθή ηαηλία ακεξηθάληθεο παξαγσγήο ηνπ 2015 «Ζ γέθπξα ησλ
θαηαζθφπσλ» (Bridge of Spies) κε ηνπο Tom Hanks, Mark Rylance θαη Alan Alda, κε
ζθελνζέηε ηνλ Steven Spielberg παξνπζηάδεη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο αξθεηά ηζηνξηθά
ζεκεία ηεο πξσηεχνπζαο ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αεξνδξφκην Σέκπειρνθ
(Flughafen Tempelhof), ε γέθπξα Γθιίληθεξ (Glienicker Brücke) ε νπνία ζπλδέεη ην
Βεξνιίλν κε ην Πφηζληακ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ απνηέιεζε
ζξπιηθφ ζεκείν αθνχ πάλσ ζε απηή Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη νβηεηηθή Έλσζε
αληάιιαδαλ θαηαζθφπνπο,90 αιιά θαη ην ζεκείν ειέγρνπ Σζάξιη (Checkpoint
Charlie) ην νπνίν ήηαλ απφ ηα πην γλσζηά ζεκεία δηέιεπζεο ησλ ζπλφξσλ θαηά ηνλ
Φπρξφ Πφιεκν. Δπηπιένλ κέρξη ηελ πηψζε ηνπ ηνίρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ζηηο 9
Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 ήηαλ έλα ζεκείν δηάβαζεο ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ Γχζεο θαη
Αλαηνιήο.91 92 93

86

IMDB, A most wanted man, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.imdb.com/title/tt1972571/?ref_=nv_sr_2
87
Filmtourismus, A most wanted man, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.filmtourismus.de/a-most-wanted-man/
88
IMDB, Big Game, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.imdb.com/title/tt2088003/?ref_=nv_sr_1
89
Filmtourismus, Big Game, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ http://www.filmtourismus.de/big-game/
90
Berlin.de, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ https://www.berlin.de/sehenswuerdigkeiten/35602433558930-glienicker-bruecke.html
91
Berlin.de, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ https://www.berlin.de/en/attractions-andsights/3560059-3104052-checkpoint-charlie.en.html
92
IMDB, Bridge of Spies, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.imdb.com/title/tt3682448/?ref_=nv_sr_3
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Αθφκα θαη ζθελέο απφ ηελ ηαηλία «Αγψλεο Πείλαο : Δπαλάζηαζε Μέξνο 2» ηνπ 2015
(The hunger games : Mockingjay Part 2), κε ηνπο Jennifer Lawrence θαη Josh
Hutcherson, έρνπλ γπξηζηεί ζην Βεξνιίλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθελέο έρνπλ γπξηζηεί
ζηα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην Μπάκπειζκπεξγθ (Babelsberg Filmstudios), ζην
αεξνδξφκην Σέκπειρνθ (ζηελ ηαηλία-Πεξηνρή 2/District 2), ζε έλα εγθαηαιειεηκκέλν
εξγνζηάζην ρεκείαο (ζηελ ηαηλία- Πεξηνρή 8/District 8) θαη ζε αθφκα έλα
εγθαηαιειεηκκέλν εξγνζηάζην (ζηελ ηαηλία- Πεξηνρή 13/District 13).94 95
Έλα επίζεο έξγν ην νπνίν θπθινθφξεζε ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο ην 2016 κε θάπνηεο
απφ ηηο ζθελέο ηνπ γπξηζκέλεο ζηε Γεξκαλία είλαη ην ηξίην κέξνο ηνπ Captain
America «The first avenger : Civil war» κε ηνπο Chris Evans, Robert Downey Jr. Καη
Scarlet Johansson. θελέο ηηο ηαηλίαο έρνπλ γπξηζηεί ηφζν ζε πεξηνρέο ηνπ Βεξνιίλνπ
φπσο ην Πφηζληακεξ Πιαηο (Potsdamer Platz), ην νιπκπηαθφ ζηάδην θαη ηελ
νκνζπνλδηαθή ππεξεζία ηχπνπ (Bundespresseamt) φζν θαη ην αεξνδξφκην ηεο
Λεηςίαο (Flughafen Leipzig/Halle). 96 97

