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Π
ρωτοκλασάτες εταιρείες διεθνών κινη-
ματογραφικών και τηλεοπτικών παρα-
γωγών έχουν στρέψει το βλέμμα τους 

στην Ελλάδα, με την Αθήνα να προσελκύει 
projects υψηλών απαιτήσεων και να μετατρέ-
πεται σε ένα απέραντο στούντιο για την πραγ-
ματοποίηση γυρισμάτων δημοφιλών σειρών 
και ταινιών που παρακολουθούν δισεκατομμύ-
ρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Η Amazon, 
η Disney, το Apple TV και το Netflix φιλοδο-
ξούν να φέρουν αέρα… Χόλιγουντ στην ελλη-
νική πρωτεύουσα και να ενδυναμώσουν τη βι-
ομηχανία οπτικοακουστικών μέσων της χώρας, 
έναν τομέα ιδιαίτερα προσοδοφόρο, που μπο-
ρεί ταυτόχρονα να ενισχύσει σημαντικά το προ-
φίλ της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού.

Η πρόθεση των ισχυρών του σινεμά να πραγ-
ματοποιήσουν γυρίσματα στην Ελλάδα, με αιχ-
μή την Αθήνα, δίνει περαιτέρω ώθηση στην 
προσπάθεια της χώρας να αποκτήσει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στη διεκδίκηση ενός αξιόλογου 
μεριδίου από την πίτα των δισεκατομμυρίων 
δολαρίων που επενδύονται κάθε χρόνο σε δι-
εθνές επίπεδο στην έβδομη τέχνη.

Ηδη για το 2021 αναμένεται να φιλοξενη-
θούν στην Αθήνα τέσσερις διεθνείς παραγωγές, 
ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ, από τις εταιρεί-
ες Amazon και Disney, καθώς και τη συνδρομη-
τική τηλεοπτική πλατφόρμα Apple TV, ενώ συ-
ζητήσεις πραγματοποιούνται και με εκπροσώ-
πους του Netflix για την πραγματοποίηση γυ-
ρισμάτων για μία ακόμη παραγωγή.

Ρόλο-κλειδί στη σύναψη των εν λόγω συμ-
φωνιών έχει το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κινημα-
τογραφικών Παραγωγών της Αθήνας (Athens 
Film Office), που δημιούργησε ο δήμος Αθη-
ναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Του-
ριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) και που έχει συν-
δράμει στα γυρίσματα περισσότερων από 20 
διεθνών και ελληνικών οπτικοακουστικών πα-
ραγωγών. Στόχος είναι η ελληνική πρωτεύου-
σα να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στον πα-
γκόσμιο χάρτη κινηματογραφικών και τηλεο-
πτικών παραγωγών, ακολουθώντας τις πρακτι-
κές μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. 

Βασική φιλοδοξία του Athens Film Office, η 

Αέρας Χόλιγουντ 
πάνω από την Αθήνα

Η Amazon, η Disney και το Apple TV  
αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 
2021 γυρίσματα με φόντο την ελληνική 
πρωτεύουσα για την παραγωγή ταινιών 
και τηλεοπτικών σειρών 

ιστοσελίδα του οποίου αποτελεί επί της ουσίας το κανάλι υπο-
δοχής και διαχείρισης κάθε είδους αιτήματος παραγωγής ται-
νίας ή σειράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι να μετα-
τρέψει την Αθήνα σε μια πόλη φιλική προς τις διεθνείς κινημα-
τογραφικές, τηλεοπτικές και διαφημιστικές παραγωγές, διευκο-
λύνοντας τις διαδικασίες των γυρισμάτων και προσφέροντας τα 
κατάλληλα κίνητρα για να τις προσελκύσει.

 Apple TV
Τον Μάιο θα αρχίσουν στην Αθήνα τα γυρίσματα για τη δεύτε-
ρη σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Τεχεράνη», η οποία από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο, όταν έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρ-
μα του Apple TV, έχει καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατών πα-
γκοσμίως. Στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκαν τα 

γυρίσματα και για την πρώτη σεζόν της ισρα-
ηλινής σειράς, με ένα συνεργείο 100 μελών να 
παραμένει επί τρεις μήνες στην Αθήνα για τις 
ανάγκες της παραγωγής. 

Το 90% των γυρισμάτων έγινε στην Αττική, με 
την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοα-
κουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), 
και -εκτός από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος», που δεσπόζει στους τηλεοπτικούς δέ-
κτες- σκηνές της σειράς γυρίστηκαν στο κέντρο 
της Αθήνας, στο Μαρούσι και στην Καλλιθέα. 

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμπαραγω-
γή Ισραήλ και Ελλάδας, που γυρίστηκε σχεδόν 
εξ ολοκλήρου στη χώρα μας και προβάλλεται 
από συνδρομητική διαδικτυακή πλατφόρμα. 
Η πρώτη σεζόν, που αποτελείται από 8 επεισό-
δια, προβλήθηκε τον Ιούνιο αρχικά στην ισρα-
ηλινή τηλεόραση, πριν αποκτήσει τα δικαιώμα-
τα προβολής της το Apple TV τον Σεπτέμβριο.

Πρωταγωνίστρια στη σειρά είναι η Ταμάρ 
Ραμπινιάν, μια νεαρή γυναίκα που γεννήθη-
κε στο Ιράν, αλλά μεγάλωσε στο Ισραήλ, και 

Από τον Απρίλιο του 2018 
έως τον Σεπτέμβριο του 2020 
έχουν εγκριθεί 86 αιτήσεις 
για τη χρηματοδότηση έργων, 
εκ των οποίων 43 είναι διεθνείς 
και 43 ελληνικές παραγωγές

Η πρωταγωνίστρία 
της σειράς «τεχεράνη», 
ταμάρ ραμπινιάν

τΗν Ελλαδα θα 
επισκεφθεί ο Tζον 
Κραζίνσκι για τα 
γυρίσματα της 
δημοφιλούς σειράς 
«Jack Ryan»


