
 Α1 Λυκείου Βελβεντού   

Ερευνητική εργασία 2012-13 

 

Ο τίτλος της  ερευνητικής εργασίας  

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 
 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 

Σταβάρα Ελένη ΠΕ02 - Φιλόλογος 



Περίληψη 

Στην εργασία αυτή επιλέξαμε τις είκοσι ταινίες της τελευταίας εικοσαετίας (1993-

2013) που είχαν τις μεγαλύτερες εισπράξεις. Αφηγηθήκαμε το σενάριο της κάθε 

μίας από τις ταινίες, συγκεντρώσαμε τα βραβεία και τις διακρίσεις που έχουν πάρει 

και ένα μέρος από τις κριτικές που έλαβαν. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε 

λεπτομερέστερα με την τριλογία '' Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών '' όπου 

συγκεντρώσαμε και κριτικές για την μουσική των ταινιών. Επίσης ζητήσαμε να μας 

μιλήσει ο καθηγητής της μουσικής Μανώλης Χατζημανώλης για το πώς γράφεται η 

μουσική στον κινηματογράφο καθώς και την γνώμη του για την μουσική επένδυση 

του ο '' Άρχοντας των Δαχτυλιδιών ''. Μέσω ερωτηματολογίου συγκεντρώσαμε τις 

απόψεις των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου για τις ταινίες που μας 

αφορούν όπως και τη γενική επαφή των μαθητών με το χώρο του κινηματογράφου. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας ερευνήσαμε τους μηχανισμούς μετατροπής των 

λογοτεχνικών βιβλίων σε ταινίες και συγκεντρώσαμε κριτικές για το λογοτεχνικό 

έργο του Τόλκιν. Η παραγωγή μίας ταινίας μικρού μήκους με τα τρεϊλερ των ταινιών 

συμπλήρωσε την εργασία μας ενώ η επίσκεψή μας στο Μουσείο Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας. 

 

  
 

  



Λογοτεχνία και κινηματογραφική διασκευή. Η περίπτωση του 

«Άρχοντα των δαχτυλιδιών». 

   

Ομάδα που συγκέντρωσε πληροφορίες για τις είκοσι ταινίες της εικοσαετίας 1993-2013: 

Αθηνά, Μαριλένα, Αποστόλης, Σπύρος. 

 Η λίστα των είκοσι ταινιών που πούλησαν  τα περισσότερα εισιτήρια την τελευταία 

εικοσαετία είναι κατά φθίνουσα σειρά: 

Rank Title Worldwide gross Year Ref 

1 Avatar $2,782,275,172 2009 
[# 1]

 

2 Titanic $2,185,372,302 1997 
[# 2]

 

3 The Avengers $1,511,757,910 2012 
[# 3]

 

4 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 $1,328,111,219 2011 
[# 4]

 

5 Transformers: Dark of the Moon $1,123,746,996 2011 
[# 5]

 

6 The Lord of the Rings: The Return of the King $1,119,929,521 2003 
[# 6]

 

7 The Dark Knight Rises   $1,080,720,045 2012 
[# 7]

 

8 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest $1,066,179,725 2006 
[# 8]

 

9 Toy Story 3 $1,063,171,911 2010 
[# 9]

 

10 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides $1,043,871,802 2011 
[# 10]

 

11 Star Wars Episode I: The Phantom Menace $1,027,044,677 1999 
[# 11]

 

12 Alice in Wonderland $1,024,299,904 2010 
[# 12]

 

13 The Dark Knight $1,004,558,444 2008 
[# 13]

 

14 Harry Potter and the Philosopher's Stone $974,755,371 2001 
[# 14]

 

15 Pirates of the Caribbean: At World's End $963,420,425 2007 
[# 15]

 

16 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 $956,399,711 2010 
[# 16]

 

17 The Lion King $951,583,777 1994 
[# 17]

 

18 Harry Potter and the Order of the Phoenix $939,885,929 2007 
[# 18]

 

19 Harry Potter and the Half-Blood Prince $934,416,487 2009 
[# 19]

 

20 The Lord of the Rings: The Two Towers $926,047,111 2002  
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AVATAR 

 

Ως Άβαταρ στον κινηματογραφικό κόσμο είναι γνωστή η ταινία επιστημονικής φαντασίας 

σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον. Στην ταινία πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν 