93

Filmtourusmus, Bridge of spies, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.filmtourismus.de/bridge-of-spies/
94
IMDB, The hunger games: Mockingjay Part 2, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.imdb.com/title/tt1951266/
95
Filmtourismus, The hunger games: Mockingjay Part 2, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.filmtourismus.de/die-tribute-von-panem/
96
IMDB, Captain America :Civil War, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.imdb.com/title/tt3498820/?ref_=nv_sr_1
97
Filmtourismus, Captain America :Civil War, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.filmtourismus.de/the-first-avenger-civil-war/
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Δθηφο απφ αξθεηέο ηαηλίεο, ζηε ρψξα έρνπλ επίζεο γπξηζηεί πνιιέο ζεηξέο κε ηελ
πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ λα είλαη γεξκαληθήο παξαγσγήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο,
έρνπλ αξρίζεη μέλεο παξαγσγέο λα θηλεκαηνγξαθνχλ ζεηξέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο αιιά θαη γεξκαληθέο παξαγσγέο λα πξνβάιινληαη ζε ρψξεο φπσο ε Ακεξηθή.
Ζ πξψηε γεξκαληθή ζαπνπλφπεξα κε ην φλνκα «Linderstraße» ηεο νπνίαο ην πξψην
επεηζφδην πξνβιήζεθε ζηε γεξκαληθή ηειεφξαζε ην 1985, γηφξηαζε ην 2015, 30
ρξφληα χπαξμεο κε πάλσ απφ 1.500 επεηζφδηα λα έρνπλ πξνβιεζεί. Ζ ηζηνξία ηεο
ζεηξάο δηαδξακαηίδεηαη ζην Μφλαρν. Παξφια απηά, ε ζεηξά θηλεκαηνγξαθείηαη ζηελ
Κνισλία ζηα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην ηεο Γπηηθήο Γεξκαληθήο Ραδηνηειεφξαζεο
(WDR). ηελ πεξηνρή ησλ γπξηζκάησλ έρεη αλαπηπρζεί θηλεκαηνγξαθηθφο ηνπξηζκφο
ηνπνζεζίαο. 98
Σν αζηπλνκηθφ ζξίιεξ «Tatort» πξνβάιιεηαη απφ ην 1970 σο θαη ζήκεξα ζηε
γεξκαληθή ηειεφξαζε. Ζ ζεηξά θηλεκαηνγξαθείηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη πφιεηο
ηεο Γεξκαλίαο φπσο γηα παξάδεηγκα Βεξνιίλν, Ακβνχξγν, Μφλαρν, Κνισλία θαη ε
παξαγσγή πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη ζηα επεηζφδηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο
ηφπνπο ησλ γπξηζκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάιεθηνο, ην θαγεηφ θ.α. Πιένλ ζε
αξθεηέο απφ ηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γπξίζκαηα έρνπλ
αλαπηπρζεί θηλεκαηνγξαθηθέο δηαδξνκέο αιιά θαη ηνπξηζηηθά παθέηα γηα ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ απφ θνληά ηηο
ηνπνζεζίεο ησλ γπξηζκάησλ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε απήρεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζεηξάο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ην έηνο 2016 παξαθνινχζεζαλ ηε ζεηξά θαηά
κέζν φξν 9,27 εθαηνκκχξηα ηειεζεαηέο. 99 100
Δπηπξφζζεηα, ε ακεξηθάληθε ηειενπηηθή ζεηξά «Homeland» κε ηνπο Claire Danes θαη
Mandy Patinkin μεθίλεζε ην 2015 ηα γπξίζκαηα ηεο 5εο ζεδφλ ηα νπνία ιακβάλνπλ
ρψξα κφλν ζηε Γεξκαλία. Απηή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ κηα ακεξηθάληθε ζεηξά ζα
98

