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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

        
      Στο   πλαίσιο  του  νεοεισαχθέντος  µαθήµατος  της  ερευνητικής εργασίας  για  τους  µαθητές  
της  Α΄  Λυκείου  σε  τρεις  διδακτικές   ώρες   εβδοµαδιαίως  από   το τρέχον  σχολικό  έτος  2011-
2012,  ο  φιλόλογος  καθηγητής  του  σχολείου  Γιώργος Θωµόπουλος  υπέβαλε  προς  έγκριση  στο  
σύλλογο  διδασκόντων  σχέδιο ερευνητικής  εργασίας  µε  θέµα:     
 
Ο   ΑΡΧΑΙΟΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ    ΛΟΓΟΣ    ΚΑΙ   ΜΥΘΟΣ ΣΤΗΝ    ΤΕΧΝΗ    ΤΟΥ    

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. 

 
Ο  σύλλογος  έκανε δεκτή την εν  λόγω  εισήγηση  στην  τακτική  του  συνεδρίαση  της  16ης  
Σεπτεµβρίου  2011 [πράξη 3/16-9-2011 ]  και  ακολούθως  το  πρόγραµµα  αυτό  µαζί  µε  άλλα  
πέντε εγκριθέντα προγράµµατα  ερευνητικών  εργασιών  παρουσιάστηκε  στους  µαθητές  της  Α΄  
τάξης προκειµένου  αυτοί  να  επιλέξουν  κατά  την  προβλεπόµενη  διαδικασία  το  πρόγραµµα  που  
επιθυµούν  να  υλοποιήσουν.   Τα   στοιχεία   που   συνθέτουν   την   παιδαγωγική  διαδικασία,  η  
οποία  έτυχε  της  εγκρίσεως  του  συλλόγου  προς  υλοποίηση,  σύµφωνα µε  την  εισήγηση  είναι  τα  
ακόλουθα.  
 
 
  1.  ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
 
Σκοπός  της  συγκεκριµένης  έρευνας  είναι  η  αναζήτηση  και  η  βαθµιαία  εξοικείωση   των  
µαθητών  µε  την  αρχαία  Ελληνική  πολιτιστική  κληρονοµιά  όχι  ως υλικό  προς  αποµνηµόνευση  
ή  ως  µουσειακό  είδος,  αλλά  ως  ζωντανή  συνιστώσα και  του  σύγχρονου  βίου,  που  µέσω  της  
τέχνης  του  κινηµατογράφου  έχει  τη  δύναµη  να  προβληµατίσει,  να  συγκινήσει,  να  εµπνεύσει,  
να  νοηµατοδοτήσει, να  ψυχαγωγήσει,  να  διαπαιδαγωγήσει  και  µε  ένα  λόγο  να  διαµορφώσει  
τον  άνθρωπο αισθητικά,  διανοητικά  και  ηθικά. 
       Τα  ερευνητικά  ερωτήµατα – µόνον  ενδεικτικά  και  σε  καµµία  περίπτωση  περιοριστικά – 
πριν  από  την  έναρξη  της  έρευνας  είναι  σε  µεγάλο   βαθµό   γενικά και  θα  εξειδικεύονται  µε  
την  πρόοδο  της  διαδικασίας, ενώ  εύλογα  µπορεί  κανείς να  αναµένει  πως  θα  προκύψουν  και  
άλλα  που  θα  είναι  αποτέλεσµα  των  ευρηµάτων  και  των  πορισµάτων  και  συνεπώς  δεν  είναι  
δυνατόν  να  διατυπωθούν  εκ  των  προτέρων.  Στο  στάδιο  της  αρχικής  προσέγγισης  των  
ζητηµάτων  του  θέµατος  τα ακόλουθα  ερωτήµατα  µπορούν  να  αποτελέσουν  µια  αφετηρία. 
                                                   
Ι.  Ποια  κινηµατογραφικά  έργα  της  Ελληνικής  και  παγκόσµιας  δηµιουργίας µε  βάση  τον  τίτλο  
τους  αντλούν  το  θέµα  τους  από  την  πολιτιστική  κληρονοµιά της  Ελληνικής  αρχαιότητας; 
ΙΙ.  Σε  ποια  έργα  ο  τίτλος  είναι  παραπειστικός  και  ενώ  µπορεί  να  δοθεί  η εντύπωση  πως  
αφορούν  την  αρχαιοελληνική  κληρονοµιά  στην  πράξη  δεν  ισχύει κάτι  τέτοιο, αλλά  απλώς  ο  
λόγος  χρησιµοποιείται  µεταφορικά  ή  αποδίδεται  ο πρωτότυπος  ξενικός  τίτλος  από  τους  
διανοµείς  µε  άσχετο  αντίστοιχο  Ελληνικό για  εµπορικούς  λόγους; 
ΙΙΙ.  Σε  ποια  έκταση  η  αρχαία  µας    πολιτιστική  παράδοση  εµπνέει  και  τροφοδοτεί  την  
κινηµατογραφική  δηµιουργία;   
ΙV.  Οι  διανοητικές,  ηθικές  και  αισθητικές  αναζητήσεις  και  τα  αντίστοιχα  επιτεύγµατα  των  
αρχαίων  Ελλήνων  µπορούν  να  αποτελέσουν  θεµέλιο  για  το  σύγχρονο  παιδαγωγικό  µας  
σύστηµα; 
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V. Πού  οφείλεται  η  διαχρονική  ακτινοβολία  και  επιρροή  που  ασκούν  σε  όλες  τις  ωραίες  
τέχνες  ο  µύθος  και  ο  λόγος  της  αρχαίας  Ελλάδας;  
VI. Γιατί  στα  εκπαιδευτικά  προγράµµατα  της  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης   
οι  Τέχνες  ή  απουσιάζουν  επιδεικτικά  ή  κινούνται  στο  περιθώριο  της  εκπαιδευτικής  πράξης; 
VII.  Πώς  θα  µπορούσαν  οι  Τέχνες  στο  µέλλον  να  αποτελέσουν  κριτήριο  και 
βάση  για  την  αναµόρφωση  των  εκπαιδευτικών  προγραµµάτων  και  να  δοθεί  έµφαση  στην  
ανθρωπιστική  και  αισθητική  καλλιέργεια  των  µαθητών  έναντι  της  ισχύουσας  τεχνοκρατικής  και  
χρησιµοθηρικής  εκδοχής  της; 
 
2.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ    ΤΟΥ    ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
Αποφασιστικά  κριτήρια  για  την  επιλογή  του  εν  λόγω  θέµατος  υπήρξαν  τα  ακόλουθα.   
     Η  διαπίστωση – πικρή  και  διαχρονική – ότι  κατά  κανόνα  εξαντλούµαστε  σε ασήµαντα,  
κουραστικά  και  απωθητικά,  αποσπασµατικά αναµασήµατα  πληροφοριών και  την  ίδια  στιγµή  
παρακάµπτουµε  την  ουσία  στην  ισχύουσα  εκπαιδευτική  πρακτική  αφήνοντας  αναξιοποίητο  έναν  
απίστευτο  καλλιτεχνικό  θησαυρό. 
       Η  ανάγκη  να  συνδεθεί  επιτέλους  η  αρχαιοµάθεια,  που  έχει  καταστήσει  θύµατα  
ολόκληρες  γενιές  µαθητών,  µε  µια  διαδικασία  ελκυστική  και  ενδιαφέρουσα, όπως  θα  µπορούσε  
να  γίνει  στο  πλαίσιο  µιας  ερευνητικής  εργασίας, αφενός  διότι  αυτή   είναι   µαθητοκεντρική   και    
αφετέρου   διότι   προσφέρει  τη  χαρά  και  την  ικανοποίηση  της  ανακάλυψης  ως  προιόν  της  
έρευνας.  
        Η  έµφαση  στην  πρωτοβουλία,  στην  πρωτοτυπία  και  στην  ευφυία  των  µαθητών  που  
απαξιώνονται  από  τη  νεύρωση  της  αποστήθισης.  
       Η  αποταµίευση  και  η  αξιοποίηση  από  τους  µαθητές  ενός  αληθινού  θησαυρού  
πνευµατικού  και  αισθητικού. 
        Μία  γνήσια,  φυσική  και  καθόλου  ρητορική  ή  εκβιαστική  αναγωγή  στις ρίζες   και  µία  
επανασύνδεση  µε  την  παράδοση  από  την  οποία  κινδυνεύουν να  αποκοπούν  βιαίως  οι  
τελευταίες  γενιές  λόγω  της  επέλασης  της  Αµερικανικής  υποκουλτούρας. 
        Η  ακράδαντη  πίστη  ότι  η  αληθινή  τέχνη  είναι  το  έσχατο  καταφύγιο  απέναντι   στη  
συστηµατική  επίθεση  που  δέχεται  ο  σύγχρονος  άνθρωπος  της  µάζας  από  τις  ποικίλες  
εκδοχές  της  απαιδευσίας  µε  αποτέλεσµα  να  εκδηλώνει σε  όλα  τα  κρίσιµα  ζητήµατα  βραχύτητα  
γνώµης. 
        Το  επιλεγέν  θέµα  έχει  συνάφεια  µε  πολλά  διδασκόµενα  µαθήµατα, όπως είναι  η  Αρχαία  
Ελληνική  Γλώσσα,  η  Νέα  Ελληνική  Γλώσσα, η  Ιστορία, η  Αισθητική  αγωγή, η  Φιλοσοφία, η  
Ψυχολογία  και  η  Κοινωνιολογία  και  µε  το ερευνητικό  πρόγραµµα  θα  παρασχεθεί  στους  
µαθητές  η  δυνατότητα  να  προσεγγίσουν  µε  άλλον  τρόπο  πολλά  διδακτικά  αντικείµενα, τα  
οποία  συνήθως  αντιµετωπίζονται  µηχανιστικά  και  αδιάφορα, καταναγκαστικά  και  ανταγωνιστικά.  
Μπορεί  κανείς  εξάλλου  εύλογα  να  αναµένει  πως  θα  τονωθούν  και  η  αρχή  και το  πνεύµα  
συλλογικότητας  και  συνεργασίας, διότι  η  έρευνα, όπως  θα  σχεδιαστεί,  θα  αποτελεί  για  τους  
µαθητές  άθληµα  οµαδικό. 
        Τα  µαθησιακά  οφέλη  που  προσδοκώνται – αλλά  µένει  να  διαπιστωθεί  στην πράξη  αν  και  
σε  ποιο  βαθµό  επιτεύχθηκαν -  είναι  µάλλον  προφανή.  Οι  µαθητές θα  εξοικειωθούν  µε  την  
έρευνα  και  τις  απαιτήσεις  της, µε  µεθόδους  και  περιορισµούς,  µε  αρχές  και  τρόπους  
προσέγγισης  και  ελέγχου  του  υλικού, µε  δυνατότητες  επιλογών  στον  τρόπο  ταξινόµησης  και  
παρουσίασής  του,  µε  οργάνωσή  του λειτουργική  και  αποτελεσµατική,  προκειµένου  να  
παρουσιάζει  όταν  δηµοσιοποιηθεί ενότητα  και  αλληλουχία. Το  όλο  εγχείρηµα  θα  οδηγήσει  και  
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στην  επιστράτευση της  αναξιοποίητης  φαντασίας, ευρηµατικότητας  και  καλαισθησίας  των  
µαθητών, όταν  ολοκληρωθεί  η  εργασία  τους  µε  τη  µορφή  βιβλίου,  στο  οποίο  θα  
παρουσιαστεί  η  πορεία  της  έρευνας  και  τα  διάφορα  στάδιά  της  µαζί  µε  τα  πορίσµατα  και τα  
συµπεράσµατά  τους.  Περισσότερο  από  όλα  όµως  τα  παραπάνω  στο  τέλος  θα βαραίνει  ένα  
άλλο  αποτέλεσµα  εµφανές, αλλά  µη  µετρήσιµο  µε  τα  συνήθη  ποσοτικά  κριτήρια,  η   
αποθησαύριση   ενός  τεράστιου  καλλιτεχνικού  πλούτου  και  η  ανεκτίµητη  από  υπαρξιακή  άποψη  
εµπειρία  που  προσέφερε  η  όλη  προσπάθεια.     
3.    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ          Η  διαπίστωση  ότι  η  παραδοσιακή  αξιολόγηση  των  µαθητών πραγµατοποιείται µε  έναν  
τρόπο  που  αδυνατεί   να   εξασφαλίσει   αντικειµενικότητα   και   δικαιοσύνη 
δηλητηριάζει  ανεπανόρθωτα   την   ίδια   την   παιδαγωγική  σχέση,   εκτρέπει   τους  µαθητές   στον  
ανταγωνισµό  και  τη  βαθµοθηρία  και  γίνεται,   έστω   κι   αν  δεν  επιδιώκεται  εξ  αρχής,  
µηχανισµός  εξουσίας  και  στοιχείο   απώθησης   για   την  πλειοψηφία, µας  υποχρεώνει  να  
εξετάσουµε  τη   δυνατότητα   µιας   εναλλακτικής  προσέγγισης  του  θέµατος. Θα  ήταν δυνατό  
λόγου  χάριν  να  µη  βαθµολογείται  το  µάθηµα  της  ερευνητικής  εργασίας  όπως  ισχύει  µε  τα  
άλλα  µαθήµατα,  αλλά  να  αφήνεται  απερίσπαστος  ο  µαθητής  να  εργαστεί  και  να  δηµιουργήσει    
χωρίς  το  βραχνά  του  βαθµού, να  αφεθεί  και  να  γοητευτεί  από  το  αντικείµενο  που  ο  ίδιος  
επέλεξε  και  να  θεωρήσει  επαρκή  και  δίκαιη  για  τον  ίδιο  αµοιβή  τη  χαρά  και  την  
ικανοποίηση  που  αισθάνθηκε  από  την  περιπέτεια  και  το  ταξίδι  που  αξιώθηκε.  Αν  ούτε  σ’  ένα  
θέµα  της  προσωπικής  του  επιλογής  δεν  µπορεί  να  νιώσει  ολοκληρω-µένος  και  δικαιωµένος,  
τότε  υπάρχει  ο  βάσιµος  φόβος  πως   και   το  σχολείο  ως  θεσµός  και  οι  δάσκαλοι  
µαταιοπονούµε  και  λειτουργούµε   ως   απλοί  διαχειριστές  και  αναπαραγωγοί  µιας  διαδικασίας  
που  µόνο  την  πνευµατική  καλλιέργεια  και  την  απελευθέρωση  δεν  υπηρετεί.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ    ΕΡΕΥΝΑΣ    ΚΑΙ    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ    ΣΧΕΤΙΚΑ    ΜΕ 
ΤΗΝ   ΠΟΡΕΙΑ   ΚΑΙ   ΤΗΝ   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    ΤΟΥ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
        Στην  πρώτη  συνεδρίαση  της  οµάδας  που  επέλεξε  ή  κληρώθηκε  να  πρα- 
γµατοποιήσει  την  ερευνητική  εργασία  που  παρουσιάζουµε  εδώ  ο  υπεύθυνος 
καθηγητής  Γιώργος  Θωµόπουλος  ανέλυσε  τη  βασική  του  ιδέα  για  το  περιε- 
χόµενο  και  τους  στόχους  του  προγράµµατος.  Μετά  από  εκτενή  συζήτηση 
και  προτάσεις  που  υποβλήθηκαν  από  τους  µαθητές  αποφασίσαµε  να  χωρι- 
στούµε  σε  οµάδες  εργασίας  µε  βάση  την  βούλησή  µας  και  τις  φιλικές  σχέ- 
σεις  που  µας  συνδέουν.  Με  βάση  αυτή  την  επιλογή  µας  λοιπόν  χωριστήκα- 
µε  στις  ακόλουθες  πέντε  οµάδες. 
         1η   οµάδα:  ∆άσκαλος  Βαγγέλης,  Καλαµάτας  Βαγγέλης,  Μπουµπουλίδης 
Γιάννης,  Ντούνης  Νίκος. 
         2η   οµάδα:  Βλαχάκης  Βασίλης,  Χανιωτάκης  Κώστας,  Χοτζόλι  Όλτι. 
         3η   οµάδα:  Αγγελακοπούλου  Αναστασία,  Αποστολοπούλου  Βάσω,  Για- 
ζόγλου  Παναγιώτης,  Παρώνης  Περικλής,  Πάτρας  Σπύρος,  Ψαρρά   Ιωάννα. 
         4η   οµάδα:  Γούλα  Στεφανία,  ∆ηµητράκη  Ιφιγένεια,  ∆ικεφάλου  Ίρις, 
Ναύλερη  Εύη. 
         5η   οµάδα:  Κόσσυφας  Γιώργος,  Κωστοπούλου  Αναστασία,  Λιούβ  Χιµένα. 
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        Κατά  τις  δύο  πρώτες  τρίωρες  συνεδρίες  της  οµάδας  µας  πραγµατοποιή- 
θηκε  επιλεκτική  προβολή  αποσπασµάτων  από  ταινίες  και  Ελληνικές  και  της 
διεθνούς  κινηµατογραφίας  για  µια  πρώτη  προσέγγιση  του  θέµατος  και  για 
την  εξοικείωση  των  µαθητών  σε  διαφορετικούς  τρόπους  κινηµατογραφικής   
αφήγησης.  ∆όθηκε  βιβλιογραφία, έντυπη  και  ηλεκτρονική,  η  οποία  εµπλουτί- 
στηκε  στην  πορεία  από  την  επί  µέρους  έρευνα  και  τις  αναζητήσεις  της  κάθε 
οµάδας.  Βασικό  έργο  αναφοράς,  στο  οποίο  κατά  µεγάλο  µέρος  στηρίχτηκε 
η  προσπάθειά  µας  υπήρξε  το  βιβλίο  του  Στάθη  Βαλούκου:  «  Η  ιστορία  του 
κινηµατογράφου – οι  δηµιουργοί  »,  στο  οποίο  παρουσιάζεται  εξαντλητική 
φιλµογραφία  όλων  των  σηµαντικών,  αλλά  και  ελασσόνων  δηµιουργών  από  την 
εποχή  του  βωβού  κινηµατογράφου  έως  και  το  έτος  2004. 
        Κάθε  ερευνητική  οµάδα  ανέλαβε  την  υποχρέωση  σε  πρώτη  φάση  να  εν- 
τοπίσει  τίτλους  ταινιών  που  παραπέµπουν  στην  αρχαία  Ελλάδα,  είτε  αφορούν  πρόσωπα,  είτε  
λογοτεχνικά  έργα,  είτε  τη  µυθολογία.  Η  καταγραφή  των  τίτλων 
και  των  δηµιουργών  τους  έδωσε  περί  τα  280  έργα,  τα  οποία  έπρεπε  να  ελεγ- 
χθούν  αν  και  κατά  πόσον  ανταποκρίνονταν  στο  ζητούµενο.  Αρκετές  από  τις  ται- 
νίες  αυτές  χρησιµοποιούσαν   συµβολικό  τίτλο,  άλλες  παραπειστικό,  άλλες  στην 
παρουσίασή  τους  στο  Ελληνικό  κοινό  µεταφράστηκαν  εντελώς  αυθαίρετα  για 
προφανείς  εµπορικούς  λόγους  και  τέλος  ορισµένων  ο  τίτλος  επ’  ουδενί  θα  µπο- 
ρούσε  να  προϊδεάσει  για  την  ουσιαστική  τους  συνάφεια  µε  το  θέµα  µας.  Ως 
ενδεικτικό  παράδειγµα  προβληµάτων  αυτού  του  είδους  µπορούµε  να  αναφέρου- 
µε  την  αριστουργηµατική  ταινία  του  Jean  Vigot   « Αταλάντη » ,  η οποία  δεν  έ- 
χει  σχέση  µε  το  µύθο  της  οµώνυµης  ηρωίδας,  αλλά  φέρει  το  όνοµα  πλοίου 
πάνω  στο  οποίο  ταξιδεύουν  οι  πρωταγωνιστές.                                                
      
