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Το Netflix, ο Daniel Craig, οι Σπέτσες και το Poseidonion Grand Hotel

Πριν λίγες ημέρες, εντελώς συμπτωματικά έπεσα πάνω στο 
teaser της παγκόσμιας καμπάνιας του Netflix για τις νέες κυ-
κλοφορίες του 2022. Παρακολουθώντας το παρατήρησα ότι γι-
νόταν αναφορά στην ταινία Knives Out 2, η οποία γυρίστηκε στις 
Σπέτσες και στο ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel, καθώς 
και στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας.

Με ένα καστ ιδιαίτερα δημοφιλών και καταξιωμένων ηθοποι-
ών, όπως οι Daniel Craig, Ethan Hawke, Edward Norton, Kate 
Hudson κ.ά., η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 
2022. Φυσικά, αποτελεί το sequel του πρώτου Knives Out το 
οποίο, αν θυμάμαι καλά κυκλοφόρησε το 2019 και αγαπήθη-
κε πολύ από το κοινό.

H υπόθεση ήταν ένα αστυνομικό μυστήριο σε στιλ της Αγκάθα 
Κρίστι, στο οποίο ο Daniel Craig υποδύθηκε τον ιδιωτικό ντε-
τέκτιβ Benoit Blanc, στο πλευρό κι άλλων διάσημων ηθοποιών 
όπως η Jamie Lee Curtis, ο  Chris Evans, του Don Johnson και 
ο Christopher Plummer. Τα στατιστικά μιλούσαν για μια ταινία 
με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων δολαρίων και εισπράξεις 
311 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το γεγονός ότι το Knives Out 2 έχει 
γυριστεί στις Σπέτσες, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ποιοτική δι-
αφήμιση: ξεφεύγει από τα αποστειρωμένα δεδομένα του Visit 
Greece, είναι πιο αποτελεσματική καθώς απευθύνεται σε ένα 
πολύ μεγαλύτερο κοινό και πιθανόν να μας κοστίζει λιγότερο. 
Όπως ίσως έχετε ακουστά, ο κινηματογράφος και οι τηλεοπτι-
κές παραγωγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους 
προκειμένου να προβάλουν τη χώρα. Ο πρώτος είναι η εξαγω-
γή πολιτισμού, μέσω της παραγωγής ελληνικών ταινιών και ο 
δεύτερος το γύρισμα ξένων παραγωγών στη χώρα, μέσω του 
λεγόμενου επενδυτικού κινήτρου (cash rebate). Η Ελλάδα, ευ-
τυχώς, παρά τις όποιες δυσκολίες σε οικονομικό και κοινωνι-
κό επίπεδο (κρίση/ covid19), έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετό 
καιρό μια πολιτική για τη διευκόλυνση των γυρισμάτων. Επι-
πλέον, προσφέρει εκπληκτικές τοποθεσίες ως φυσικά σκηνι-
κά και απίθανο μεσογειακό κλίμα και θεωρείται μια από τις πιο 
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Δείτε περισσότερα στο 
https://www.youtube.com/watch?v=t7cLWHX-ZxU

ασφαλείς και εξωστρεφείς χώρες της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, 
διαθέτει έμπειρα αγγλόφωνα, ελληνικά κινηματογραφικά συ-
νεργεία με την απαραίτητη εξειδίκευση για άψογη συνεργασία 
με διεθνείς παραγωγές, εξαιρετικούς χειριστές drones, εργα-
στήρια post-production τελευταίας τεχνολογίας και production 
service companies παγκόσμιας κλάσης.

Σας προτείνω να δείτε για σε πρώτη φάση το teaser του Netflix 
- θα βρείτε τον σύνδεσμο παρακάτω. Οι πρωταγωνιστές του 
Knives Out 2 και οι Σπέτσες αποκαλύπτονται στο τέλος. Όταν θα 
βγει η ταινία στο Netflix είμαι σίγουρη ότι θα αφεθείτε στη γο-
ητεία του νησιού του Αργοσαρωνικού και στον μαγικό κόσμο 
του ιστορικού ξενοδοχείου Poseidonion Grand Hotel. Κι αν γί-
νει αυτό, τότε το καλοκαίρι θα έχετε μια καλή αφορμή να επι-
σκεφτείτε και να δείτε τον τόπο με άλλο μάτι. Κινηματογραφικό!
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