Filmtourismus, Lindenstraße, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.filmtourismus.de/lindenstrasse/
99
Tatort, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ http://www.n-tv.de/leute/Tatort-begeistert-wenigerZuschauer-article17826226.html
100
Filmtourismus, Tatort, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ http://www.filmtourismus.de/tatort/
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γπξηζηεί απνθιεηζηηθά ζηε Γεξκαλία. Μέξνο ησλ γπξηζκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
θαη ζην θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην Μπάκπειζκπεξγθ ζην Βεξνιίλν (Babelsberg
Filmstudio). 101
Σέινο, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηελ ζεηξά «Deutschland 83» απφ
ηνπο δεκηνπξγνχο Anna θαη Jörg Winger κε πξσηαγσληζηέο ηνπο Jonas Nay, Maria
Schrader θαη Ulrich Nöthen.102 Δίλαη κηα ζεηξά γεξκαληθήο παξαγσγήο ηνπ 2015 ε
νπνία είλαη γπξηζκέλε ζηελ γεξκαληθή γιψζζα. Παξνπζηάζζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2015 ζην θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι Μπεξιηλάιε ηνπ Βεξνιίλνπ (Berlinale
Filmfestival), μεθίλεζε λα πξνβάιιεηαη αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηνλ Ηνχλην
ηνπ 2015 θαη έπεηηα, ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζηελ Γεξκαλία. Σα γπξίζκαηα
έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην Βεξνιίλν θαη ε ζεηξά θαηάθεξε λα απνζπάζεη βξαβεία ηφζν
ζηε Γεξκαλία φζν θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Βιέπνπκε ινηπφλ πσο ε
θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ηεο Γεξκαλίαο έρεη αξρίζεη λα αλαβαζκίδεηαη
θαηαθέξλνληαο λα πξνβάιιεη κηα ζεηξά γεξκαληθήο παξαγσγήο ζε ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ απφ ρψξεο φπσο νη
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 103

101

Homeland, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ http://www.express.de/news/erfolgreiche-us-serie-homeland--wird-jetzt-komplett-in-deutschland-gedreht-1002404
102
IMDB, Deutschland 83, αλαθηήζεθε ζηηο 05-07-2016 απφ
http://www.imdb.com/title/tt4445154/?ref_=nv_sr_2
103
Deutschland 83, αλαθηήζεθε ζηηο 07-05-2016 απφ http://www.ufafiction.de/projekte/serie/deutschland-83/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΟΛΔΙ ΣΗ
ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Πέξα απφ ηα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην ηεο ρψξαο ζηα νπνία θηλεκαηνγξαθνχληαη
ηαηλίεο ηφζν εγρψξηεο φζν θαη ζπκπαξαγσγέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε Γεξκαλία δηαζέηεη
θαη θηλεκαηνγξαθηθέο πφιεηο νη νπνίεο θηηάρηεθαλ αξρηθά γηα θηλεκαηνγξάθεζε
ηαηληψλ θαη ζηε ζπλέρεηα άλνημαλ γηα ην θνηλφ ψζηε λα κπνξνχλ νη ιάηξεηο ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ λα έξζνπλ πην θνληά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε θηινζνθία αιιά θαη
ηνλ ηξφπν ησλ γπξηζκάησλ. Οη θηλεκαηνγξαθηθέο απηέο πφιεηο πξνζειθχνπλ θάζε
ρξφλν κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ θαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ άξρηζαλ λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ, εθηφο ησλ μελαγήζεσλ, θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα κηθξνχο
θαη κεγάινπο πάληα κε βάζε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Υάξε ζε απηέο ηηο πφιεηο έρνπλ
επσθειεζεί πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ φπσο γηα παξάδεηγκα
μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο πφιεηο.
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6.1.

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΒΑΤΑΡΙΑ (BAVARIA

FILMSTADT)