οι ηθοποιοί Μισέλ Ροντρίγκεζ, Τζιοβάνι Ριμπίζι, Σιγκούρνι Γουίβερ, Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόε 

Σαλντάνα κ.ά.[1] H ταινία έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 10 Δεκεμβρίου 2009 και στις ΗΠΑ 

στις 18 Δεκεμβρίου 2009. Η ταινία ξεκίνησε στην κορυφή των Box Office σε όλο τον κόσμο 

ενώ με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα $1,9 δις το Avatar είναι η πιο εμπορική ταινία όλων 

των εποχών ξεπερνώντας των Τιτανικό με $2,782,263,561. Επιπλέον η ταινία έγινε η πιο 

εμπορική ταινία που κυκλοφόρησε σε 3D μορφή με τα 1,3 δις από τις εισπράξεις να 

προέρχονται από αίθουσες 3D. Ο James Cameron υστέρα από την τεράστια επιτυχία της 

ταινίας ανακοίνωσε την κυκλοφορία sequel μέσα στα επόμενα χρόνια. 

 

Το σενάριο 

Το σενάριο της ταινίας αντλείται πιθανώς από προγενέστερα έργα επιστημονικής 

φαντασίας ή φανταστικής λογοτεχνίας που έχουν γραφτεί στο ίδιο βασικό μοτίβο της 

ζωντανής θεάς φύσης, που στην προκειμένη περίπτωση ονομάζεται Έιουα και 

διαμορφώνεται από ένα συναπτικό δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει όλη η φύση του πλανήτη-

δορυφόρου και ιδιαίτερα τα δέντρα. Ο τραυματισμένος πεζοναύτης που κρατά τον κεντρικό 

ρόλο παίρνει τη θέση του αδελφού του επιστήμονα σε μια αποστολή που έχει ως στόχο την 

εκδίωξη των γηγενών ανθρωποειδών Να'βι από την περιοχή τους εξαιτίας της ύπαρξης ενός 

πολύτιμου μετάλλου, η εξόρυξη του οποίου είναι έργο των ανθρώπων εποικιστών. Ο 

παραπληγικός πεζοναύτης που είχε ως αρχικό σκοπό του μέσω του αβατάρ του να έρθει σε 

επαφή με τους Να'βι και να αποσπάσει χρήσιμες για τους ανθρώπους πληροφορίες 

σχετίζεται με τη φυλή και την κόρη του αρχηγού της φυλής Νεϊτίρι με αποτέλεσμα να γίνει 
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ο κεντρικός χαρακτήρας γύρω από τον οποίο διαμορφώνεται η πλοκή της αντίστασης των 

Να'βι στα αρπακτικά σχέδια των γήινων εποικιστών. Με τη συνδρομή των φυσικών 

δυνάμεων του πλανήτη οι γήινοι ηττώνται και απωθούνται από τον πλανήτη, ενώ ο 

παραπληγικός πεζοναύτης μετά από μία ιδιαίτερη τελετουργία εγκαταλείπει το γήινο σώμα 

του για να γεννηθεί για πάντα στο σώμα του αβατάρ του[2]. 

 

Βραβεία Όσκαρ  

Η ταινία προτάθηκε για 9 Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, 

ανάμεσα στα οποία και για την καλύτερη ταινία και τον καλύτερο σκηνοθέτη,
[6]

 και 

κέρδισε τρία: καλύτερων οπτικών εφέ, σκηνικών και φωτογραφίας
[7]

. 
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TITANIC 

 

 

Ο Τιτανικός (αγγλικά: Titanic) είναι αμερικανική δραματική, αισθηματική ταινία 

εποχής, παραγωγής 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον βασισμένη 

στο διασημότερο ναυάγιο όλων των εποχών, αυτό του υπερωκεάνιου Τιτανικός που 

βυθίστηκε στις 14 Απριλίου 1912. 

Πρωταγωνιστούν οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ. Η ταινία αφηγείται 

την ιστορία του Τζακ και της Ρόουζ, δύο νεαρών ατόμων από διαφορετικές 

κοινωνικές τάξεις, που ερωτεύονται πάνω στο πλοίο ενώ αυτό κάνει το μοιραίο του 

ταξίδι. Παρ' όλο που οι δύο αυτοί κεντρικοί ήρωες είναι πλασματικοί, αρκετοί 

χαρακτήρες βασίζονται σε πραγματικούς ανθρώπους. Η Γκλόρια Στιούαρτ υποδύεται 

την ηλικιωμένη Ρόουζ που αφηγείται την ιστορία και ο Μπίλι Ζέιν τον 

αρραβωνιαστικό της νεαρής Ρόουζ. Ο Κάμερον εμπνεύστηκε την ερωτική ιστορία με 

σκοπό να δεσμεύσει το κοινό με την πραγματική τραγωδία. 

Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε το 1995, όταν ο Κάμερον τράβηξε κάποια πλάνα 

από τον πραγματικό "Τιτανικό". Έτσι ξεκίνησε η ανακατασκευή του πλοίου και με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές αναδημιούργησαν το βύθισμα. Η ταινία 

χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τη 20th Century Fox και την Paramount Pictures και 

μέχρι τότε ήταν η πιο ακριβή παραγωγή που έγινε ποτέ με προϋπολογισμό 200 

εκατομμύρια δολάρια. 

Ο Τιτανικός είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 2 Ιουλίου 1997, 

όμως λόγω καθυστέρησης στο post-production κυκλοφόρησε στις 19 Δεκεμβρίου 

1997. Η ταινία αποδείχτηκε τεράστια καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία. 

Προτάθηκε για 14 βραβεία Όσκαρ κερδίζοντας 11, μεταξύ των οποίων Καλύτερης 

Ταινίας και Σκηνοθεσίας, και έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των 
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εποχών, έναν τίτλο που κράτησε 12 χρόνια, μέχρι την επόμενη ταινία του Κάμερον 

Άβαταρ (Avatar, 2010) που το ξεπέρασε. 

Στις 4 Απριλίου 2012 η ταινία επανακυκλοφόρησε σε μορφή 3D για τον εορτασμό 

100 χρόνων απ' τη βύθιση του πλοίου. 

 

Το σενάριο 

Bρισκόμαστε στις προσπάθειες εξερεύνησης του ναυαγίου του Τιτανικού, στη διάρκεια των 

οποίων ανακαλύπτεται ένα σκίτσο μιας γυναίκας σε ένα σφραγισμένο σεντούκι. Η εικόνα 

του σκίτσου κάνει μέσω της τηλεόρασης το γύρο του κόσμου, και ανάμεσα σε αυτούς που 

τη βλέπουν είναι και η ίδια η γυναίκα που απεικονίζεται στο σκίτσο, μία από τους επιζώντες 

του ναυαγίου.84 χρόνια μετά το ιστορικό ναυάγιο, η εκατοντάχρονη Ρόουζ διηγείται την 

συγκλονιστική ιστορία που ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 1912, όταν επιβιβάστηκε στον 

Τιτανικό μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες της πρώτης θέσης, την μητέρα της και τον 

αρραβωνιαστικό της. Καθώς εκείνη επιβιβάζεται, ο Τζακ, ένας νεαρός τυχοδιώκτης, κερδίζει 

στα χαρτιά ένα εισιτήριο τρίτης θέσης. Οι ζωές τους διασταυρώνονται πάνω στο πλοίο κι 

ένας παθιασμένος έρωτας γεννιέται. 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Οι διακρίσεις που έλαβε η ταινία από διάφορα σωματεία αμερικανών κριτικών συνόδεψε 
την εμπορική επιτυχία της ταινίας. Ο Τιτανικός συνέχισε τη θριαμβευτική του πορεία 
αποσπώντας τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης για την 
καλύτερη δραματική ταινία κατά την 55η απονομή των βραβείων το 1998.[84] Στη συνέχεια 
κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ που κατείχε από το 1950 η κλασική ταινία του Τζόζεφ 
Μάνκιεβιτς Όλα για την Εύα (All About Eve, 1950)[85], λαμβάνοντας δεκατέσσερις 
υποψηφιότητες για το βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τη βραδιά 
της 70ης απονομής των βραβείων η ταινία απέσπασε έντεκα Όσκαρ[86], ισοφαρίζοντας το 
ρεκόρ που κατείχε από το 1959 η επική ταινία Μπεν Χουρ (Ben Hur) του Γουίλιαμ Γουάιλερ 
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THE AVENGERS 

 

 

 

Οι Εκδικητές (αγγλικά: The Avengers) είναι αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 

2012, βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ της Marvel. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο 

ανέλαβε ο Τζος Γουέντον και πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις 

Έβανς, Μαρκ Ράφαλο, Κρις Χέμσγουορθ, Σκάρλετ Τζοχάνσον, Τζέρεμι Ρενέρ, 

Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Τομ Χίντλστον. Η ταινία ακολουθεί τον Νικ Φιούρι, 

αρχηγό του οργανισμού διατήρησης ειρήνης Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α., στην προσπάθειά του να 

στρατολογήσει τους Iron Man, Χαλκ, Θορ και Κάπταιν Αμέρικα για να σώσουν τον 

κόσμο από την καταστροφή. 