       Ένα  σοβαρό  θέµα   που   µας   προβληµάτισε  υπήρξε  το  ζήτηµα  της 
ένταξης  ή  µη  στον  κατάλογο  των  ταινιών  της  έρευνάς  µας  µεγάλου  αριθµού 
έργων  ψευδοϊστορικών  ή  µυθολογικών  µε  προφανή  παραποίηση  του  µύ- 
θου. Τέτοια  έργα   µε  αφελές  περιεχόµενο  παρήγαγε  κατά  κόρον  λίγο 
πρίν  και  κυρίως  στην  αρχή  της  δεκαετίας  του  1960  η  Ιταλική  κινηµατο- 
γραφική  βιοµηχανία.  Μετά  από  εκτενή  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων 
καταλήξαµε  στην  απόφαση  να  περιλάβουµε  και  αυτού  του  είδους  τις  ται- 
νίες  στον  κατάλογό  µας,  επειδή  θεωρούµε  ότι  και  αυτές  ανταποκρίνονται 
στο  αντικείµενο  της  έρευνάς  µας.  Είναι  εντελώς  άλλο  ζήτηµα  η  αισθητική 
και  καλλιτεχνική  τους  αξία.  Επ’  αυτού  όµως  η  έρευνά  µας  δεν  µπορεί  
να  διατυπώσει  αξιολογική  κρίση.  Άλλωστε  η  επιστηµονική  δεοντολογία 
επιβάλλει  αυστηρή  προσήλωση  στο  ζητούµενο  και  µόνο. 
        Επιλέξαµε  λοιπόν  και  παρουσιάζουµε  ταινίες  που  έχουν  ορατή  σχέ- 
ση  µε  τον  αρχαίο  Ελληνικό  µύθο  και  λόγο,  ακόµα  κι  αν  αυτός  αντιµετω- 
πίζεται  αιρετικά,  πρωτότυπα,  µε   µικρότερη  ή  µεγαλύτερη  απόκλιση  από 
τα  παραδεδοµένα.  Ας  µη  µας  διαφεύγει  την  προσοχή  ότι  ιδιαίτερα  στους 
µύθους  από  την  αρχαιότητα  παρατηρούνται  και  παραλλαγές  κατά  τόπους 
και  διασκευές  ή  ηθεληµένες  διαφοροποιήσεις  που  έχουν  την  εξήγησή  τους. 
Αποκλείσαµε  ωστόσο  χωρίς  κανένα  δισταγµό   µεγάλο  αριθµό  ταινιών  µε 
πρωταγωνιστές  είτε  κάποια  απίθανα  παιδιά  του  Ηρακλή,  είτε  πρόσωπα  πλα- 
στά  από  τη  φαντασία  των  σεναριογράφων,  όπως  είναι  ο  περίφηµος  Ούρσος 
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ή  ο  Μασίστας  µε  κύριο  χαρακτηριστικό  τους  γνώρισµα  τα  ασυνήθη  σωµα- 
τοµετρικά  τους  δεδοµένα  και  τις  µάλλον  φαιδρές  υπερφυσικές  τους  επιδό- 
σεις.  Το  ίδιο  κάναµε  και  µε  ορισµένες  ταινίες  που  παρουσιάζουνν  π. χ.  τον 
Ηρακλή  στη  σύγχρονη  Νέα  Υόρκη, στην  αυλή  του  Τσεγκίς  Χαν,  ανάµεσα 
στους  Μάγιας  ή  ως  αστροναύτη,  επειδή  και  η  χρονική   και  η  τοπική  αυθαι- 
ρεσία  υπερβαίνει  την  καλώς  νοούµενη  καλλιτεχνική  ελευθερία. 
        Ένα  επιπλέον  θέµα  που  µας  απασχόλησε  και  για  το  οποίο  δύσκολα 
µπορεί  κανείς  να  πει  πως  δεν  παραµένει  ένας  ανοιχτός  λογαριασµός  είναι 
η  εµπλοκή  της  Ρωµαϊκής  αρχαιότητας  στο  ερευνητικό  µας  πεδίο.  Ποια  πρό- 
σωπα  ή  γεγονότα  της  Ρωµαϊκής  ιστορίας  θα  µπορούσαν  να  χωρέσουν  στο 
δικό  µας  αντικείµενο  έρευνας;  Ο  αρχαίος  Ελληνικός  λόγος  µε  σπουδαία 
παραδείγµατα  συγγραφείς  όπως  ο  Πολύβιος,  ο  ∆ιόδωρος,  ο  Πλούταρχος 
και  τόσοι  άλλοι  ασχολήθηκε  εκτεταµένα  µε  πρόσωπα  και  γεγονότα  της 
Ρώµης  και  κάτω  από  αυτό  το  πρίσµα  θα  ήταν  θεµιτό  να  επεκτείνουµε  την  έρευνά  µας  και  
παραπέρα.  Κρίναµε  ωστόσο  πως  κάτι  τέτοιο  θα  αποτελού- 
σε  έναν  ανεπίτρεπτο  πλατειασµό  και  περιοριστήκαµε  σε  πρόσωπα  ή  θέµατα 
που  κινούνται  σε  άµεση  συνάφεια  µε  την  αρχαία  Ελλάδα  και  ως  τέτοια  δεν 
πρέπει  να  παραλειφθούν.  Προσωπικότητες  όπως  ο  Καίσαρ,  ο  Μάρκος  Αντώ- 
νιος  ή  ο  Σπάρτακος  θεωρήσαµε  ότι  έπρεπε  να  περιληφθούν  στον  υπό  κα- 
τάρτιση  κατάλογο  ταινιών  που  ανταποκρίνονται  στο  θέµα  µας. 
 

          Κρίναµε  ακόµη  επιβεβληµένο  να  µην  παρουσιάσουµε  στον  κατάλογό 
µας  ταινίες  αποκλειστικά  τηλεοπτικές  και  πολύ  περισσότερο  τηλεοπτικές  σει- 
ρές  µε  σχετικό  προς  το  αντικείµενο  της  έρευνάς  µας  περιεχόµενο  κι  αυτό 
γιατί  κάτι  τέτοιο  ξεφεύγει  ολότελα  από  το  πεδίο  που  µας  ενδιαφέρει.  Κά- 
ναµε  όµως  εξαίρεση  για  ταινίες  που  γυρίστηκαν  µεν  για  την  τηλεόραση,  ό- 
µως  προβλήθηκαν  µε  ενιαία  κινηµατογραφική  µορφή  και  στους  κινηµατογρά- 
φους.  Στον  κατάλογό  µας  ταινίες  αυτού  του  είδους  συνοδεύονται  από  την  έν- 
δειξη:  TV  Movie.   
         Σε  ορισµένες  περιπτώσεις  κρίναµε  αναγκαίο  να  συνοδεύσουµε  τις  πα- 
ρουσιαζόµενες  ταινίες  µε  πρόσθετα  επεξηγηµατικά  σχόλια  και  το  επιχειρήσα- 
µε  κατά  το  δυνατόν  µε  φειδώ.  Ορισµένες  ταινίες  είτε  γιατί  αποτελούσαν 
προϊόν  διεθνούς  συµπαραγωγής  είτε  γιατί  προβλήθηκαν  σε  άλλες  χώρες  µε 
διαφορετικούς  τίτλους  παρουσιάζονται  και  µε  άλλον  εντός  παρενθέσεως  τί- 
τλο.  Σε  ανάλογες  περιπτώσεις  δεν  επιχειρήσαµε  να  παρουσιάσουµε  όλους 
τους  χρησιµοποιηθέντες  τίτλους,  εφ’  όσον  δεν  προέκυπτε  θέµα  για  την  ταυ- 
τότητα  της  ταινίας  και  δεν  ήταν  για  µας  το  κυρίως  ζητούµενο. 
         Σε  σχέση  µε  τον  τρόπο  παρουσίασης  των  ταινιών  στον  κατάλογο  που 
καταρτίσαµε  ως  προϊόν  της  έρευνάς  µας  κρίναµε  σκόπιµο  να  τις  κατατάξουµε 
σε  τρεις  επί  µέρους  θεµατικές  ενότητες: 
1. Ταινίες  του  βωβού  κινηµατογράφου. 
2. Ταινίες  του  Ελληνικού  κινηµατογράφου. 
3. Ταινίες  του  διεθνούς  κινηµατογράφου  από  το  1929  έως  σήµερα. 
Προτιµήσαµε  οι  ταινίες  και  των  τριών  ενοτήτων  να  παρουσιαστούν  κατά  χρονολογική  σειρά.  
Όσον  αφορά  τη  χρονολόγηση  των  ταινιών  οφείλουµε  να  σηµειώσουµε  ότι  ορισµένες  δίνονται  στις  
πηγές  στις  οποίες  ανατρέξαµε  µε 
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διαφορετική  χρονολογία  µε  απόκλιση  συνήθως  ενός  έτους.  Αυτό  οφείλεται  εί- 
τε  στο  γεγονός  ότι το  γύρισµα  κάποιων  ταινιών  ολοκληρώθηκε  σε  έτος  διαφορε- 
τικό  από  αυτό  της  πρώτης  προβολής  τους,  είτε  στο  γεγονός  ότι  ορισµένων   
ταινιών  η  πρώτη  προβολή  πραγµατοποιήθηκε  στο  µεταίχµιο  δύο  διαφορετικών 
ετών.  Το  συγκεκριµένο  ζήτηµα  θεωρούµε  πως  δεν  συνιστά  σοβαρό  πρόβληµα, 
αφού  και  στην  έγκυρη  βιβλιογραφία  απαντάται,  κυρίως  όµως  αφού  δεν  δηµιουρ- 
γεί  αµφιβολίες  για  την  ταυτότητα  κάθε  ταινίας  ξεχωριστά. 
         ∆ιαφορετική  χρονική  διάρκεια  µπορεί  να  εντοπίσει  επίσης  κανείς  σε  ορισ- 
µένες  ταινίες,  πράγµα  που  είναι  σύνηθες  για  έργα  που  παίχτηκαν  και  σε  άλλες 
χώρες  εκτός  της  χώρας  παραγωγής.  Και  αυτό  το  πρόβληµα  όµως  είναι  ελάσ- 
σονος  σηµασίας,  διότι  δεν  συναρτάται  µε  δυσκολίες  ή  σύγχυση  περί  την  ταυ- 
τότητα  κάθε  δηµιουργίας. 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    ΣΤΟ    ΠΛΑΙΣΙΟ    ΤΟΥ     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΚΑΙ    ΠΡΟΣΩΠΑ    ΠΟΥ    ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ    ΣΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    ΤΟΥ. 
 
