
Ιστορική 
Αναδρομή1



Από το 1964 , που γυρίστηκε 
στην Καβάλα η βραβευμένη 
με  Όσκαρ χολυγουντιανή 

ταινία του Ζυλ Ντασέν ΤΟΠ ΚΑΠΙ, 
στην οποία πρωταγωνιστούν η Μελίνα 
Μερκούρη, ο Πήτερ Ουστίνοφ και 
ο Μαξιμίλιαν Σέλ, μέχρι και σήμερα  
η περιοχή της Καβάλας αποτέλεσε 
σκηνικό και για άλλες μικρότερες 
κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά 
σήριαλ ή Videoclip.  

Σκηνές από την ταινία
ΤΟΠ ΚΑΠΙ
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Τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα2



Η επιλογή της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής της από εταιρίες 
παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για τα γυρίσματα τους οφείλεται στα 
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης αλλά και της περιφέρειας 

γενικότερα:

Α) Εύκολη πρόσβαση λόγω της ύπαρξης διεθνούς αερολιμένα σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χλμ. (Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας 
Αλέξανδρος») και η ύπαρξη του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 
«Μακεδονία» που συνδέεται με την Καβάλα μέσω αυτοκινητοδρόμου ταχείας 
κυκλοφορίας (Εγνατία Οδός).
Β) Γεωπολιτική θέση καθώς αποτελεί είσοδο για την βαλκανική ενδοχώρα (Τουρκία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία) καθώς και για τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους τα οποια συνδεει 
και ακτοπλοϊκά.
Γ) Ύπαρξη τουριστικού (Απόστολος Παύλος) όσο και εμπορικού λιμένα (Φίλιππος ΄Β) 
καθώς και νησιού σε απόσταση 30 λεπτών ακτοπλοϊκώς (Θάσος).
Δ) Πολυποίκιλο γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής καθώς περιλαμβάνει θάλασσα 
- ακτές (12 οργανωμένες παραλίες), βουνά (Παγγαίο, Σύμβολο, Οροσειρά της 
Ροδόπης), κοιλάδες (Τενάγη Φιλίππων, Πιέρια κοιλάδα - Μουσθένης), ποτάμια 
(Ζυγάκτης, Νέστος, Στρυμόνας), πεδιάδες (Φιλίππων, Νέστου), Καταρράκτες (Παλαιάς 
Καβάλας, Λειβαδίτη), Σπήλαια (Αγγίτη, Αλιστράτης), τεράστιες αμμώδεις εκτάσεις 
(Αμμόλοφοι και Αμμόγλωσσα), λιμνοθάλασσες (Βάσοβα, Βιστωνίδα)  κ.α
Ε) Ιστορικές τοποθεσίες (Φίλιπποι, Αμφίπολη, Παγγαίο) και πεδία στα οποία έλαβαν 
χώρα γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας (εκστρατεία Μεγ. Αλεξάνδρου, Μάχη των 
Φιλίππων, άφιξη Απόστολου Παύλου στην Ευρώπη και βάπτιση της Λυδίας, της 
πρωτης Χριστιανής στην Ευρώπη) και πολλά άλλα ιστορικά γεγονότα που συνδέουν 
την πόλη με την προσέλκυση ξένων παραγωγών.
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ΣΤ) Πολυπολιτισμικός χαρακτήρας που εκφράζεται μέσα από την αρχιτεκτονική των 
κτιρίων αφού συνυπάρχει η ελληνορωμαϊκή παράδοση (Καμάρες), με την οθωμανική 
αρχιτεκτονική (Ιμαρέτ) και το οθωμανικό Μπαρόκ (Δημοτική Καπναποθήκη), την 
γοτθική αρχιτεκτονική (Δημαρχεία) και  το αυστριακό μπαρόκ (Μεγάλη Λέσχη), με την 
νεοκλασική αρχιτεκτονική και την μακεδονική αρχιτεκτονική (Παλαιά πόλη) και τέλος με 
το βιομηχανικό Design (Καπναποθήκες) και την αστική αρχιτεκτονική των αρχών αλλά 
και του τέλους του 20ου αιώνα. (προσφυγικές κατοικίες Χιλίων και Πεντακοσίων)
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Ζ) Αμφιθεατρικότητα και ποικιλία τοπίων (η πόλη της Καβάλας είναι χτισμένη πάνω σε 
επτά λόφους). Πολυπλοκότητα του γεωφυσικού στοιχείου που προσφέρει τοποθεσίες για 
κάθε είδους κηνηματογραφικη ανάγκη (urban, industrial, nature, history & culture)
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Η) Ύπαρξη καλλιτεχνικών σχημάτων με παραγωγή (ΔΗΠΕΘΕ, Δημοτική Σχολή Χορού, 
Δημοτικό Ωδείο Καβάλας) μεγάλων διεθνών φεστιβάλ (Φεστιβάλ Φιλίππων, Cosmopolis Ethnic 
Festival, Kavala Air-Sea Show), και ανεξάρτητων καλλιτεχνών που συνδέονται με τον χώρο του 
κινηματογράφου (χορογράφοι, χορευτές, designers κλπ).
Θ) Ήπιο κλίμα με 285 ημέρες ηλιοφάνειας & φύση με ποικιλομόρφη χρωματική παλέτα όλες τις 
εποχές του χρόνου. 
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I) Δημοτική Αρχή που επενδύει πάνω στον τομέα αυτό και πλέον διαθέτει 
το Know-How καθώς και πολίτες με τουριστική παιδεία πολιτιστική και 
καλλιτεχνική κουλτούρα και με διάθεση προσφοράς και ευγένειας.
Η επένδυση θα συνεχιστεί πάνω στην εκπαίδευση και συμμετοχή των 
πολιτών, των συλλογικοτήτων, και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να 
συμμετέχει όλη η κοινωνία της Καβάλας στην προσπάθεια προσέλκυσης 
ξένων κινηματογραφιστών.
ΙΑ) Στην περιοχή μας και ειδικά στην πόλη της Καβάλας λειτουργούν 
αξιόλογες εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικού περιεχομένου και 
ντοκιμαντέρ που κατέχουν το Know-How, διαθέτουν εξοπλισμό και 
εξειδικευμένο προσωπικό απ΄όλες τις ειδικότητες για την παραγωγή 
ταινιών και ντοκιμαντέρ.
Τέλος υπάρχουν αρκετοί freelancers των ειδικοτήτων που θα χρειαστεί  
μια παραγωγή ταινίας ή ντοκιμαντέρ που τα γυρίσματά της θα γίνουν 
στον τόπο μας.
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Location
Scouting3