Η ανάπτυξη της ταινίας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2005. Μετά την επιτυχία της 

ταινίας Iron Man (2008), η Marvel ανακοίνωσε ότι η ταινία Οι Εκδικητές θα 

κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2011. Μετά την υπογραφή της Σκάρλετ Τζοχάνσον τον 

Μάρτιο του 2009, η ταινία προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει το 2012. Ο Γουέντον 

προσλήφθηκε τον Απρίλιο του 2010 και ξανάγραψε το σενάριο που αρχικά είχε 

γράψει ο Ζακ Πεν. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011. 
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Το σενάριο 

Μια ιστορική μέρα ξημερώνει για τον  πλανήτη μας, όταν ένας αναπάντεχος εχθρός αρχίζει 

να σπέρνει την καταστροφή. Ο Νικ Φιούρι, διευθυντής του διεθνούς οργανισμού SHIELD, ο 

οποίος έχει ως αντικείμενο την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας ανά την υφήλιο, 

συνειδητοποιεί πως προκειμένου να ανατραπεί η κρισιμότατη αυτή η κατάσταση, που έχει 

φέρει την ανθρωπότητα στο χείλος του γκρεμού, υπάρχει μόνο μία λύση: να συγκεντρώσει 

τους Εκδικητές.     

 

Βραβεία Όσκαρ 

Οι Εκδικητές αποτελούν μέρος του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel και 

είναι η έκτη κατά σειρά ταινία. Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 4 Μαΐου 

2012 και σε μορφή 3D ενώ στην Ελλάδα στις 26 Απριλίου. Απέσπασε κυρίως καλές 

κριτικές
[1]

, έγινε η 3η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών
[2]

 

αποφέροντας συνολικά πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.
[3]

 και 

έλαβε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.
[4]
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HARRY POTTER AND THE DEATHLY 
HALLOWS 

 

 

Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου είναι το έβδομο και τελευταίο βιβλίο της 

επιτυχημένης και δημοφιλούς σειράς μυθιστορημάτων Χάρι Πότερ Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με 

ήρωα το νεαρό μάγο Χάρι Πότερ. Η αγγλική έκδοση του βιβλίου εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου 

του 2007, τελειώνοντας έτσι την σειρά που άρχισε 10 χρόνια πριν, το 1997 , με την έκδοση 

του Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος. Το βιβλίο εξιστορεί τα γεγονότα που ακολουθούν 

μετά την Raincoast Books. Εκδόθηκε παγκοσμίως σε 93 χώρες. Το βιβλίο έσπασε όλα τα 

ρεκόρ πωλήσεων, πουλώντας περισσότερα από 11 εκατομμύρια αντίτυπα τις πρώτες 24 

ώρες από την έκδοσή του. Το προηγούμενο ρεκόρ, 9 εκατομμύρια αντίτυπα την πρώτη 

μέρα, κατείχε το προηγούμενο βιβλίο της σειράς, Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκηψ. 

Λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας του την 1
η
 Φεβρουαρίου 

2007, το βιβλίο έφτασε στο υψηλότερο σημείο πωλήσεων στις λίστες best-seller 

ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων όπως το Amazon.com, το Barnes & Noble και το Borders, τα 

οποία ανακοίνωσαν ότι έλαβαν περισσότερες παραγγελίες για το συγκεκριμένο βιβλίο από 

οποιοδήποτε άλλο μέχρι εκείνη τη μέρα, με το Amazon.com να έχει καταγράψει ότι οι αρχικές 

παραγγελίες για το βιβλίο έφτασαν τα 2.2 εκατομμύρια παγκοσμίως, σπάζοντας το ρεκόρ που 

κατείχε έως τώρα το προηγούμενο βιβλίο της σειράς (1.5 εκατομμύρια παγκοσμίως). 