        Η  οµάδα  µας  πραγµατοποίησε  επίσκεψη  στην  Ταινιοθήκη  της  Ελλάδας 
στην  Ιερά  οδό  ύστερα  από  προσυνεννόηση  τη  ∆ευτέρα,  21  Νοεµβρίου  2011 
και  ξεναγήθηκε    στη  βιβλιοθήκη  της  από  την  υπεύθυνη  υπάλληλο,  κυρία 
Κατερίνα  Γεωργίου,  η  οποία  γνωρίζοντας  το  αντικείµενο  της  εργασίας  µας 
είχε  ήδη  φροντίσει  να  έχει  στην  άµεση  διάθεσή  µας  το  σύνολο  των  βιβλί- 
ων  και  υπήρξε  στο  έπακρο  κατατοπιστική  και  πρόθυµη  να  παράσχει  κάθε 
βοήθεια.  Στα  ερωτήµατα  και  στις  απορίες  µας,  στις  δυσκολίες  µας  και  στην 
άγνοια  υπήρξε  πολύτιµος  σύµβουλος  και  εµψυχωτής,  όπως  συµβαίνει  µε 
τους  αληθινούς  λειτουργούς.  Οι  ειλικρινείς  και  θερµές  µας  ευχαριστίες  είναι 
το  ελάχιστο  που  µπορούµε  ως  αντίδωρο  να  της  προσφέρουµε.  Μας  ξενάγη- 
σε  επίσης  στο  µουσείο  της  Ταινιοθήκης  µε  τα  εκτιθέµενα  σκηνικά  και  κο- 
στούµια,  καθώς  και  στις  αφίσες  ταινιών  του  Ελληνικού  Κινηµατογράφου. 
       Πολύτιµη  βοήθεια  στην  οµάδα  µας  προσέφερε  και  η  συµµαθήτριά  µας 
της  Α΄  Λυκείου  Βαλεντίνη  Πατσέα  που  µας  πρόσφερε  το  πρόγραµµα  προ- 
βολών  οι  οποίες  πραγµατοποιήθηκαν  στον  κινηµατογράφο  ΑΣΤΥ  στο  πλαί- 
σιο  αφιερώµατος  στην  αρχαία  Ελλάδα.  Από  τις  ταινίες  του  προγράµµατος 
αλιεύσαµε  ορισµένους  τίτλους,  οι  οποίοι  καθόλου  ή  πολύ  δύσκολα  θα  έστρε- 
φαν  την  προσοχή  µας  να  τους  ερευνήσουµε  για  το  αν  ανταποκρίνονται  στο   
θέµα  µας.  Εύλογα  η  ένταξή  τους  στο  αφιέρωµα  από  ανθρώπους  ειδήµονες 
στο  αντικείµενο  θα  µπορούσε  να  άρει  αµφιβολίες  και  επιφυλάξεις  για  την  απόφαση  να  τις  
περιλάβουµε  στον  πίνακα  µε  τους  τίτλους  που  σχετίζονται 
µε  το  θέµα  µας.  Όµως  η  επιστηµονική  δεοντολογία  στην  περίπτωσή  µας 
επέβαλε  την  περαιτέρω  έρευνα  για  την  υπόθεση  των  ταινιών  αυτών  και  γι’ 
αυτό  προσφύγαµε  στις  διατιθέµενες  πληροφορίες, τόσο  σε  ηλεκτρονική  όσο   
και  σε  έντυπη  µορφή.   
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Οι  εν  λόγω  ταινίες  ήταν  οι  ακόλουθες. 
1. Οιδίπους  ∆ήµαρχος   (  Edipo  Alcade )  τoυ  Jorge  Ali  Triana-1996 
Koλοµβία,  102΄.  
2. Kραυγή  γυναικών  (  A  dream  of  passion  )  του  Jules  Dassin-1978- 
Ελλάδα,  110΄. 
3. Ω  αδελφέ,  πού  είσαι;  (  Ο  brother  where  art  thou?  )  των  αδελφών 
Cohen- 2001 -  ΗΠΑ, 2001, 106΄. 
4. The  Matrix  των  Andy  &  Larry  Wachowsky – 1999 -  ΗΠΑ , 136΄. 
5. Αυτά  έχει  η  ζωή  (  Asi  es  la  vida  )  του  Arturo  Ripstein – 2000 – 
Mεξικό – Γαλλία – Ισπανία, 98΄. 
6. ∆εσµώτης  του  ιλίγγου  (  Vertigo  )  του  Αlfred  Hitchcock -1954- 
ΗΠΑ,  128΄. 
7. Τα  χρόνια  της  µεγάλης  ζέστης  της  Φρίντας  Λιάππα – 1991-  Ελλά- 
δα,  90΄.                                             
                                                      
8. Blade  Runner  του  Ridley  Scott -  1982 – ΗΠΑ – 117΄. 
9. Η  περιφρόνηση  (  Le  mepris  )  του  Jean – Luc  Godard -1963 – 
Γαλλία,  103΄. 
10. Τα  µακρινά  αστέρια  της  Άρκτου  (  Vaghe  stelle  dell’  Orsa  )  του  
Lucino  Visconti,  1965 -  Iταλία,  95΄.                                                                                         
    11. Οι  καννίβαλοι  (I  cannibali)  της  Liliana  Cavani- 1970-  Ιταλία, 80΄. 
    12.  Θίασος  του  Θόδωρου  Αγγελόπουλου – 1975 -  Ελλάδα,  240΄. 
 
        Στον  κατάλογο  ταινιών  που  συντάξαµε  συµπεριλάβαµε  και  τις  παρα- 
πάνω  ταινίες,   αφού  διαπιστώσαµε  ότι  αντιστοίχως  προς  την  αρίθµησή τους 
κατά  σειράν  αυτές  αφορούν:  το  µύθο  του  Οιδίποδα   µεταφερµένο  στη 
σύγχρονη  Κολοµβία,  το  µύθο  της  Μήδειας, την  υπόθεση  της  Οδύσσειας 
µετατοπισµένη  χρονικά  στη  δεκαετία  του  1930, τον  Πλατωνικό  ιδεαλισµό 
και  τον  µυθικό  Μορφέα,  το  είναι  και  το  φαίνεσθαι  ως  φιλοσοφικό  θέµα, 
τις  ερινύες  που  καταδιώκουν  ορισµένους  ανθρώπους,  το  θέµα  της  έλξης – 
απώθησης όπως  παρουσιάζεται  στο  µύθο  των  Ατρειδών, τον  φανταστικό   
κόσµο  του  Λουκιανού,  το  θέµα  της  Οδύσσειας  µε  τη  µορφή  µιας  σχε- 
διαζόµενης  κινηµατογραφικής  υπερπαραγωγής,  το  θέµα  της  Ορέστειας,  το 
θέµα  της  Αντιγόνης  στη  σύγχρονη  εποχή  και  τέλος  το  µύθο  του  εκδικητή 
Ορέστη  και  πάλι.                          
         Στην  αναζήτηση  του  υλικού  από  τους  µαθητές  πρέπει  επίσης  να 
γίνει  µνεία  και  στη  διευκόλυνσή  τους  από  τους  εργαζόµενους  στα  κατά  τό- 
πους  Video  Clubs,  στα  οποία  προσέφυγαν  επικουρικά  επιδιώκοντας  να  διευ- 
ρύνουν  τις  δυνατότητες  πρόσβασης  στο  υπό  έρευνα  υλικό.  Σε  ορισµένες  πε- 
ριπτώσεις  τα  αποτελέσµατα  υπήρξαν  σηµαντικά  και  πλούτισαν  τον  κατάλογο   
των  έργων. 
          Ευχαριστίες   µεγάλες  οφείλουµε  και  στον  υπεύθυνο  καθηγητή  του  πρώ- 
του  εργαστηρίου  Φυσικής  του  Σχολείου  κύριο  ∆ηµήτρη  Μιχαηλίδη, στο  ο- 
ποίο  πραγµατοποιήθηκαν  οι  περισσότερες  συναντήσεις – µαθήµατα  της  οµά- 
δας  και  κυρίως  η  προβολή  των  ταινιών,  καθώς  και  στον  καθηγητή -  συντονι- 
στή  του  προγράµµατος  των  ερευνητικών  εργασιών  του  σχολείου κύριο  Θεόδω- 
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ρο  Κόκκινο  για  τη  συµπαράστασή  του  και  τη  διευκόλυνση  του  έργου  µας. 
         Ιδιαίτερες  και  θερµές  ευχαριστίες  αναλογούν  στον  µαθητή  ∆ηµήτρη  Θω- 
µόπουλο  ο  οποίος,  µολονότι  δεν  συµµετείχε  στην  ερευνητική  οµάδα,  σχεδίασε 
και  εκπόνησε  το  εξώφυλλο  της  εργασίας  µας  και  βοήθησε  στη  σελιδοποίηση 
και  παρουσίαση  του  έργου  µας  σε  µορφή  βιβλίου.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για   
τη  συµµαθήτριά  µας  που  κοπίασε  ιδιαίτερα  σκληρά  στη  δακτυλογράφηση 
του  κειµένου,  τη  Βάσω  Αποστολοπούλου. 
        Την  εργασία  µας  αυτή  αφιερώνουµε  ως  ελάχιστο  φόρο  τιµής  στη  µνήµη 
του  πρόωρα  και  άδικα  χαµένου  δηµιουργού, του  ποιητή  και  φιλόσοφου  του 
κινηµατογράφου  µας,  του  µεγάλου  Θόδωρου  Αγγελόπουλου. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΑΣ 
ΚΑΙ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΑΙΝΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΣΚΟΠΟ  ΑΥΤΟ. 
 
         Επειδή  σηµαντικό  στοιχείο  της  όλης  προσπάθειάς  µας  είναι 
ο  τρόπος  της  παρουσίασής  της  στο  κοινό  θεωρήσαµε  πως  θα  ήταν 
σκόπιµο  να  υποστηρίξουµε  την  θεωρητική  και γι’  αυτό  µάλλον  κου- 
ραστική  συνήθη  διαδικασία  µε  την  δηµιουργία  µιας  ταινίας  µικρού 
µήκους  µε  χαρακτηριστικά  αποσπάσµατα  από  τις  ανθολογούµενες 
ταινίες.  Το  εγχείρηµα  αυτό  ανέλαβε  να  φέρει  σε  πέρας  ο  υπεύθυ- 
νος  καθηγητής  του  προγράµµατος  Γιώργος  Θωµόπουλος  µε  την 
απαραίτητη  τεχνική  και  καλλιτεχνική  συνδροµή  του  γιού  του  και 
µαθητή  της  Γ΄  Γυµνασίου  ∆ηµήτρη  Θωµόπουλου.  Η  ταινία  µας 
που  είναι  ένα  νοσταλγικό  πέρασµα  από  στιγµές  και  µατιές  σε  ο- 
ρισµένα  αριστουργήµατα  του  κινηµατογράφου  ευελπιστούµε  πως 
θα  λειτουργήσει  συµπληρωµατικά  προς  το  αντικείµενο  της  εργα- 
σίας  µας  και  θα  το  ενισχύσει  στο  πεδίο  της  τεκµηρίωσης   και 
κυρίως  της  αισθητικής  απόλαυσης. 
         Επιπλέον  αυτού  η  εργασία  µας, όπως  είχε  εξ  αρχής  σχεδια- 
στεί,  κυκλοφορεί  για  κάθε  ενδιαφερόµενο  µε  τη  µορφή  βιβλίου, 
το  οποίο  θα  διατίθεται  από  το  σχολείο  µας  ( οδός  Ηρώων  Πο- 
λυτεχνείου  3,  Ζωγράφου,  Τ. Κ.  15773 ).  Για  τούτο  άλλωστε  προ-χωρήσαµε  στη  
σελιδοποίησή  της.  Τόσο  η  εργασία  µας, όσο  και   
η  συνοδευτική  ταινία,  που  δηµιουργήσαµε  για  να  αναδειχτεί  η 
καλλιτεχνική  αξία  και  να  δεχτεί  το  κοινό  ένα  πρώτο  ερέθισµα 
από  χαρακτηριστικά  αριστουργήµατα  της  έβδοµης  τέχνης  που 
υπήρξαν  αντικείµενο  της  έρευνάς  µας,  αναρτώνται  στο  διαδίκτυο  στην  ηλεκτρονική  
διεύθυνση  του  σχολείου  µας:  http//3lykzografou. 

wordpress.com 
         Eυχόµαστε  σε  όλους  όσους  αγγίζει  το  θέµα  µας  καλή  πλεύ- 
ση  στον  µαγικό  κόσµο  του  κινηµατογράφου.              
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I.   TAINIEΣ   ΤΟΥ   ΒΩΒΟΥ 
        ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
 
1905. 
 
