
 Α1 Λυκείου Βελβεντού   
Ερευνητική εργασία  

 
  

Λογοτεχνία και κινηματογραφική 
διασκευή: η περίπτωση του <<  Ο 

άρχοντας των δακτυλιδιών>>. 



Οι ομάδες μας 

 
Α΄ομάδα 

Ευανθία Γκόγκου 
Κλεάνθης Καραβαγγέλας 

Μαρίνα Γκάνο 
Δημήτρης Κωστόπουλος 

 
Β΄ομάδα 

Αμαλία Μπελιά 
Θανάσης Κουτσιούκης 
Παρμενίων Αποστόλης 

Θάνος Κόλλιας 
 

Γ΄ομάδα 
Αποστόλης Ματόπουλος 

Μαριλένα Γηραλέα  
Αθηνά Δηβικέλη 

Σπύρος Μπγιάλας 
 

Δ΄ομάδα 
Γεωργία Λιάλιου 

Αναστασία Ζιούζιου 
Ερμίνα Κουτσιμοίρη 

Κλειώ Μανώλα 
 



 Η λίστα των είκοσι ταινιών με  τα 
περισσότερα εισιτήρια  

• Ακολουθούν  με φθίνουσα σειρά οι ταινίες 
που την εικοσαετία 1993-2013 έκοψαν τα 
περισσότερα εισιτήρια 



AVATAR 



TITANIC 



THE AVENGERS 



HARRY POTTER AND THE DEATHLY 
HALLOWS 



TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 



 
THE LORD OF THE RINGS 

 



THE DARK KNIGHT RISES 



PIRATES OF THE CARIBBEAN:DEAD 
MAN’S CHEST 



TOY STORY 3 



PIRATES OF THE CARIBBEAN:ON 
STRANGER TIDES 



STAR WARS EPISODE 1:THE PHANTOM 
MENACE 



ALICE IN WONDERLAND 



THE DARK KNIGHT 



HARRY POTER AND THE 
PHILOSOPHER’S STONE 



PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT 
WORLD’S END 



HARRY POTTER AND THE DEATHLY 
HALLOWS-PART 1 



THE LION KING 



HARRY POTTER AND THE ORDER OF 
THE PHOENIX 



HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD 
PRINCE 



STAR WARS EPISODE 1:THE PHANTOM 
MENACE 



THE LORD OF THE RINGS: THE TWO 
TOWERS 



Κριτικές για τη μουσική της Τριλογίας 
του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών 

• στροφή σε  σκοτεινές διαθέσεις 

•  οι δυνάμεις του κακού συγκεντρώνονται, 
οργανώνονται και προελαύνουν συνεχώς. 

• χρησιμοποιείται το παραδοσιακό νορβηγικό 
βιολί 

• μια σόλο παιδική φωνή συνοδεύεται από τις 
φωνές της χορωδίας 



Συνέντευξη από τον Μ. Χατζημανώλη,  
για την μουσική του Άρχοντα των 

Δαχτυλιδιών. 
• θαυμάσιο έργο  

•  χρησιμοποιεί δυτικά αλλά και παραδοσιακά 
στοιχεία  

• περιέχει επίσης πολλά  ιρλανδικά στοιχεία  

•  αρμονία με την εικόνα 

• βαθιές επιρροές από το μεσαιωνικό στυλ, από 
τα «Κάρμινα Μπουράνα». 



Λογοτεχνία και Κινηματογράφος 

• η λογοτεχνία τροφοδοτεί τον κινηματογράφο 
με μυθοπλαστικό υλικό 

• Ο κινηματογράφος αξιοποιεί τους δικούς του 
τρόπους και κώδικες, για να επικοινωνήσει με 
το θεατή  

•  Και οι δύο αφηγούνται ιστορίες  



 Γιατί ένα τέτοιο θέμα αποτελεί 
αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας 

• Η ενασχόλησή μας μ' ένα τέτοιο θέμα μας 
δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε με 
τη ματιά του ερευνητή  τη διαδικασία 
μεταφοράς του λογοτεχνικού κειμένου στην 
κινηματογραφική οθόνη.  



Μετάβαση από την αφήγηση στη 
μίμηση 

• πέρασμα από την κυρίως αφήγηση στη 
σκηνική αφήγηση, από το λέγω στο δείχνω, 
από το telling στο showing 



 διαφορά ανάμεσα σε ανάγνωση 
λογοτεχνικού έργου και θέαση ταινίας 

• η ανάγνωση ενός βιβλίου  προσωπική 
διαδικασία για κάθε αναγνώστη 

• ο αναγνώστης μεταφράσει σκέψεις, σύμβολα, 
πρόσωπα, καταστάσεις μέσω της αντίληψης 
και της σκέψης του 

• στον κινηματογράφο η εικόνα έρχεται στον 
θεατή άμεσα μέσω της αντίληψης 

• ο θεατής εισέρχεται σε μια αίθουσα  έξω από 
το σπίτι του, μια συγκεκριμένη ώρα 



 Το ζήτημα της μεταφοράς της 
λογοτεχνίας στον κιν/φο 

• Ο σκηνοθέτης είναι αναγνώστης του 
λογοτεχνικού κειμένου, ο οποίος φαντάστηκε 
και εντόπισε διαφορετικά πράγματα από ότι ο 
συγγραφέας και στη συνέχεια τα μετέφερε 
στην ταινία   

• δεν μπορούμε να τον κατηγορούμε για 
απιστία στο πρωτότυπο γιατί κάθε ανάγνωση 
είναι προσωπική 



συμπεράσματα 

 
 

•  οι δύο τέχνες ανεξάρτητες αλλά και τόσο στενά 
δεμένες, ώστε η σχέση αυτή προβλέπεται να έχει 
μακρύ μέλλον... 

•  λογοτεχνία και συγγραφείς αποτελούν μια 
δεξαμενή από την οποία συνεχώς αντλούνται τα 
καλύτερα κοιτάσματα 

•  και οι δύο, ως αφηγηματικές τέχνες, μαγεύουν 
τον αναγνώστη και θεατή, αλλά πάντα με τη δική 
τους, ξεχωριστή, γλώσσα.  
 
 



Συμπεράσματα ερωτηματολογίου 

• Δημοφιλέστερη ταινία 

 The Lord of the rings: The two Towers 

• Δεύτερη  

The Lord of The Rings: The return of The King 

• Τρίτη 

Transformers: Dark of the moon 

  



• οι ταινίες που αρέσουν περισσότερο στα 
παιδιά είναι οι ταινίες περιπέτειας και δράσης 

• Η σχέση των παιδιών με τον κιν/φο είναι 
καλή, αλλά όχι και με την ανάγνωση 
λογοτεχνίας  



προτάσεις 

• να γίνει πιο στενή η σχέση των μαθητών με τα 
λογοτεχνικά έργα περιπέτειας μέσω του 
σχολείου 

• να συμπεριληφθούν αποσπάσματα από 
μυθιστορήματα περιπέτειας στα σχολικά 
βιβλία των κειμένων λογοτεχνίας.  