Ζ θηλεκαηνγξαθηθή πφιε ηεο Βαπαξίαο ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πξσηεχνπζα απηήο,
ην Μφλαρν, είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηνπνζεζίεο γπξηζκάησλ ζε νιφθιεξε ηελ
Δπξψπε, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά γπξίζκαηα ηαηληψλ αιιά θαη
ηειενπηηθψλ ζεηξψλ. Άλνημε ηηο πφξηεο ηεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1981 θαη έθηνηε
πξνζειθχεη θάζε ρξφλν κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
θηλεκαηνγξαθηθή πφιε έρεη έθηαζε 300.000 η.κ. θαη πξνζειθχεη θάζε ρξφλν θαηά
κέζν φξν 350.000 επηζθέπηεο.104 Ζ πξψηε ηαηλία ε νπνία θηλεκαηνγξαθήζεθε εθεί
ήηαλ ην «Τπνβξχρην U-96: Δπηζηξνθή ζηελ θφιαζε» (Das Boot) ηνπ 1981 ε νπνία
ελέπλεπζε δχν εξγαδνκέλνπο λα αλνίμνπλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή πφιε γηα ην θνηλφ.
Απφ ην 1989 κέρξη θαη ηψξα νη θαζθαληέξ παξνπζηάδνπλ ζην θνηλφ δηάθνξα
αθξνβαηηθά ελζνπζηάδνληαο κηθξνχο θαη κεγάινπο. Σν 1990 ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή
πφιε ηεο Βαπαξίαο δεκηνπξγήζεθε έλα εξγαζηήξην (workshop) κε φλνκα «Σάμε
θαηαζθεπήο/παξαγσγήο ηαηληψλ» (Das filmende Klassenzimmer) δίλνληαο έηζη ηελ
επθαηξία ζε ζρνιηθέο ηάμεηο θαη νκάδεο εθήβσλ λα επηζθεθηνχλ ηελ πφιε. Ο πξψηνο
θηλεκαηνγξάθνο εληφο ηεο πφιεο εγθαηληάζηεθε ην 1994 κε θαηλνηφκεο
θηλεκαηνγξαθηθέο ηερληθέο απφ ηηο Ζ.Π.Α. Σν 1999 παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο
επηζθέπηεο νη δηαθνζκήζεηο απφ ηελ Γεξκαλν-Γαιιηθή ζπκπαξαγσγή «Αζηεξίμ θαη
Οβειίμ ελαληίνλ ηνπ Καίζαξα» ζην αλαθαηαζθεπαζκέλν γαιαηηθφ ρσξηφ ην νπνίν
είλαη αθφκα θαη ζήκεξα αλνηρηφ ζην θνηλφ. Σν 2001 νη έσο ηφηε θιεηζηέο πφξηεο ηνπ
ζηνχληην Marienhof άλνημαλ γηα ην θνηλφ δίλνληαο ζηνπο επηζθέπηεο κηα επθαηξία λα
δνπλ απφ θνληά ην θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην.105
ζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε ησλ επηζθεπηψλ, ε θηλεκαηνγξαθηθή πφιε ηεο
Βαπαξίαο δηαζέηεη κηα πιήξσο ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα ζηελ νπνία νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα φια φζα ρξεηάδνληαη γηα κηα
επίζθεςε αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο πφιεο. Δπηπιένλ, δηαθεκηζηηθά
θπιιάδηα ππάξρνπλ ζε αθζνλία ηφζν γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φζν θαη γηα
104

Muenchen.de, αλαθηήζεθε ζηηο 20-06-2016 απφ
www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/143955.html
105
Bavaria Filmstadt, αλαθηήζεθε ζηηο 10-06-2016 απφ http://www.filmstadt.de/filmstadtentdecken/geschichte.html
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ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ή ιεσθνξεία κε ηα νπνία ε θηλεκαηνγξαθηθή πφιε
ζπλεξγάδεηαη θαη πξνκεζεχεη κε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα δσξεάλ. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή
πφιε ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε πνιιέο αθφκε επηρεηξήζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ηε
Γεξκαληθή Δηαηξία ηδεξνδξφκσλ (Deutsche Bahn), μελνδνρεία θαη ηαμηδησηηθά
γξαθεία θαη καδί δεκηνπξγνχλ νηθνλνκηθφηεξα θαη ζαθψο δειεαζηηθά παθέηα γηα
ηνπο επηζθέπηεο ηα νπνία γηα παξάδεηγκα πεξηιακβάλνπλ κεηαθνξηθά, δηακνλή ζε
μελνδνρείν ηεο πεξηνρήο θαη επίζθεςε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή πφιε. Γελ ζα
κπνξνχζε επηπιένλ λα ιείπεη ην θαηάζηεκα (θαη δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα) ην νπνίν
δηαζέηεη αλακλεζηηθά ηα νπνία έρνπλ ζρέζε είηε κε ηαηλίεο νη νπνίεο γπξίζηεθαλ εθεί,
είηε κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή πφιε.106
Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ πξνζθνξέο θαη εηδηθά παθέηα γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
αηφκσλ φπσο γηα παξάδεηγκα :
 Παηδηά 6-17 εηψλ
 Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο
 Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
 Ζιηθησκέλνη
 Δηζηηήξην Γηαγηά-Παππνχο-Δγγφλη
 Οκάδεο άλσ ησλ 20 αηφκσλ
Ζ θηλεκαηνγξαθηθή πφιε αλαιακβάλεη επίζεο ηε δηνξγάλσζε πάξηη γελεζιίσλ αιιά
θαη άιισλ εθδειψζεσλ φπσο δεμηψζεηο . Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
επηινγήο αίζνπζαο γηα ηελ εθδήισζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά θηλεκαηνγξαθηθά
παξαζθήληα ην κεγαιχηεξν εθ ησλ νπνίσλ έρεη ρσξεηηθφηεηα 1.000 αηφκσλ. Δθηφο
απφ ηελ αίζνπζα, ε θηλεκαηνγξαθηθή πφιε αλαιακβάλεη ηα πάληα ζρεηηθά κε ηελ
εθδήισζε φπσο γηα παξάδεηγκα ην catering.107