1.   L’  ILE  DE  CALYPSO ,  ULISSE  ET  LE  GEANT  POLYPHEME.  
Georges  Melies .  ΓΑΛΛΙΑ.  

 
 
1908. 
 
1.   ANTONY  AND  CLEOPATRA.  J.  Stuart  Blackton  &  Char- 
les  Kent.  ΗΠΑ. 
2.   JULIUS  CAESAR.  William  V.  Ranous.  ΗΠΑ. 
3.   PROMETHEE.  Luis  Feuillade.  ΓΑΛΛΙΑ.  
4.   OEDIPE  ROI.  Andre  Calmettes.  ΓΑΛΛΙΑ. 
 
 

1909. 
 
1.   GIULIO  CESARE.  ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   OEDIPUS  REX.  Giuseppe  de  Liguoro.  ΙΤΑΛΙΑ. 
3.   LA  MORTE  DI  SOCRATE.  ΙΤΑΛΙΑ. 
4.   ELETTRA.  ΙΤΑΛΙΑ. 
 
 

1910. 
 
1.   LA   CADUTA  DI  TROIA.  Giovanni  Pastrone  &  Romano  
Borgnetto.  29.  ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   LA  LEGENDE  DE  MIDAS.  Luis  Feuillade.  ΓΑΛΛΙΑ 
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3.   CLEOPATRE.  Ferdinand  Zecca  &  Henri  Andreani. ΓΑΛΛΙΑ.    
   
1911. 
 
1.   I   MACCABEI.  Enrico  Guazzoni.  ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   OEDIPUS  REX.  Theo  Frenkel.  ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
 
 

1912. 
 
1.   L’  ODISSEA.  Franco  Bertolini  &  Adolfo  Padovan.  ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   CLEOPATRA  QUEEN  OF  EGYPT. Charles  Gaskill. 88. ΗΠΑ. 
 
 

1913. 
 
1.   MARCANTONIO  E  CLEOPATRA.  Enrico  Guazzoni.  ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   PROTEA.  Victorin  Jasset.  ΓΑΛΛΙΑ 
 
 

1914. 
 
1.   CAIUS  JULIUS  CAESAR.  Enrico  Guazzoni.  ΙΤΑΛΙΑ. 
 
 
 

1917. 
 
1.   CLEOPATRA.  J.  Gordon  Edwards.  125.  ΗΠΑ.  
2.   HELEN  OF  TROY.  ΗΠΑ.  
 
 

1920. 
 
1.   PAN.  Pal  Fejos.  ΟΥΓΓΑΡΙΑ. 
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1921. 
 
1.   L’  ATLANTIDE.  Jacques  Feyder.  212.  ΓΑΛΛΙΑ  &  ΒΕΛΓΙΟ. 
 
 

1924. 
 
1.   HELENA.  Manfred  Noa.  204.  ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 
2.   CYTHEREA.  George  Fitzmaurice.  ΗΠΑ. 
3.   ANTONY  AND  CLEOPATRA.  Brian  Foy.  ΗΠΑ. 
4.   A  ROMAN  SCANDAL.  Bud  Fisher.  ΗΠΑ. 
 
 

1927. 
 
1.   THE  PRIVATE  LIFE  OF  HELEN  OF  TROY.  Alexander 
Korda.  ΗΠΑ. 
 

ΙΙ.  ΤΑΙΝΙΕΣ   ΤΟΥ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
              ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
 
1927. 
 
1.   ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ  ∆ΕΣΜΩΤΗΣ:  ∆ηµήτρης  Γαζιάδης ( Κινηµατο- 
γραφηµένη  παράσταση  του  οµώνυµου  θεατρικού  έργου  του  Αισχύ- 
λου  από  τις  ∆ελφικές  Γιορτές  που  οργάνωσαν  το  1927  στους  ∆ελ- 
φούς  ο  Άγγελος  και  η  Εύα  Σικελιανού ). 
2.   ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ  ∆ΕΣΜΩΤΗΣ:  Οκτάβιος  Μερλιέ  ( Η  παράστα- 
ση  αποτελεί  ένα  µέρος  των  ∆ελφικών  Γιορτών  που  κινηµατογραφήθη- 
καν  στο  σύνολό  τους  από  τον  ∆ιευθυντή  του  Γαλλικού  Αρχαιολογι- 
κού  Ινστιτούτου ). 

 
1928 - 1930 
 
1.   ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ  ∆ΕΣΜΩΤΗΣ:  ∆ήµος  Βρατσάνος  &  ∆ηµήτρης 
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Μεραβίδης ( Κινηµατογράφηση  της  οµώνυµης  θεατρικής  παράστασης 
το  1928  στους  ∆ελφούς  και  το  1929  στο  Παναθηναϊκό  Στάδιο  της 
Αθήνας ). 

 
1931. 
 
1.   ∆ΑΦΝΙΣ  ΚΑΙ  ΧΛΟΗ:  Ορέστης  Λάσκος ( Η  ταινία  βασίζεται 
στο  οµώνυµο  βουκολικό  έργο  του  Λόγγου, είναι  έργο  του  βωβού 
πρωτοποριακό  µε  το  πρώτο  κινηµατογραφικό  γυµνό ). 
 

1956. 
 
1.   Η  ΑΡΠΑΓΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ:  Γρηγόρης  Γρηγορίου ( Η 
ταινία  βασίζεται  στον  οµώνυµο  µύθο ). 
 
 

1958. 
 
1.   Ο  ΜΙΣΟΓΥΝΗΣ:  Φίλιππας  Φυλακτός ( Η  ταινία  βασίζεται  στον 
χαρακτήρα  του  Τίµωνα  του  µισάνθρωπου,  όπως  παρουσιάζεται  στον 
Μένανδρο  και  στον  Λουκιανό ). 
 
 

1959.  
 
1.   ΚΑΤΙΝΑ  ΠΑΞΙΝΟΥ  ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ:  Βασίλης  Μάρος 
( Κινηµατογραφηµένα  αποσπάσµατα  από  παραστάσεις  αρχαίου  δράµατος 
µε  την  µεγάλη  ηθοποιό ). 
 
 

1961. 
 
1.   ΑΝΤΙΓΟΝΗ:  Γιώργος  Τζαβέλας. 
 
 

1962. 
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1.   ΗΛΕΚΤΡΑ:  Μιχάλης  Κακογιάννης. 
2.   ΗΛΕΚΤΡΑ:  Τεντ  Ζάρπας ( Κινηµατογραφηµένη  παράσταση  της 
οµώνυµης  τραγωδίας  στο  θέατρο  της  Επιδαύρου  το  1961  σε σκηνο- 
θεσία  Τάκη  Μουζενίδη ).   
 
 

1963. 
 
1.   ΜΙΚΡΕΣ  ΑΦΡΟ∆ΙΤΕΣ:  Νίκος  Κούνδουρος ( Η  ταινία  βασίζε- 
ται  εν  πολλοίς  στο  έργο  του  Λόγγου  ∆άφνις  καί  Χλόη ). 
 
 

1966.   
 
1.   ∆ΑΚΡΥΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΗΛΕΚΤΡΑ:  Γιάννης  ∆αλιανίδης. 
2.   ∆ΑΦΝΙΣ  ΚΑΙ  ΧΛΟΗ:  Μίκα  Ζαχαροπούλου. 
3.   Ο  ΠΑΡΘΕΝΟΣ:  ∆ηµήτρης  ∆αδήρας ( Η  ταινία  βασίζεται  στην 
υπόθεση  του  έργου  του  Μενάνδρου  Ο  ∆ύσκολος ). 
 
 

1967. 
 
1.   ΚΙΕΡΙΟΝ:  ∆ήµος  Θέος  ( Η  ταινία, µολονότι  καταπιάνεται  
µε  τη  διερεύνηση  της  υπόθεσης  Πολκ  την  περίοδο  του  εµφυλίου, 
εγκαινιάζει  µε  τη  νεωτερική  της  γραφή  ουσιαστικά  τον  λεγόµενο  
νέο  Ελληνικό  κινηµατογράφο.  Στην  εµβληµατικήν  εισαγωγή  της 
προβάλλεται  απόσπασµα  από  τα  Γεωγραφικά  του  Στράβωνα  για 
τους  κατά  καιρούς  επικυρίαρχους  της  οµώνυµης  του  τίτλου  αρχαίας 
πόλης  της  Θεσσαλιώτιδος ).  
2.   ΑΝ  ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ:  Νέστορας  Μάτσας 
( Η  ταινία  βασίζεται  στις  Εκκλησιάζουσες  του  Αριστοφάνη ). 
3.   ΕΡΩΤΕΣ  ΣΤΗ  ΛΕΣΒΟ:  Jiri  Sequens  ( H  υπόθεση  του  έργου 
σχετίζεται  µε  το  ανέβασµα  της  Λυσιστράτης, από  την  οποία  αντλούνται 
και  χαρακτήρες  του  έργου ). 
 
 

1968. 
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1.   Η  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΤΗΣ  ΜΗ∆ΕΙΑΣ:  Γιάννης  Χριστοδούλου  ή 
Τζων  Κρίστιαν. 
 
 

1969 
 
1.   ΟΡΕΣΤΗΣ:  Βασίλης  Φωτόπουλος 
2.   ∆ΑΦΝΙΣ  ΚΑΙ  ΧΛΟΗ:  Ορέστης  Λάσκος  ( Ο  σκηνοθέτης  µε άλλους  ηθοποιούς  
ανασκευάζει  την  πρώτη  του  και  ιστορική  οµώνυµη ταινία ). 
 

1970. 
 
1.   ΒΛΕΠΕ  ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ:  Γιώργος  Εµιρζάς  ( Η  ταινία  χτίζεται  πά- 
νω  σε  τρεις  Νεκρικούς  ∆ιαλόγους  του  Λουκιανού ). 
 
 

1971. 
 
1.   ΤΡΩΑ∆ΕΣ:  Μιχάλης  Κακογιάννης ( ∆ιεθνής  συµπαραγωγή ). 
2.   VORTEX,  TO  ΠΡΟΣΩΠΟ  ΤΗΣ  ΜΕ∆ΟΥΣΑΣ: ( Πολυεπίπεδη 
ταινία  µε  συµβολισµούς.  Κυρίαρχο  σύµβολο  η  µυθική  θεότητα  του 
τίτλου ).                                     
3.   Ο  ΧΟΡΟΣ  ΤΩΝ  ΤΡΑΓΩΝ:  Παντελής  Βούλγαρης. 
 
 

1972. 
 
1.   ΣΥΜΠΟΣΙΟ:  ∆ηµήτρης  Κολλάτος. 
2.   ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ:  Γιώργος  Ζερβουλάκος. 
3.   Ο  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  ΚΑΙ  Η  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:  ∆ηµήτρης  ∆αδήρας. 
 
 

1973. 
 
1.   Ο  ΜΕΓΑΛΟΣ  ΕΡΩΤΙΚΟΣ:  Παντελής  Βούλγαρης ( Κινηµατο- 
γράφηση  της  ηχογράφησης  του  µνηµειώδους  µουσικού  έργου  του   
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Μάνου  Χατζιδάκι  Ο  µεγάλος  Ερωτικός,  στο  οποίο  περιλαµβάνονται  µελοποιηµένο  το  
ποίηµα  της  Σαπφούς  Κέλοµαί  σε  Γογγύλα  και  το   
σχετικό  µε  τον  Έρωτα  χορικό  από  τη  Μήδεια  του  Ευριπίδη ). 
2.   ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ: Ερρίκος  Θαλασσινός  ( Η  ταινία  σχετίζεται 
στο  θέµα  της  τόσο  µε  τις  Εκκλησιάζουσες,  όσο  και  µε  τη  Λυσιστράτη 
του  Αριστοφάνη ).   
 

1974. 
 
1.   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:  ∆ήµος  Θέος ( Το  θέµα  είναι  σχετικό  µε  την  υπό- 
θεση  της  Αντιγόνης  του  Σοφοκλή ). 
2.   Η  ΑΦΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ:  Θανάσης  Νέτας. 
 
 

1975. 
 
1.   ΘΙΑΣΟΣ:  Θόδωρος  Αγγελόπουλος ( Η  ταινία  όσον  αφορά  τις 
σχέσεις  των  ηρώων  της  βασίζεται  στο  µύθο  της  Ορέστειας ). 
2.   ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ  ΒΑ  2037:  Νίκος  Νικολαίδης. 
3.   ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΣΕ  ∆ΕΥΤΕΡΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ:  Κώστας  Φέρρης. 
4.   ΟΡΝΙΘΕΣ:  Νίκος  Κούνδουρος ( Κινηµατογραφηµένη  παράσταση 
της  οµώνυµης  κωµωδίας  του  Αριστοφάνη  στην  Επίδαυρο  από  το 
Θέατρο  Τέχνης  σε  σκηνοθεσία  Κάρολου  Κουν ). 
 
 

1976. 
 
1.   ΑΧΑΡΝΗΣ:  Μίµης  Κουγιουµτζής ( Κινηµατογράφηση  της  παρά- 
στασης  της  οµώνυµης  κωµωδίας  του  Αριστοφάνη  από  το  Θέατρο 
Τέχνης  του  Κάρολου  Κουν ).   
 
 

1977. 
 
1.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  Ο  ΜΕΓΑΣ:  ΑΝΑΜΕΣΑ  ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ   
ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΘΡΥΛΟ:  Νέστορας  Μάτσας  ( Ντοκυµανταίρ ). 
2.   ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ:  Μιχάλης  Κακογιάννης. 
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1979. 
 
1.   ΑΡΧΑΙΟΣ  ΣΚΗΝΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ:  Κώστας  Κατσαρόπουλος 
( Ντοκυµανταίρ  σχετικό  µε  το  αρχαίο  Ελληνικό  δράµα ). 

 
 
1980. 
 
1.   ΠΟΛΥΤΟΠΟ  ΜΥΚΗΝΩΝ  1978  -  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΞΕΝΑΚΗΣ: 
Φώτης  Ψυχράµης ( Κινηµατογραφηµένο  θεατρικό  δρώµενο  µε  µου- 
σική  του  Γιάννη  Ξενάκη  στο  χώρο  των  Μυκηνών ). 
 