3Σημεία της ευρύτερης περιοχής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα 
εξωτερικά γυρίσματα ή για δημιουργία στούντιο είναι:

Η Παλιά Πόλη της Καβάλας, με 
τα γραφικά σοκάκια, τα σπίτια 
μακεδονικής και οθωμανικής 
αρχιτεκτονικής, 

Το παλάτι του Ιμαρέτ και το 
Φρούριο Καβάλας. Πλεονέκτημα, 

ότι η ιδιοκτησία και η διαχείριση 
του Φρουρίου ανήκει στον δήμο 

Καβάλας και όχι στο Υπουργείο 
Πολιτισμού.

▷

▷



Η σύγχρονη πόλη και  τα  
αριστοκρατικά προάστια της.

Οι προσφυγικές κατοικίες 
(από τα 1930)  Χιλίων και 

Πεντακοσίων. 

▷
▷
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Οι Καπναποθήκες με την πλατεία 
Μακέδου. 

Οι παραλίες - αμμώδεις εκτάσεις, 
Αμμολόφων και Αμμόγλωσσας 

που παραπέμπουν είτε σε 
ερήμους, είτε σε τροπικά νησιά.

▷
▷
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Τα τενάγη των Φιλίππων & 
Νέστου.

Τα παραδοσιακά πετρόχτιστα 
χωριά Μεσορόπης και 

Μουσθένης με τα πέτρινα 
ηπειρώτικα γιοφύρια, 

τους νερόμυλους και τους 
μουσουλμανικούς & χριστιανικούς 

μαχαλάδες. 

▷

▷
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Το νησί της Θάσου.

Το Παγγαίο με τα ξύλινα δασικά 
χωριά του φτιαγμένα από 

κορμούς δέντρων.

▷
▷
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Ο καταρράκτης και το Μονοπάτι 
της Παλαιάς Καβάλας.   

Το παραδοσιακό χωριό & 
σπήλαιο του Ακοντίσματος το 

οποίο έχει πλήρως αναστηλωθεί. 

▷
▷
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Οι λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής, 
Πόρτο-Λάγος - Βιστωνίδας. 

Η οδός Κύπρου που παραπέμπει 
σε δυτικοευρωπαϊκή πόλη του 

18ου αιώνα.

▷
▷
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Το λιμάνι με τα παραδοσιακά καΐκια 
και τα πολυτελή γιοτ. 

Η παλιά πόλη της Ξάνθης με το 
μουσουλμανικό στοιχείο και τα 

πομακοχώρια. 

▷
▷
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Κίνητρα για “shooting” 
στην Καβάλα4



1. Επιδότηση (Cash Rebate) 35% και φορολογική έκπτωση 30% 
www.ekome.media/el/ 

2. Δωρεάν μεταφορά εντός Ελλάδας προς και από Καβάλα 
και φιλοξενία μέχρι 5 ατόμων για location, δωρεάν παροχή 
υπηρεσιών κρατήσεων δωματίων, ενοικίασης εξοπλισμού και 
ανθρωπίνου δυναμικού κατά την διάρκεια των γυρισμάτων και  
τέλος δωρεάν έκδοση αδειών κινηματογράφησης σε όλους τους 
χώρους που διαχειρίζεται ο Δήμος.
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Στοιχεία επικοινωνίας:
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας
Ομονοίας 117, Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλ.: 2510 831388, 2510 831358
web site: www.visitkavala.gr
mail: president@kavalagreece.com