106

Bavaria Filmstadt, αλαθηήζεθε ζηηο 10-06-2016 απφ http://www.filmstadt.de
Bavaria Filmstadt, αλαθηήζεθε ζηηο 12-06-2016 απφ http://www.filmstadt.de/filmstadt-extra/vipevent.html
107
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6.2.

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΔΛΜΠΔΡΓΚ

(FILMPARK BABELSBERG)

Σν θηλεκαηνγξαθηθφ πάξθν Μπάκπειζκπεξγθ ηδξχζεθε ην 1911 απφ ηελ εζνπνηφ
Asta Nielsen θαη είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην ηνπ
θφζκνπ. Ζ εζνπνηφο αγφξαζε έλα παιηφ εξγνζηάζην γηα ηα γπξίζκαηα κηαο ηαηλίαο
ηεο γχξσ απφ ην νπνίν, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, αλαπηχρζεθε ην
θηλεκαηνγξαθηθφ πάξθν ην νπνίν ππάξρεη ζήκεξα. ηελ πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο Ναδηζηηθήο πεξηφδνπ γπξίζηεθαλ πάλσ απφ 1.000 πξνπαγαλδηζηηθέο ηαηλίεο.
ήκεξα ην θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην Μπάκπειζκπεξγθ φπσο θαη ην ζεκαηηθφ πάξθν
ην νπνίν αλαπηχρζεθε, βξίζθνληαη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πφιεο
θηλεκαηνγξάθνπ θαη κέζσλ ελεκέξσζεο ηνπ Μπάκπειζκπεξγθ (Film und
Medienstadt Babelsberg) ζε κηα έθηαζε 420.000 η.κ. Πην αλαιπηηθά, εληφο ηεο πφιεο
θηλεκαηνγξάθνπ θαη κέζσλ ελεκέξσζεο ζηεγάδνληαη :
 Σν θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην Μπάκπειζκπεξγθ (Studio Babelsberg)
 Ζ ξαδηνθσλία Βεξνιίλνπ-Βξαλδεκβνχξγνπ (Rundfunk Berlin-Brandenburg)
 Γεξκαληθά αξρεία ξαδηνθσλίαο (Deutsches Rundfunkarchiv)
 Ζ αλψηαηε ζρνιή γηα ηειεφξαζε θαη θηλεκαηνγξάθν (Hochschule für Film
und Fernsehen)
 Ζ γεξκαληθή θηλεκαηνγξαθηθή νξρήζηξα (Deutsche Filmorchester), ε νπνία
είλαη ν κνλαδηθή επαγγεικαηηθή νξρήζηξα γηα θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή ζηε
ρψξα εδψ θαη πάλσ απφ 90 ρξφληα108109
Σν ζεκαηηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ πάξθν πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ πέξα απφ
ςπραγσγία, δξάζε θαη κηα απζεληηθή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν ησλ γπξηζκάησλ αιιά θαη
ηηο ηνπνζεζίεο απηψλ. Τπάξρνπλ ινηπφλ μελαγήζεηο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή πφιε θαη
ζηα παξαζθήληα γλσζηψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ επηηπρηψλ δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ θαη
επηπιένλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθφξσλ εηδψλ ζφνπ ηα νπνία πξνβάιινληαη θαζεκεξηλά
ζην θνηλφ. Πην ζπγθεθξηκέλα έλα απφ ηα ζφνπ αθνξά ηα „Εψα κπξνζηά απφ ηηο
108