 
 

1981. 
 
1.   ΠΡΙΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:  Μίµης  Κουγιουµτζής ( Ντο- 
κυµανταίρ  για  τη  διαδικασία  της  παράστασης  των  Βακχών  του  Ευρι- 
πίδη  από  το  Θέατρο  Τέχνης ). 
 
 

1985. 
 
1.   ΜΑΝΙΑ:  Γιώργος  Πανουσόπουλος ( Ο  θεός  Παν  και  το  θέµα 
της  Βακχείας  σε  σύγχρονη  ιστορία ). 
 
 

1986. 
 
1.   AΛΛΗΓΟΡΙΑ:  Κώστας  Σφήκας  ( Θέµα  της  ταινίας  η  συντριβή 
της  Ελληνικής  θρησκείας  από  το  Χριστιανισµό  κατά  την  ύστερη  αρ- 
χαιότητα ). 
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1987.  
 
1.   ∆ΕΚΑΤΟΣ  ΤΡΙΤΟΣ  ΘΕΟΣ:  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  Ο  ΜΕΓΑΣ:  Νέ- 
στορας  Μάτσας. 
2.   ΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  ΤΗΣ  ΜΗ∆ΕΙΑΣ:  Μπάµπης  Πλαϊτάκης  ( Με 
αφορµή  µια  παράσταση  της  Μήδειας  οι  πρωταγωνιστές  καταδύονται 
στους  χαρακτήρες  των  ηρώων  και  στην  πραγµατική  τους  ζωή ). 
 

1991. 
 
1.   ΤΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΖΕΣΤΗΣ:  Φρίντα  Λιάππα 
(  Ο  µύθος  των  Ατρειδών  σε  σύγχρονη  εκδοχή ). 
2.   ΙΣΗΜΕΡΙΑ:  Νίκος  Κορνήλιος ( Στο  πλαίσιο  αρχαιολογικής  ανα- 
σκαφής  ο  δόλος  και  ο  έρωτας  από  το  αρχαίο  δράµα  µετακοµίζουν 
στις  ψυχές  και  στις  πράξεις  των  µελών  του  συνεργείου ). 
 
 
 

1992. 
 
1.   ∆ΥΟ  ΗΛΙΟΙ  ΣΤΟΝ  ΟΥΡΑΝΟ:  Γιώργος  Σταµπουλόπουλος    
( Θέµα  της  ταινίας  µια  παράσταση  των  Βακχών  του  Ευριπίδη  στην 
Αντιόχεια  του  τέλους  του  4ου  µ. Χ.  αιώνα  και  οι  ακρότητες  του  Χρι- 
στιανικού  φανατισµού ). 
2.   ΒΩΒΑΙ  ΠΗΓΑΙ,  ΛΑΛΟΝ  Υ∆ΩΡ:  Βασίλης  Ξύδης  ( Ντοκυµαν- 
ταίρ  για  τους  αρχαίους  ναούς ). 
 
 

1993. 
 
1.   ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΟ:  Σταύρος  Ιωάννου  ( Οδοιπορικό  στην  αρχαία 
Μακεδονία ) . 
2.   Η  ΑΡΙΑ∆ΝΗ  ΜΕΝΕΙ  ΣΤΗ  ΛΕΡΟ:  Θανάσης  Ρακιτζής  ( Ο 
µύθος  του  Μινώταυρου ). 
 

1994. 
 



 20 

1.   ΗΝΙΟΧΟΣ:  Αλέξης  ∆αµιανός  ( Ο  ηνίοχος  των  ∆ελφών  στοι- 
χειώνει   τον  ήρωα  που  πορεύεται  στην  ιστορική  περιδίνηση  των  µέ- 
σων  του  20ού  αιώνα ). 
2.   ΕΣΤΙΝ  ΟΥΝ  ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ:  Σταύρος  Ιωάννου  ( Ντοκυµανταίρ 
για  την  αρχαία  Ελληνική  τραγωδία ). 
 
 

1995. 
 
1.   ΤΟ  ΒΛΕΜΜΑ  ΤΟΥ  Ο∆ΥΣΣΕΑ:  Θόδωρος  Αγγελόπουλος. 
2.   ΜΕ  ΤΟΝ  ΟΡΦΕΑ  ΤΟΝ  ΑΥΓΟΥΣΤΟ:  Γιώργος  Ζερβουλάκος 
(  Ο  µύθος  του  Ορφέα  και  της  Ευριδίκης  στη  σύγχρονη  εποχή ). 
3.   ΑΡΤΕΜΙΣ:  Πάνος  Ζενέλης  ( Ντοκυµανταίρ  µυθικού  και  αρχαιολο- 
γικού  περιεχοµένου ). 
 
 

1996. 
 
1.   Α∆ΗΣ:  Στέλιος  Χαραλαµπόπουλος ( Μύθος  Ορφέα  και  Ευρυδίκης ). 
2.   ΕΛΕΑΤΗΣ   ΞΕΝΟΣ:  ∆ήµος  Θέος. 
3.   ΜΑΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΑ: Στέλλα  Μπελέση. 
 
 

1997. 
 
1.    ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ  ΕΛΛΑΣ:  Μαρία  Παπαλιού  ( Ιστορικό 
ντοκυµανταίρ ). 
 
 

1998. 
 
1.   ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΕΝΑΝΤΙΟ∆ΡΟΜΩΝ:  Κώστας  Σφήκας. 
2.   ΟΙ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ:  Νίκος  Κούνδουρος  ( Η  Αντιγόνη  σε  σύγ- 
χρονη  κινηµατογραφική  αφήγηση ). 
3.   ΜΕ∆ΟΥΣΑ:  Γιώργος  Λαζόπουλος  ( ∆ιασκευή  του  µύθου  του   
Περσέα  και  της  Μέδουσας ). 
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2000. 
 
1.   ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ  ΠΕΤΡΑ :  Φίλιππος  Κουτσαφτής  ( Η  αρχαία  και 
σύγχρονη  Ελευσίνα  και  τα  µυστήρια ). 

 
 
2003. 
 
1.   ΟΙ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΑ∆Α: 
Μάρκος  Χολέβας  ( Ντοκυµανταίρ ). 
 

 
ΧΡΟΝΙΚΑ   ΑΤΑΥΤΙΣΤΕΣ   ΤΑΙΝΙΕΣ. 
 
1.   ΟΡΦΕΥΣ:  Νέστορας  Μάτσας. 
2.   ΑΡΧΑΙΟ  ∆ΡΑΜΑ:  Νίκος  Παρασκευάς. 
3.   ΑΠΟΛΛΩΝ  ΚΑΙ  ∆ΑΦΝΗ:  Θανάσης  Μεριτζής. 
4.   Ι∆ΑΙΟΥ  ΜΥΘΟΙ , 1984 - 1999 :  Λευτέρης  Χαρωνίτης ( Ντοκυµανταίρ 
για  τις  ανασκαφές  στο  Ιδαίον  Άντρον ). 
5.   ΚΑΙ  Ο  ΟΡΦΕΑΣ  ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΕΙ:  Βασίλης  Μάρος  ( Κινηµατογρα- 
φηµένα  αποσπάσµατα  από  τραγωδίες  που  σκηνοθέτησε  ο  Κάρολος  Κουν). 
6.   ΜΗ∆ΕΙΑ – ∆ΕΣΜΟΙ:  Κώστας  Κουτσοµύτης  ( Κινηµατογραφηµένη 
θεατρική  παράσταση  της  Ασπασίας  Παπαθανασίου ).   
                                         23 
 

ΙΙΙ.   ΤΑΙΝΙΕΣ   ΤΟΥ   ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
                 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
              
1929. 
  
1.   «Die   Buchse  der  Pandora» -  Wilhelm  Pabst – 110 -  Γερµανία. 
 

1930. 
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1.   « Juno  and  the  paychock » (  Στη  λαίλαπα  του  εµφυλίου ) -  Alfred 
Hitchcock -85 –ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. Το  έργο  είναι  κινηµατογραφική  µεταφορά  του  
θεατρικού  έργου  « Η  Ήρα  και  το  παγώνι »  του  Sean  O’  
Casey  µε  προφανή   µυθικά  σύµβολα  από  την  αρχαία  Ελλάδα. 
 

1931. 
 
1932. 
 
1.    « Die  Herrin  von  Atlantis » - Georg  Wilhelm  Pabst – 81- ΓΕΡΜΑ- 
ΝΙΑ. 
 

1933. 
 
1.   « Le  tendron  d’  Achille » - Jacques  Christian – ΓΑΛΛΙΑ . 
2.   « Τhe  warrior’s  husband »  (  Έρωτες  Αµαζόνων  ) - Walter  Lang – 
 75 – HΠΑ. Η  ταινία  είναι  κωµωδία  και  τα  πρωταγωνιστικά  πρόσω- 
πα  είναι  ο  Θησέας  και  η  Αντιόππη. 
 
 

1934. 
 
1.   « Cleopatra » - Cecil  de  Mille – 100 -  ΗΠΑ. 
 

1935. 
 
1.   « Α  midsummer  night’ s  dream » ( ΄Ονειρο  θερινής  νύχτας ) – 133 - 
William  Dieterle  &  Max  Reinhardt - ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ.  Το  έργο  είναι  µεταφορά
του  οµώνυµου  θεατρικού  έργου  του  William  Shake- 
speare  µε  πρόσωπα  και  καταστάσεις  που  αντλούνται  από  την  Ελληνική  µυθολογία. 
                                                

1936. 
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1937. 
 
1.   « Pygmalion » -  Ludwig  Berger – 95 – ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ. 
2.   « Scipione  l’  Africano » - Carmine  Gallone - 83 -  ΙΤΑΛΙΑ. 
 

1938. 
 
1.   « Pygmalion » (  Από  το  οµώνυµο  θεατρικό  έργο  του  George  Bernard  Shaw ) - 
Antony  Asquith – 96 – MΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 

 
1939. 
 
1.   « Processo  e  morte  di  Socrate » ( Η  δίκη  και  ο  θάνατος  του  Σω- 
κράτη ) – Corrado  d’  Enrico -  ITAΛIA. 

 
1940. 
 
1941. 
 
1942. 
 
1943. 
 
1944. 
 
1945. 
 
1.   « Caesar  and  Cleopatra » - Gabriel  Pascal – 138 – MEΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 

 
1946. 
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1947. 
 
1.   « Mourning  becomes  Electra » ( Tο  πένθος  ταιριάζει  στην  Ηλέκτρα: 
η  εκδοχή  της  Ορέστειας  στο  οµώνυµο  θεατρικό  έργο  του  Ευγένιου  Ο’ 
Νηλ ) – Nudley  Nichols – 173 – HΠΑ. 
2.   « Down  to  Earth » ( Στην  ταινία  πρωταγωνιστεί  η  Μούσα  Τερψιχό- 
ρη ) – Αlexander  Hall - 101 – ΗΠΑ. 

 
1948. 
 
1.   « One  touch  of  Venus » ( Το  άγγιγµα  της  Αφροδίτης ) - William  A. 
Seiter – 82 – ΗΠΑ. 

 
1949. 
 
1.   « Du  sang, de  la  volupte  et  de  la  mort » ( Τριλογία  βασισµένη 
σε  Πλατωνικούς  διαλόγους  µε  τους  επί  µέρους  τίτλους: Psyche, Ly- 
sias, Harmides ) – Gregory  Markopoulos – 25, 30, 15 – ΓΑΛΛΙΑ. 

 
1950. 
 
1.   « Orphee » - Jean  Cocteau – 112 – ΓΑΛΛΙΑ. 
2.   « Julius  Caesar » - David  Bradley – 106 – ΗΠΑ. 
3.   « Pandora  and  the  flying  Dutchman » - 126 - Albert  Lewin – 
ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 

 
1951. 
 
1.   « Αntony  and  Cleopatra » ( πρωταγωνιστές: Pauline  Letts – Robert  
Speaight.  Xωρίς  πρόσθετα  στοιχεία,  http://us. Imdb. Com/ title? 0043289 
ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 

 
 
1952. 



 25 

 
1.   « Duo  notti  con  Cleopatra » - Mario  Mattoli – 78 – ΙΤΑΛΙΑ. 

 
1953. 
 
1.   « Julius  Caesar » - Joseph  Mankiewicz – 120 – ΗΠΑ. 
2.   « Sins  of  Rome » ( Spartaco ) – Ricardo  Freda – 94 – ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛ- 
ΛΙΑ. 

 
1954. 
 
1.   « Ulysse » - Mario  Camerini – 117 - 
2.   « Rear  window »  ( Σιωπηλός  µάρτυς : ταινία  µε  ψυχαναλυτικές  προ- 
εκτάσεις  και  αναφορές  στην  ιστορία  του  Γύγη  που  αφηγείται  ο  Ηρόδο- 
τος ) – Alfred  Hitchcock – 112 – ΗΠΑ.   
3.   « Destinees » ( Daughters  of  Destiny , Πεπρωµένα – σπονδυλωτή  ταινία  τριών  
επεισοδίων, από  τα  οποία  το  τρίτο  αφορά  τη  Λυσιστράτη ) – Chri- 
stian  Jacque  &  Jean  Delannoy – 94 – ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ. 

 
1955. 
 
1.   « Jupiter’ s  darling » ( Θέµα : η ιστορία του  Αννίβα ) - George  Sidney –  
95 – ΗΠΑ. 
2.   « The  second  greatest  sex » ( Η  ταινία  βασίζεται  στην  υπόθεση  
της  Λυσιστράτης ) – George  Marshall – 87 – ΗΠΑ. 

 
1956. 
 
1.   « Helen  of  Troy » - Robert  Wise – 118 – ΗΠΑ, ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   « Alexander  the  great » - Robert  Rossen – 141 – ΗΠΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ.  
3.   « Οedipus  Rex » - Tyrone  Guthrie – 87 – ΚΑΝΑ∆ΑΣ. 
4.   « Fedra » - Manuel  Mur  Oti – 100 – ΙΣΠΑΝΙΑ. 
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1957. 
 
1.   « Godess  of  love » - Fernando  Cerchio  &  Victor  Tourjansky- 90 - 
ΗΠΑ. 
2.   « Oedipus  Rex » - Abraham  Polonski  &  Tyrone  Guthrie – 87 - 
ΚΑΝΑ∆ΑΣ. 

 
1958. 
 
1.   « Le  fatiche  di  Ercole » ( Οι  άθλοι  του  Ηρακλέους ) – Pietro  Fran- 
cisci – 104 – ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   « Aphrodite,  goddess  of  love » - Mario  Bonnard – 91 – ΙΤΑΛΙΑ. 
3.   « Vertigo » ( Ο  δεσµώτης  του  ιλίγγου : ταινία  που  πραγµατεύεται  ανά- 
µεσα  σε  άλλα  και τη  λειτουργία  των  Ερινύων ) – Alfred  Hitchcock – 128 – 
ΗΠΑ. 
4.   « The  immortal  land » ( Ντοκυµανταίρ  για  την  Ελλάδα  και  τις 
αρχαιότητές  της ) –Basil  Wright – 39 – ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ . 

 
1959. 
 
1.   « Hannibal » - Carlo  Ludovico  Bragaglia &  Edgar  G.  Ulmer – 95 - 
ΗΠΑ. 
2.   « Sheba  and  the  gladiator » ( H  ταινία  αναφέρεται  στη  βασίλισσα 
της  Παλµύρας  Ζηνοβία ) – 98 – ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 
3.   « Hercules  unchained » - Pietro  Francisci – 98 – ΙΤΑΛΙΑ. 
4.   « Giant  of  Marathon » ( Η  µάχη  του  Μαραθώνος ) – Jacques  Tour- 
neur -  90 – ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ. 
 5.  « Legions  of  the  Nile » ( Η  ταινία  αναφέρεται  στον  Αντώνιο  και  την 
Κλεοπάτρα ) – Vittorio  Cottafani – 91 – IΤΑΛΙΑ. 
6.   « Orfeu  Negro » - Marcel  Camus – 100 -  BΡΑΖΙΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ. 
7.   « Medea » - Jose  Quintero  &  Wes  Kenney – 107 – ΗΠΑ. 
 

1960. 
 
1.   « I  giganti  di  Tessaglia » ( Gli  Argonauti ) – Ricardo  Freda – 98 - 
ΙΤΑΛΙΑ. 
2.  « Minotaur,  the  wild  beast  of  Crete » - Silvio  Amadio – 105 – ΙΤΑΛΙΑ. 
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3.   « Cleopatra’ s  daughter » - Fernando  Cerchio -109 – ΙΤΑΛΙΑ. 
4.   « Sappho,  Venus  of  Lesvos » ( The  warrior  empress ) – Pietro  Fran- 
cisci – 105 - ΙΤΑΛΙΑ 
5.  « Colossus  and  the  Amazon  queen » ( La  regina  delle  Amazoni )-  
Vittorio  Sala – 98 – ΙΤΑΛΙΑ. 
6.   « L’  assedio  di  Siracusa » - Pietro  Francisci – 118 – ΙΤΑΛΙΑ. 
7.   « Gli  amori  di  Ercole» - Carlo  Ludovico  Bragaglia – 97 – ΙΤΑΛΙΑ. 
8.   « Carthage  in  flames » ( Η  Καρχηδών  στις  φλόγες ) – Carmine  Gal-  
lone – 105 – ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ. 
9.   « Spartacus » - Stanley  Kubrick – 184 – ΗΠΑ. 
10. « Le  testament  d’  Orphee » ( Η  διαθήκη  του  Ορφέα ) – Jean  Cocteau - 
79 - ΓΑΛΛΙΑ. 
11.  « Los  acosados » ( µύθος  Ηλέκτρας ) –Edgardo  Borda – 120 –  
TV  Movie – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ. 
12.  « Αntigone » - Hans  Dahlin – TV  Movie – ΣΟΥΗ∆ΙΑ. 

 
1961. 
 
1.   « Atlas » - Roger  Corman – 79 – ΗΠΑ. 
2.   « Phaedra » - Jules  Dassin – 115 – ΕΛΛΑ∆Α, ΓΑΛΛΙΑ, ΗΠΑ.  
3.   « Arrivano  i  Titani » ( Οι  Τιτάνες ) – Duccio  Tessari -120 – ΙΤΑΛΙΑ. 
4.   « Die  Sendung  der  Lysistrata » - Fritz  Kortner -100 – ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
TV  Movie. 
5.   « Les  Perses » - Jean  Prat-  ΓΑΛΛΙΑ – TV  Movie. 
6.   « La  Guerra  di  Troia » ( The  Troyan  Horse ) – Giorgio  Ferroni - 
105 – ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ,  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ. 
7.   « Duel  of  the  Titans » - Sergio  Corbucci – 108 – ΙΤΑΛΙΑ, ΗΠΑ. 
8.   « Il  colosso  di  Rodi » - Sergio  Leone – 139 – ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ. 
9.   « Hercules  in  the  haunted  world » - Mario  Bava  &  Franco  Prosperi - 
91 - ΙΤΑΛΙΑ. 
10.  « Hercules  and  the  captive  women » - Vittorio  Cottafani – 101 – 
ΙΤΑΛΙΑ. 
11.  « Bontage  Gladiator  Sexy » (  Ο  ∆ιόνυσος  στη  Θήβα ) - Giorgio   
Ferroni – 100 – ΙΤΑΛΙΑ. 
12.  « The  Centurion » ( The  destruction  of  Corinth:  ∆ίαιος  και  Κριτό- 
λαος, καταστροφή  της  Κορίνθου ) – Mario  Costa -77 – IΤΑΛΙΑ. 
13.  « Le  geant  de  Metropolis » - Umberto  Scarpeli - 92 - ΓΑΛΛΙΑ. 
14.  « Atlantis, the  lost  continent » - George  Pal – 90 – ΗΠΑ. 
15.  « L’  Atlantide » ( Journey  beneath the  desert-  Ατλαντίς, η  χαµένη 
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πολιτεία  ) – Giuseppe  Masini  &  Edgar  Ulmer  &  Frank  Borzage – 105 - 
ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ.  

 
1962. 
 
1.   « Damon   and  Pythias » ( ∆άµων  και  Φιντίας ) – Curtis  Bernhardt - 
101 -  ΙΤΑΛΙΑ, ΗΠΑ. 
2.   « La  leggenda  di  Enea » ( The  avenger ) – Albert  Band – 95 - 
ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ. 
3.   « Escuela  de  seductoras » ( o  µύθος  της  Λυσιστράτης ) – Leon  Kli- 
movsky – 83 – ΙΣΠΑΝΙΑ. 
4.   « The  300  Spartans » (  Ο  λέων  της  Σπάρτης ) – Rudolf  Mate – 
114- ΗΠΑ. 
5.   « Fury  of  Achilles » ( Η  οργή  του  Αχιλλέως ) – Marino  Girolani - 
118 – IΤΑΛΙΑ. 
6.   « The  fury  of  Hercules » - Gianfranco  Parolini – 97 – ΙΤΑΛΙΑ. 
7.   « Vulcano, figlio  di  Giove » - Emmimo  Salvi – 80 – ΙΤΑΛΙΑ. 
8.   « Ulisse  contro  Ercole » - Mario  Gaiano – 105 – ΙΤΑΛΙΑ. 
9.   « Caesar  against  the  pirates » - Sergio  Grieco – 93 – ITAΛIA. 
10.  « Una  regina  per  Caesare » - Pierro  Pierotti  &  Victor  Tourjansky - 
100 -  ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ. 
11.  « Antigone » - William  Dieterle  &  Pellos  Katselis – 70 – TV  Movie - 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

 
1963. 
 
1.   « Cleopatra » - Joseph  Mankiewicz -192 – ΗΠΑ. 
2.   « Las  Troyanas » - Sergio  Vejar – 90 – ΜΕΞΙΚΟ. 
3.   « Twice  a  Man » ( To  θέµα  του  Ιππόλυτου ) –Gregory  Markopou- 
los – 49 – ΗΠΑ. 
4.    « Le  mepris » ( Contempt – H  περιφρόνηση ) – Jean  Luc  Godard - 
105 – ΓΑΛΛΙΑ. 
5.   « Jason  and  the  Argonauts » - Don  Chaffey – 104 – ΗΠΑ. 
6.   « Le  gladiatrici » - Antonio  Leonviola – 90 – IΤΑΛΙΑ, ΓΙΟΥΓΚΟ- 
ΣΛΑΒΙΑ. 
7.   « Τoto  and  Cleopatra » - Fernando  Cerchio – 100 – ΙΤΑΛΙΑ. 
8.   « Perseo  l’  invicibile » - Alberto de  Martino – 95 – ΙΤΑΛΙΑ. 
9.   « Hercules, Samson  and  Ulysses » - Pietro  Francisci – 93 – IΤΑΛΙΑ. 
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10.  « Conquest  of  Mycene » - Giorgio  Ferroni -102 – ITAΛIA. 
11.  « Medea » - Keve  Hjelm – 95 – TV  Movie – ΣΟΥΗ∆ΙΑ. 

 
1964. 
 
1.   « Hercules  of  the  desert » - Tanio  Boccia - 95 – ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   « Hercules  against  the  moon  men » - Giacomo  Gentilomo – 90 – 
ΓΑΛΛΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ. 
3.   « Seven  of  Theves » - Luigi  Vanzi – 88 – ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ. 
4.   « Hercules  against  the  Barbarians » ( Hercules  and  the  Tyrants  of 
Babylon ) – Domenico  Paolella -  ΙΤΑΛΙΑ.  
5.   « Τhe  lion  of  Thebes » - Giorgio  Ferroni – 89 – ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ. 
6.   « Hercules  the  invicible » - Alvaro  Mancori  &  Lewis  Mann – 85 - 
ΙΤΑΛΙΑ. 
7.   « Τhe  fall  of  the  Roman  empire » ( Αναφέρεται  και  στο  πρόσωπο 
του Μάρκου Αυρηλίου, συγγραφέα του έργου  Εις  εαυτόν) – Antony  Mann - 
188 -  ΗΠΑ. 
8.   « My  fair  Lady » ( Ωραία  µου  κυρία – ταινία  που  βασίζεται  στο  µύθο   
του  Πυγµαλίωνα ) – George  Cukor – 170 – ΗΠΑ . 
9.   « The  Gorgon » ( µύθος  Γοργούς ) – Terence  Fisher – 83 -  MΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
10.  « Prometej  S’  Otoka  Vicevice » ( Ο  Προµηθέας  από  το  νησί  Βισε- 
βίτσα ) – Yaroslav  Mimica – 94 – ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ.   
11.  « Carry  on  Cleo » - Gerald  Thomas – 92 – HΠΑ – Κωµωδία.  
12.  « Ιl  trionfo  di  Ercole » - Alberto  de  Martino – 94 – ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛ- 
ΛΙΑ. 

 
1965. 
 
1.   « Sicandar  E  Azam » ( Ταινία  σχετική  µε  την  εκστρατεία  του  Αλεξάν- 
δρου  στην  Ινδία  και  τον  Πώρο ) – Kedar  Kapoor – ΙΝ∆ΙΑ. 
2.   « Vaghe  Stelle  dell’  Orsa » ( Τα  µακρινά  αστέρια  της  Άρκτου ) – Luchi- 
no  Visconti – 95 – ΙΤΑΛΙΑ.  
3.   « Hercules  and  the  princess  of  Troy » - Albert  Band – 47 -  TV  Mo- 
vie – ITAΛΙΑ, ΗΠΑ.  
4.   « Sfida  dei  giganti » ( Hercules  the  avenger ) – Maurizio  Lucidi – 96 - 
ΙΤΑΛΙΑ, ΗΠΑ. 
5.   « Il  coquistatore  di  Atlantide » ( Conqueror  of  Atlantis ) - Alfonso 
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Brescia – 93 – ΙΤΑΛΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ.  
6.   «  Die  Troerinnen » ( Οι  Τρωάδες ) – Ulrich  Erfurth – 90 – TV  Movie -   
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 
1966. 
 
1.   « Persona » ( Πρόσωπο  και  προσωπείο, υποκατάσταση  και  διχασµός 
προσωπικότητας ύστερα από µια αποτυχηµένη παράσταση της  Ηλέκτρας ) - 
Ιngmar  Bergman – 85 - ΣΟΥΗ∆ΙΑ. 
2.   «  Uccellacci  e  uccellini  »  (  Μικρά  και  µεγάλα  πουλιά: ιστορίες  από 
τους  µύθους  του  Αισώπου ) – Pier  Paolo  Pasolini – ΙΤΑΛΙΑ.  

 
1967. 
 
1.   « Le  aventure  di  Ulisse » ( Ulysses ) – Franco  Rossi – 105 – ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   « Οedipus  the  king » - Philip  Saville – Κινηµατογραφηµένη  θεατρική 
παράσταση  στο  θέατρο  της  ∆ωδώνης – ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ.  
3.   « Edipo  Re » - Pier  Paolo  Pazolini – 104 – ΙΤΑΛΙΑ.  
4.   « Τhe  Illiac  passion »  ( Η  ταινία  αφορµάται  από  τον  Προµηθέα  και   
το  Ελληνικό  Πάνθεον ) – Gregory  Markopoulos – 92 . 
5.   « Eros  o  basileus » - Gregory  Markopoulos -45. 
6.   « Az  elo  Antigone » ( Από το θεατρικό έργο του  Μπέρτολντ  Μπρεχτ ) – Lazslo  
Nemere – TV  Movie - ΟΥΓΓΑΡΙΑ. 

 
1968. 
 
1.   « A  midsummer  night’ s  dream » ( Όνειρο  θερινής  νύχτας ) - Peter 
Hall – 124 – ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
2.   « Flickorna » ( The  girls: ταινία  βασισµένη  στην  υπόθεση  της  Λυσι- 
στράτης ) – Μai  Zetterling – ΣΟΥΗ∆ΙΑ. 
3.   « The  mysteries » - Gregory  Markopoulos – 80 - ΗΠΑ 

 
1969. 
 
1.   « Satyrikon » ( Από το οµώνυµο έργο του Πετρώνιου)-Federico  Fellini- 
128 – ΙΤΑΛΙΑ. 
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2.   « Satyricon » - Gian  Luigi  Polidoro – 120 -  ΙΤΑΛΙΑ. 
3.   « Il  pistolero  dell’  Ave  Maria » ( The  forgotten  pistolero : γουέστερν 
του  οποίου  η  υπόθεση  βασίζεται  στον  µύθο  των  Ατρειδών ) - Ferdinardo    
Baldi – 88 – ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ. 
4.   «  Porcile » ( Tο  χοιροστάσιο:  ο  µύθος  της  πατροκτονίας – Κρόνος, 
Οιδίπους – και  της  παιδοφαγίας ) – Pier  Paolo  Pasolini- 100 – ΙΤΑΛΙΑ.  