Die Geschichte der Film und Medienstadt Babelsberg, αλαθηήζεθε ζηηο 08-07-2016 απφ www.rbbonline.de/kultur/hintergrund/100_jahre_medienstadt.html
109
Deutsches Filmorchester Babelsberg, αλαθηήζεθε ζηηο 08-07-2016 απφ http://filmorchester.de/de/
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θάκεξεο“ (Filmtiere vor der Kamera) θαηά ην νπνίν νη επηζθέπηεο έρνπλ ηελ επθαηξία
λα δνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γπξίδνληαη νη ζθελέο κε πξσηαγσληζηέο ηα δψα αιιά
θαη αλαπαξάζηαζε ζθελψλ κε θαζθαληέξ ζε κηα κεγάιε έθηαζε ρσξεηηθφηεηαο
2.500 αηφκσλ, θαηά ην νπνίν αλαπαξηζηψληαη ζθελέο απφ γλσζηέο ηαηλίεο φπσο γηα
παξάδεηγκα ην «Άδνμνη Μπάζηαξδε» (Inglorious Basterds) θαη «Αλψλπκνο»
(Anonymous). Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θαη ζφνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη
επηζθέπηεο έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή.
Δληφο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο πφιεο ππάξρεη επίζεο κηα αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ ε
νπνία φπσο δελ είλαη κηα θιαζηθή θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα. Με πξνεγκέλε
ηερλνινγία, ε πφιε δηαζέηεη θηλεκαηνγξάθν 4-D (4 dimensions). Πην ζπγθεθξηκέλα
ην 4-D είλαη έλα ζηάδην παξαπάλσ απφ ην 3-D θαηά ην νπνίν νη επηζθέπηεο κπνξνχλ
λα δνπλ ηξηζδηάζηαηε εηθφλα. Απηφ ζεκαίλεη πσο κε ηελ ηερλνινγία ηνπ 4-D εθηφο
ηνπ φηη ε εηθφλα είλαη ηξηζδηάζηαηε, νη επηζθέπηεο έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα
ληψζνπλ πξάγκαηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο φπσο γηα
παξάδεηγκα θίλεζε, άλεκνο, βξνρή, βηψλνληαο έηζη κηα μερσξηζηή εκπεηξία. 110
ηελ έθηαζε ηεο πφιεο έρεη δεκηνπξγεζεί θαη έλα βησκαηηθφ εζηηαηφξην
(Erlebnisrestaurant) κε φλνκα «Prinz Eisenherz» (Πξίγθηπαο Βάιηαλη). Σν εζηηαηφξην
είλαη βαζηζκέλν ζηελ ηαηλία «Prince Valiant» (Πξίγθηπαο Βάιηαλη) ηνπ Anthony
Hickox ε νπνία πξνβιήζεθε ην 1997.111 ε απηφ ην εζηηαηφξην νη επηζθέπηεο έρνπλ
ηελ επθαηξία λα δήζνπλ γηα κεξηθέο ψξεο ζε άιιε επνρή θαζψο ε δηαθφζκεζε αιιά
θαη νη ελδπκαζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αληίζηνηρεο κε ηελ επνρή. Δπίζεο θαηά ηελ
παξακνλή ηνπο νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζαπκάζνπλ δηάθνξα ζφνπ θαη
παξαζηάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηνπ εζηηαηνξίνπ.
Σέινο, ε θηλεκαηνγξαθηθή πφιε δηνξγαλψλεη εηδηθέο εθδειψζεηο (Special Events)
φπσο γηα παξάδεηγκα νη «Βξαδηέο Σξφκνπ» (Horror Nächte) νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο πφιεο ζε έλα θνκκάηη εηδηθά δηακνξθσκέλν κε εηδηθά
εθέ, θσηηζκφ θαη εζνπνηνχο ψζηε νη επηζθέπηεο λα ληψζνπλ πσο πξσηαγσληζηνχλ ζε
κηα ηαηλία ηξφκνπ.