 
1970. 
 
1.   « Medea » - Pier  Paolo  Pasolini -110 – ΙΤΑΛΙΑ. 
2.   « I  Cannibali » (  µύθος  Αντιγόνης ) – Liliana  Cavani - 80 – ΙΤΑΛΙΑ. 
3.   « Cleopatra » - Michel  Auder -  120 -  ΓΑΛΛΙΑ – Κωµωδία. 
4.   « Τhe  notorious  Cleopatra » - Peter  Perry  jr. – ΗΠΑ – Κωµωδία. 
5.   « Julius  Caesar » - Stuart  Burge – 117 – ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
6.   « Appunti  per  un  Orestiade  Africana » ( Σηµειώσεις  για  µια  Αφρι- 
κανική  Ορέστεια ) – Pier  Paolo  Pasolini – 65 - ΙΤΑΛΙΑ. 
7.   « Antigone » - Per  Bronken – 50 – TV  Movie – ΝΟΡΒΗΓΙΑ. 
8.   « Elektra » - Joachim  Hess – TV  Movie – ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 
9.   « Dionysus » - Brian  de  Palma  &  Richard  Schechner – 85 – ΗΠΑ. 

 
1971. 
 
1.   « Τhe  Τroyan  women » ( Τρωάδες ) – Μιχάλης  Κακογιάννης – 109 - 
ΕΛΛΑ∆Α – ΗΠΑ – ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
2.   « Socrates » - Roberto  Rossellini – 120 – TV Movie- IΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, 
ΙΣΠΑΝΙΑ. 
3.   « Das  Goldene  Ding » ( Το  χρυσόµαλλο  δέρας ) -  Ulla  Stockl, Edgar 
Rietz, Alf  Brustellin, Nίκος  Περάκης – ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 
4.   « Le  soufle  au  coeur » ( Φύσηµα  στην  καρδιά ) – Louis  Malle – 118 – ΓΑΛΛΙΑ, 
ΙΤΑΛΙΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

 
1972. 
 
1.   « Αntony  and  Cleopatra » - Charlton  Heston – 160 - ΜΕΓΑΛΗ  
ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ. 
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1973. 
 
1.   « Τhe  return  of  Ulysses  to  his  homeland » - Dave  Heather -152 - 
TV Movie – ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
2.   « Le  guerriere  dal  seno  nudo » ( Γυµνόστηθες  Αµαζόνες ) - Terence  Young – 105 – 
ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ. 
3.   « Le  Amazzoni, donne  d’  amore  e  di  guerra » - Alfonso  Brescia - 
100 – ΗΠΑ, ΙΤΑΛΙΑ. 
4.   « Agamemnon » - Lode  Hendrickx – TV  Movie – ΒΕΛΓΙΟ. 
5.   « Amarcord » ( ταινία  µε  µνήµες  της  Ιταλίας  του  ’30  και  τη  διδα- 
σκαλία  της  αρχαίας  Ελληνικής – Αρχίλοχος )- Federico  Fellini – 123 -  
ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ. 
6.   « Le  avventure  di  Enea »- Franco  Rossi – ΙΤΑΛΙΑ. 
7.   « Antigone » - Piet  Drescher  &  Margot  Thyret – TV  Movie - 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 
8.   « Αntigone » - Jean  Paul  Carrere – ΓΑΛΛΙΑ.  
9.   « Μedeia » - Fabio  Sabag – TV Movie – BΡAZIΛIA. 
 

1974. 
 
1.   « Szerelmen  Elektra »(Για  την  Ηλέκτρα) –Miklos  Jancso – 70 – ΟΥΓ-ΓΑΡΙΑ. 
2.   « Antony  and  Cleopatra » - Jon  Scoffield – 161 – TV  Movie – ΜΕΓΑ- 
ΛΗ   ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
3.   « Αntigone » ( Kινηµατογραφική  µεταφορά  του  θεατρικού  έργου  του 
Ζαν  Ανούιγ ) – Gerald  Freedman – 89 – ΗΠΑ. 
4.   « Die  Bakchen » - Klaus – Michael  Gruber – 207 - TV  Movie - 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

 
1975. 
 
1.   « Orestea » - Luca  Ronconi – TV  Movie – ITAΛIA. 
 

1976. 
 
1.   « Julius  Caesar » - Uli  Edel - 240  - TV  Movie – HΠΑ. 
2.   « The  land  of  the  Minotaur » ( ταινία  τρόµου  µε  θέµα  σχετικό  µε 
τον  Μινώταυρο ) – Κώστας  Καραγιάννης – 94 – ΕΛΛΑ∆Α, ΗΠΑ, ΜΕΓΑ- 
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ΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
 
1977. 
 
1978. 
 
1.   « Κραυγή  γυναικών » (  ταινία  που  αναφέρεται  στο  µύθο  της  Μήδειας, 
διεθνής  τίτλος:  A  dream  of  passion ) – Jules  Dassin – 110 – EΛΛΑ∆Α,  
ΕΛΒΕΤΙΑ. 

 
1979 
 
1.    « La  luna » ( Το  φεγγάρι:  ταινία  πάνω  στο  Οιδιπόδειο  σύµπλεγµα)- 
Bernardo  Bertoluzzi - 142 - ΙΤΑΛΙΑ  

 
1980. 
 
1981. 
 
1.   « Clash  of  the  Titans » (  Τιτανοµαχία ) – Desmond  Davis & Ray 
Harryhausen – 118 -  ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
2.   « Time  Bandits »  (  Υπέροχοι  ληστές  και  τα  κουλουβάχατα  της 
Ιστορίας:  οι  πρωταγωνιστές  µε  το  κουτί  του  χρόνου  καταδύονται  σε 
διαφορετικές  ιστορικές  περιόδους, ανάµεσά  τους  και  στις  Μυκήνες  του  
Αγαµέµνονα ) – Monty  Python - 116 -  ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
3.   « Antony   and  Cleopatra » - Jonathan  Miller – 170 – TV  Movie - 
ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
4.   « Elektra » ( κινηµατογραφηµένη  παράσταση  της  Metropolitan  Opera )- Brian  Large –
110 – TV  Movie – HΠΑ.  

 
1982. 
 
1.   « Ulisses » - Werner  Nekes – 94 -  ∆ράµα – ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 
2.   « Lysistrate » - Inger  Aby – 82 -  TV  Movie- ΣΟΥΗ∆ΙΑ. 
3.   « Blade  Runner » - Ridley  Scott - 117 -  ΗΠΑ. 
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1983. 
 
1.   « Hercules » - Luigi  Cozzi - 98  -  ΗΠΑ, ΙΤΑΛΙΑ 
2.   « Αntony  and  Cleopatra » - Lawrence  Carra - 179 – TV  Movie -  
ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
3.   « Medea » - Marc  Cullingam – TV  Movie – ΗΠΑ. 

 
1984. 
 
1.   « Dionysos » - Jean  Rouch - 90 -  ΓΑΛΛΙΑ. 
2.   « Oedipus  at  Colonus » - Don  Taylor – 112 – TV  Movie -   
MEΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
3.   « Οedipus  the  king » - Don  Taylor – 111 -  TV  Movie - ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
4.   «  Kaos » ( Χάος: το  όνοµα - µυθικό  σύµβολο  διατρέχει  τα διηγήµα- 
τα  του  Λουίτζι  Πιραντέλο  στα  οποία  βασίζεται  η  ταινία  - Σικελία, 
αρχές  του  20ού  αιώνα ) – 188 – Paolo & Vittorio  Taviani – ΙΤΑΛΙΑ.  

 
1985. 
 
1.   « Orfeo » - Claude  Goretta – 92 – ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑ∆ΑΣ. 
2.   « Le  avventure  dell’  incredibile  Ercole » - Luigi  Cozzi – 88 - 
ΗΠΑ, ΙΤΑΛΙΑ.  
3.   « Weird  Science » ( διασκευή  του  µύθου  του  Πυγµαλίωνα ) - John 
Hughes  - 94 – ΗΠΑ. 

 
1986. 
 
1.   « Antigone » ( Theban  plays  Antigone ) – Don  Taylor – 111 - 
TV  Movie – ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ.  

 
1987. 
 
1.  « Μannequin » ( Προσαρµογή  του  µύθου  του  Πυγµαλίωνα  στη  σύγ- 
χρονη  εποχή ) – Michael  Gottlieb – 90 – HΠΑ. 
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2.   « Elettra » - Torino  de  Bernardi – TV  Movie – ΙΤΑΛΙΑ.   
3.   « Electre » - Hugo  Santiago – 105 – TV  Movie – ΓΑΛΛΙΑ. 

 
1988. 
 
1.   « The  adventures  of  Baron  Münchausen » - Terry  Gilliam – 126 - 
( ο  µύθος  της  Αφροδίτης  και  του  Ηφαίστου  αναµειγνύεται  στις  απίθα- 
νες  περιπέτειες  του  παραµυθά  βαρώνου ) – Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ.  
2.   « Medea » - Lars  von  Trier – 75 – TV  Movie – ∆ΑΝΙΑ. 

 
1989. 
 
1.   « Komediya  o  Lisistrate » - Valeri  Rubinchik – 99 - ΡΩΣΙΑ. 
2.   « Μedea » - Tomaso  Sherman – TV  Movie - ΙΤΑΛΙΑ. 
3.   « Elektra » - Brian  Large – 109 -  TV Movie – ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΕΡ- 
ΜΑΝΙΑ. 

 
1990. 
 
1.   «  Ιphigenia  at  Aulis » - Don  Taylor – TV  Movie – M. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 

 
1991 
 
1.   « Αntigone » - Jean – Marie  Straub & Daniele  Huillet – 100 - 
ΓΑΛΛΙΑ. 
2.   « Αntigone, Rites  of  passion » - Amy  Greenfiield – 85 – ΗΠΑ. 

 
1992 
 
1993 
 
1.   « Οedipus  Rex » - Julie  Taymor – 58 – TV  Movie – IΑΠΩΝΙΑ, 
ΜΕΓΑΛΑ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
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2.   « Βackanterna » ( O  µύθος  του  ∆ιόνυσου )- Ingmar  Bergman – 140 – TV  Movie 
– ΣΟΥΗ∆ΙΑ. 

 
1994 
 
1995 
 
1.   « Mighty  Aphrodite » ( Ο  µύθος  του  Πυγµαλίωνα ) - Woody  Allen – 93 – 
ΗΠΑ. 

 
1996 
 
1.   « Edipo  Alcade » ( Ο  Οιδίπους  ∆ήµαρχος ) - Jorge  Ali  Triana –  
102  – KOΛOMBIA. 

 
1997 
 
1.   « The  Odyssey » - Andrei  Konchalovsky – 180 – ΗΠΑ. 
2.   « Hercules » ( ταινία  κινουµένων  σχεδίων ) – John  Musker  &  Ron 
Clements -153 – ΗΠΑ. 

 
1998 
 
1999 
 
1.   « Orfeu » - Carlos  Diegues – 110 -  ΒΡΑΖΙΛΙΑ. 
2.   « The  Matrix » - Andy  &  Larry  Wathowsky – 136 – ΗΠΑ. 
3.   « A  midsummer  night’ s  dream » - Michael  Hoffman – 116 - 
ΙΤΑΛΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ, ΗΠΑ. 
4.   « Cleopatra » - Franc  Roddam – 177 – TV  Movie – ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 
ΗΠΑ. 

 
 



 37 

2000 
 
1.   « Ο  brother,  where  art  thou ? » - Joel  &  Ethan  Cohen – 106 – 
ΗΠΑ. 
2.   « Jason  and  the  Argonauts » - Nick  Willing – 179 – TV  Movie – 
ΗΠΑ.     
3.   « Αsi  es  la  vida » (  Αυτά  έχει  η ζωή – µύθος  της  Μήδειας  )- Arturo  Ripstein 
– 98 – ΜΕΞΙΚΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ. 
                                          

2001 
 
1.   « Medee » - Don  Kent – TV  Movie – ΓΑΛΛΙΑ.  

 
2002 
 
1.   « Le  reve  plus  fort  que  la  mort » ( η ταινία αναφέρεται στους Πέρσες 
του  Αισχύλου ) – Jean  Rouch  &  Bernard  Surugue – 89 – ΓΑΛΛΙΑ. 
2.   « The  Bacchae » - Brad  Mays – 90 -  ΗΠΑ. 
3.   « Αsterix  and  Cleopatra » - Alain  Chabat – 107 – ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

 
2003 
 
1.   « Helen  of  Troy » - John  Kent  Harrison – 175 – TV  Movie – HΠΑ. 
2.   « Die  Perser » - Martin  Wuttke – 85 – ΓΕΡΜΑΝΙΑ.  

 
2004 
 
1.   « Troy » - Wolfgang  Petersen – 163 – ΗΠΑ. 
2.   « Alexander » - Oliver  Stone – 175 – ΗΠΑ. 
3.   « The  Troyan  women » - Brad  Mays – HΠΑ. 
4.   « Spartacus » - Robert  Dornhelm – 174 – TV  Movie – HΠΑ. 
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2005 
 
1.   « Οrpheus » (  ταινία  µικρού  µήκους ) – Joel  T.  Rose – HΠΑ. 
2.   « Μedea » - Theo  Van  Gogh – TV  Movie – OΛΛΑΝ∆ΙΑ. 

 
2006 
 
1.   « 300 » - Zack  Snyder -  117 – ΗΠΑ. 
2.   « Minotaur » - Jonathan  English – 93 – ΗΠΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ.  
3.   « The  women  of  Troy » - Phil  Hawkins – 88 – M. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. 
 

2007 
 
1.   « Εxtranjera » ( The  foreigner – Η  ξένη,  από  τον  µύθο  της  Ιφιγέ-νειας ) –Ines  
de  Oliveira Cezar – 80 - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ. 
 
2008 
 
1.   « Μeet  the  Spartans » (  Σπαρτιάτες  για  κλάµατα ) –Jason  Friedberg  &  Aaron  
Seltzer – 86 – ΗΠΑ. 
2.   « The  spirit » ( Θέµα  σχετικό  µε  το  χρυσόµαλλο  δέρας  ) – Frank  Miller – 102 
– ΗΠΑ.  

 
2009 
 
1.   « Αgora » (  ταινία  σχετική  µε  την  µαθηµατικό  και  φιλόσοφο  Υπατία ) – 
Alejandro  Amenabar – 127 - ΙΣΠΑΝΙΑ 
2.   « Μedea » -  Natalia  Kuznetsova – 66 – ΡΩΣΙΑ. 
3.   « Caesar  and  Cleopatra » - Des  Mc  Anuff – 130 – KΑΝΑ∆ΑΣ. 

 
2010 
 
1.   « Clash  of  Titans » - Louis  Leterrier – 106 – ΗΠΑ. 
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2.   « The  death  of  Socrates » - Natasha  Prosenc  &  Matias  Basso - 
84 – ΗΠΑ. 
3.   « Percy  Jackson  and  the  Olympians » (  The  lighting  thief ) - 
Chris  Columbus -  118 -  ΚΑΝΑ∆ΑΣ – ΗΠΑ. 

 
2011 
 
1.   « Immortals »  ( µύθος  του  Θησέα  και  των  Θεών ) – Tarsem  Singh – 110 – 
ΗΠΑ.     
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
       Η  έρευνά  µας  απέφερε  ένα  αποτέλεσµα  321  ταινιών  του  βωβού 
κινηµατογράφου  και  της  εγχώριας  και  διεθνούς  παραγωγής  του  οµι- 
λούντος  κινηµατογράφου.  Τολµούµε  να  πούµε  πως  το  αποτέλεσµα, 
χωρίς  να  διεκδικεί  δάφνες  µιας  εξαντλητικής  συγκέντρωσης  και  κατα- 
γραφής  των  σχετικών  µε  το  θέµα  ταινιών,  δεν  είναι  ευκαταφρόνητο. 
Μπορούµε  να  θεωρήσουµε  σηµαντική  συνεισφορά  της  έρευνάς  µας 
την  επισήµανση  αρκετών  ταινιών  που  δεν  συναντά  κανείς  στις  ποικί- 
λες  λίστες  του  διαδικτύου,  γιατί  ο  τίτλος  τους  δεν  προδιαθέτει  για 
µιαν  ανάλογη  αντιµετώπιση.  Το  πεδίο  της  έρευνας  έτσι  κι  αλλιώς 
παραµένει  ανοιχτό.  Για  µας  είναι  αρκετό  ότι  για  το  διάστηµα  κατά 
το  οποίο  εργαστήκαµε  µε  µεράκι  και  ευχαρίστηση  πάνω  στο  αντι- 
κείµενό  µας  είχαµε  την  ευκαιρία  να  παρακολουθήσουµε  ορισµένα 
αριστουργήµατα  του  κινηµατογράφου,  όπως  για  παράδειγµα  τον 
Θίασο  του  Θόδωρου  Αγγελόπουλου,  την  Μήδεια   του  Πιερ – Πάολο 
Παζολίνι  και  την  οµώνυµη  του  Λαρς  Φον  Τρίερ,  την  Ηλέκτρα  του 
Μιχάλη  Κακογιάννη,  την  Φαίδρα  του  Ζυλ  Ντασσέν,  την  Μηχανή  του 
χρόνου  και  τα  κουλουβάχατα  της  Ιστορίας  των  Μόντυ  Πάιθον, τις  Μικρές  Αφροδίτες  του  
Νίκου  Κούνδουρου,  τον  ∆εσµώτη  του  ιλίγγου  του Άλ- 
φρεντ  Χίτσκοκ  και  το  Ορφέο  Νέγκρο  του  Μαρσέλ  Καµύ.  Παρακο- 
λουθήσαµε  επίσης  αποσπάσµατα  πολλών ταινιών  στην  προσπάθειά  µας 
να  διαπιστώσουµε  αν  θα  µπορούσαµε  να  τις  εντάξουµε  στον  κατά- 
λογό  µας.  Οι  διαφορετικοί  τρόποι  κινηµατογραφικής  αφήγησης,  αλλά 
και  οι  αισθητικές  αναζητήσεις  των  δηµιουργών  αποτελούν  ένα  σηµαν- 
τικό   κέρδος  για µας  που  µπορεί  να  διερυνθεί  στο  µέλλον  σε  βαθ- 
µό  µεγαλύτερο  ανάλογα  µε  το  προσωπικό  µας  ενδιαφέρον. 
       Η  βασική  µας  διαπίστωση  από  την  σύντοµη  περιήγηση  στο  χώ- 
ρο  της  τέχνης  του  κινηµατογράφου  είναι  ότι  αυτό  που  ονοµάζουµε 
αρχαιοµάθεια  µπορεί  να  στηριχτεί  και  να  χτιστεί  για  τους  µαθητές 
πάνω  σε  τόσες  πηγές  εξαιρετικά  ενδιαφέρουσες  και  ελκυστικές  όπως 
είναι  οι  διάφορες  τέχνες ( Θέατρο,  Ποίηση,  Μουσική, Κινηµατογράφος, 
Αρχιτεκτονική,  Γλυπτική,  Ζωγραφική , Χορός )  και  να  ξεφύγουµε  κά- 
ποτε  από  µια  διαδικασία  διδασκαλίας,  η  οποία  είναι  καταδικασµένη 
να  αποτυγχάνει, όσο  µένει  σε  µια  αποθέωση  του  τύπου  - γραµµατικού, 
                                             
 
                                              57   
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συντακτικού,  ερµηνευτικού  -  που  στοµώνει,  απωθεί  και,  αντί  να  διερύ- 
νει  το  πνεύµα,  καθηλώνει  τους  µαθητές  στην  αποστήθιση  και  αποκαρ- 
διώνει  όσους  θέλουν  να  δουν  τη  γνώση  πρωτίστως  ως  µία  διαδικασία 
απελευθερωτική  που  µας  γεµίζει  χαρά  και  αίσθηµα  πληρότητας.  Ένα 
σχολείο  και  ένα  πρόγραµµα  σπουδών  που  αξιοποιεί  τα  δώρα  των 
Μουσών  είναι  κατά  την  εκτίµησή  µας  πράγµατα  εφικτά,  ιδιαίτερα  αν 
αναλογιστεί  κανείς  τα  τρέχοντα  αδιέξοδα  των  σπουδασµένων  νέων  στον 
επαγγελµατικό  και  εργασιακό  τοµέα  και  την  παράνοια  που  περιέχει  η   
καθηµερινότητα  του  σύγχρονου  εφήβου  στη  µέγγενη  µιας  ψευδώνυµης 
επιτυχίας.  Επιτυχίας  σε  τι,  για  ποιον,  για  τι. 
       Ο  αρχαίος  Ελληνικός  λόγος  και  µύθος  παραµένουν  ζωντανά  στοι- 
χεία  και  σηµαδεύουν  κατά  τρόπο  καθοριστικό  και  τη  σύγχρονη  εποχή 
και  τη  σύγχρονη  δηµιουργία,  όπως  συµβαίνει  µε  όλες  τις  διαχρονικές 
αλήθειες  και  αξίες.  Τα  µεγάλα  ζητήµατα  για  τον  άνθρωπο, ηθικά,  φιλο- 
σοφικά,  αισθητικά  καθιστούν  την  αρχαία  Ελλάδα  µήτρα  κάθε  αναζήτη- 
σης  και  πορείας.  Ίσως  δεν  υπάρχει  πιο  θλιβερή  διαπίστωση  από  αυτήν 
που  επιβεβαιώνεται  δραµατικά  καθηµερινά, ότι  δηλαδή  οι  καθ’  ύλην  αρ- 
µόδιοι  φορείς  για  την  προώθηση  και  µετακένωση  του  πνευµατικού  θη- 
σαυρού  της  Ελληνικής  αρχαιότητας  είναι  οι  κατά  την  ετερογονία  των 
σκοπών  συστηµατικοί  νεκροθάφτες του.  Και  ίσως  σε  καµµία  περισπού- 
δαστη  έρευνα  µε  µετρήσιµα  στατιστικά  στοιχεία  δεν  µπορεί  να  αποτυ- 
πωθεί  το  µέγεθος  της  αποτυχίας  ενός  συστήµατος  που  µε  σηµαία  του 
αλλεπάλληλες  µεταρρυθµίσεις  και  καινοτοµίες  το  µόνο  που  καταφέρνει 
είναι  να  επιβεβαιώνει  την  κακοµοιριά  του  επαρχιωτισµού  που  σε  άθλια 
Ελληνικά  προωθεί  δράσεις, ολιστικές  �ροσεγγίσεις, αυτοαξιολόγηση  του  εκ�αι- 
δευτικού  έργου  και  τόσα  άλλα  ηχηρά  παρόµοια,  αδυνατεί  ωστόσο  να 
ανταποκριθεί  στο  στοιχειώδες:  µια  εκπαίδευση  ανθρωπιστική,  ανοιχτών 
οριζόντων,  δηµιουργικής  έµπνευσης,  µια  αληθινή  κοσµογονία, ένα  ποι- 
τικό   χαλασµό  για  το  πνεύµα  και  την  ψυχή  των  µαθητών. 
        Οι  διαπιστώσεις  µας  αυτές  ενδεχοµένως  θεωρηθούν  ότι  παρεκκλί- 
νουν  από  τα  πορίσµατα  µιας  - έστω  και  σε  µικρογραφία -  επιστηµονι- 
κής  εργασίας.  Ανάµεσα  σε  άλλα  συµπεράσµατα  που  θα  µπορούσαν  να 
συναχθούν  χωρίς  επιφυλάξεις  είναι  το  γεγονός  ότι  η  αρχαία  µας  κληρο- 
νοµιά  συνεχίζει  να  τροφοδοτεί  ως  πηγή  έµπνευσης  και  προβληµατισµού 
και  τους  κινηµατογραφικούς  δηµιουργούς  του  πλανήτη  σε  αξιοσηµείωτο  βαθµό.  Αν  δε  
θεωρήσουµε  πιθανό, όπως  η  λογική  υποδεικνύει, αλλά  δεν είναι  δυνατόν  να  τεκµηριωθεί,  
ότι  και  πολλών  άλλων  χωρών  η  κινηµατογραφία  έχει  ασχοληθεί  µε  το  αντικείµενο  που  
εξετάζουµε και απλώς  δεν µας  είναι  γνωστό  λόγω  των  συνθηκών  διακίνησης  των  ταινιών  
στη  διεθνή  αγορά,  τότε  δεν  θα  ακουστεί  αυθαίρετη  η  άποψη  ότι  η  αρχαία  Ελ- 
λάδα  αποτελεί  έναν  ολόκληρο  κόσµο,  µια  αστείρευτη  πηγή  για  πολλούς 



 42 

κινηµατογραφικούς  δηµιουργούς  σε  όλα  τα  µήκη  και  πλάτη  του  πλανή- 
τη. 
       Ένα  άλλο  ζήτηµα  που  θα  µπορούσαµε  να  θίξουµε  είναι  η  διαµόρ- 
φωση  µόδας  και  τυποποίησης  που  προκάλεσε  στις  αρχές  της  δεκαετίας 
του  1960  η  εµπορική  επιτυχία  ταινιών  χλαµύδας  όπως  είναι  γνωστές  στην 
Ελλάδα  ή  µε  τον  όρο  peplum   και   shord  and  santal  στην  Αγγλική.  Το 
φαινόµενο  έχει  την  αντιστοιχία  του  µε  άλλα  είδη  κινηµατογραφικών 
ταινιών,  όπως  είναι  τα  γουέστερν  ή  οι  ταινίες  καράτε.  Η  κινηµατογρα- 
φική  βιοµηχανία  λειτουργεί  κατά  βάση  µε  τους  νόµους  της  αγοράς  
και  προσαρµόζει  την  παραγωγή  της  στη  ζήτηση,  όταν  δεν  την  διαµορ- 
φώνει  η  ίδια.  Το  βέβαιο  είναι  πως  στην  περίπτωση  αυτή  ο  πληθωρι- 
σµός  της  παραγωγής  βρίσκεται  σε  αναντιστοιχία  µε  την  ποιότητα  και 
τον  καλώς  νοούµενο  επαγγελµατισµό  που  χαρακτηρίζει  τις  εκτός  του 
ρεύµατος  αυτού  ανάλογες  δηµιουργίες. 
       Τέλος  ευεξήγητος  πρέπει  να  θεωρηθεί  ο  µεγάλος  αριθµός  των 
Ελλήνων  δηµιουργών  που  καταπιάστηκαν  µε  την  αρχαία  Ελληνική  πα- 
ράδοση,  γιατί  και  µε  την  παιδεία  τους  και  µε  την  παράδοσή  τους  και 
µε  τα  ενδιαφέροντά  τους  συναρτάται  εύλογα.  Ιδιαίτερα  πρέπει  να  το- 
νιστεί  η  εκτεταµένη  ενασχόληση  των  καλλιτεχνών  του  λεγόµενου  νέου 
Ελληνικού  κινηµατογράφου  µε  το  θέµα  µας.  Ορισµένες  από  τις  ταινίες   
τους  είναι  και  στη  φόρµα  και  στο  περιεχόµενο  πειραµατικές. 
       Η  εργασία  µας  είναι  µια  µικρή  συµβολή  σ’  ένα  θέµα  που  αναµ- 
φίβολα  χωράει  περαιτέρω  διερεύνηση  µε  µεγαλύτερο  χρονικό  ορίζοντα 
και  πιο  απαιτητική  επιστηµονική  υποδοµή.  Ας  µη  λησµονείται  ότι  εί- 
µαστε  µια  οµάδα  δεκαεξάχρονων  µαθητών  οι  οποίοι  για  πρώτη  φορά 
καταπιάνονται  µε  µια  επιστηµονική  διαδικασία  ακόµη  πειραµατική  µε  
µόνα  εφόδια  µιαν  ισχυρή  επιθυµία  και  τον  ενθουσιασµό  της  ηλικίας. 
Υπό  αυτή  την  έννοια  δεν  είναι  λίγο  αυτό  που  καταφέραµε,  κυρίως  ό- 
µως  αυτό  που  ως  εµπειρία  κατακτήσαµε.  Για  µια  ολοκληρωµένη  προσ- 
έγγιση  του  θέµατος  είµαστε  βέβαιοι  πως  ’άλλω  τω  µελήσει.      
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