110

4-D cinema, αλαθηήζεθε ζηηο 09-07-2016 απφ http://cinefreaks.gr/2014/03/to-proto-4d-cinemaeinai-edo/
111
IMDB, αλαθηήζεθε ζηηο 09-07-2016 απφ http://www.imdb.com/title/tt0119947
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εκαληηθφ είλαη επίζεο λα αλαθέξνπκε ηελ χπαξμε ηεο αίζνπζαο Metropolis
(Metropolis Halle). Δίλαη κηα πνιπιεηηνπξγηθή αίζνπζα ε νπνία βξίζθεηαη εληφο ηεο
πφιεο θαη πξνζθέξεηαη γηα ηε δηνξγάλσζε κεγάισλ εθδειψζεσλ φπσο γηα
παξάδεηγκα ζπλαπιίεο, εθζέζεηο, ηειενπηηθέο παξαγσγέο θαη παξνπζηάζεηο. Με
έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 3.000 η.κ. θαη κεραλήκαηα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο είλαη
ηδαληθή επηινγή γηα δηνξγαλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ.
ζνλ αθνξά ηα δηάθνξα παθέηα θαη πξνζθνξέο νη νπνίεο ππάξρνπλ γηα
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ, ηα πξάγκαηα δελ δηαθέξνπλ ηφζν απφ φζα έρνπκε ήδε
αλαθέξεη. πσο θαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή πφιε ηεο Βαπαξίαο, έηζη θαη εδψ νη
επηζθέπηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην παθέην ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπο. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή πφιε επίζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηαμηδησηηθά
γξαθεία θαη μελνδνρεία δεκηνπξγψληαο έηζη ηνπξηζηηθέο πξνζθνξέο γηα ηνπο ιάηξεηο
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.112

112

Filmpark Babelsberg, αλαθηήζεθε ζηηο 09-07-2016 απφ http://www.filmpark-babelsberg.de/de/
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Φηάλνληαο ινηπφλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ν θηλεκαηνγξαθηθφο
ηνπξηζκφο είλαη έλαο ηνκέαο ν νπνίνο έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζε ηνπνζεζίεο
γπξηζκάησλ. πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ απηφ είλαη ζρεηηθά
λέν θαη σο απνηέιεζκα δελ ππάξρνπλ αθφκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία λα ην
δηαρσξίδνπλ απφ ηνλ ζπλνιηθφ ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο.
Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη έξεπλεο άιισλ ρσξψλ νη νπνίεο
δηαζέηνπλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπξηζκφ, κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά πσο
ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ ζπλνιηθφ ηνπξηζκφ κηαο ρψξαο.
Ζ Γεξκαλία είλαη κηα ρψξα ε νπνία έρεη θάλεη θηλήζεηο ηφζν γηα ηελ πξνψζεζε θαη
ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ φζν θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε
θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ ζηε ρψξα πξνζθέξνληαο αλέζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο
ζε θηλεκαηνγξαθηθά ζπλεξγεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Αθφκε θαη κηθξέο πφιεηο
πξνζπαζνχλ λα πξνβιεζνχλ σο πξννξηζκνί θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπξηζκνχ,
αλαπηχζζνληαο ζπγρξφλσο δξαζηεξηφηεηεο θαη μελαγήζεηο γηα ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο.
πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηερλνινγία εηζρσξεί φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ, ε παξαγσγή
ηαηληψλ, αθνινπζψληαο ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζα θαηαιακβάλεη φιν
θαη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ αλζξψπσλ. Έηζη νη ηαηλίεο
ζπλερίδνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα παξαθηλνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θφζκν λα
ηαμηδέςεη θαη λα γλσξίζεη ηα κέξε ηα νπνία πξνβάιινπλ.
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