 

 



Το σενάριο 

Το 1ο Μέρος ξεκίνησε με τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη να εξορμούν για την 

επικίνδυνη αποστολή της ανίχνευσης και καταστροφής του μυστικού αθανασίας του 

Βόλντεμορτ – των Πεμπτουσιωτών. Χωρίς την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή 

την προστασία του Καθηγητή Ντάμπλντορ, για να τα καταφέρουν, θα πρέπει να 

στηριχτούν ο ένας στον άλλο. Οι Σκοτεινές Δυνάμεις όμως, απειλούν να τους 

καταστρέψουν. Στο μεταξύ, ο κόσμος της μαγείας έχει μετατραπεί σε έναν πολύ 

επικίνδυνο τόπο για τους εχθρούς του Σκοτεινού Άρχοντα. Ο πόλεμος που τόσο 

πολύ φοβούνταν όλοι, έχει ξεσπάσει και οι Θανατοφάγοι του Βόλντεμορτ 

καταλαμβάνουν το Υπουργείο Μαγείας και το Χόγκουαρτς, τρομοκρατώντας και 

συλλαμβάνοντας όποιον τολμήσει να προβάλει την οποιαδήποτε αντίρρηση ή 

αντίσταση. Αυτό όμως που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν και το οποίο έχει 

τεράστια αξία για τον Βόλντεμορτ είναι άλλο: ο Χάρι Πότερ. Ο Εκλεκτός γίνεται το 

θήραμα καθώς οι Θανατοφάγοι των κυνηγούν προκειμένου να τον οδηγήσουν 

ενώπιον του Βόλντεμορτ... ζωντανό. Η μόνη ελπίδα του Χάρι είναι να βρει τους 

Πεμπτουσιωτές πριν τους βρει ο Βόλντεμορτ. Όσο αναζητά στοιχεία, ανακαλύπτει 

μια παλιά και σχεδόν ξεχασμένη ιστορία – τον θρύλο των Κλήρων του Θανάτου, ο 

οποίος αν αποδειχθεί ότι αληθεύει, μπορεί να χαρίσει στον Βόλντεμορτ την 

υπέρτατη δύναμη που αναζητά. Ο Χάρι όμως, δεν γνωρίζει ότι το μέλλον του έχει 

χαραχτεί λόγο του παρελθόντος του, όταν εκείνη την μοιραία ημέρα έγινε "το Αγόρι 

Που Έζησε". Άντρας πλέον, ο Χάρι Πότερ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην 

αποστολή για την οποία προετοιμάζεται από την πρώτη ημέρα που βρέθηκε στο 

Χόγκουαρτς: την τελική μάχη με τον Βόλντεμορτ. 

 

Βραβεία Όσκαρ 

1ο Μέρος  

Με προϋπολογισμό 250.000.000 δολάρια το πρώτος μέρος της ταινίας
[9]

, έκανε 

άνοιγμα τριημέρου στην 1η θέση με 125 εκατομμύρια δολάρια
[9]

 (το καλύτερο 

άνοιγμα ανάμεσα στις ταινίες της σειράς). Στην Αμερική οι εισπράξεις έφτασαν τα 

295,9 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο τα 660,4 εκατομμύρια 

δολάρια.
[9]

 Παγκοσμίως απέφερε 956,3 εκατομμύρια δολάρια.
[9]

 Αποτελεί την 3η 

μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για το 2010 και την 15η όλων των εποχών.
[10]

 

Ανάμεσα σε όλες τις ταινίες της σειράς είναι το 3ο εμπορικότερο Χάρι Πότερ.
[11]

 Στην 

Ελλάδα έκοψε 381.155 εισιτήρια.
[12]

 

2ο Μέρος  

Το δεύτερο μέρος έκανε άνοιγμα στην 1η θέση με 169,1 εκατομμύρια δολάρια το 

πρώτο τριήμερο.
[13]

 Αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών, ξεπερνώντας 

το ρεκόρ της ταινίας Ο Σκοτεινός Ιππότης (The Dark Knight, 2008) με 158,4 

εκατομμύρια δολάρια.
[14]

 Oι συνολικές εισπράξεις στο αμερικανικό box office 

έφτασαν τα 381 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο τα 947,1 

εκατομμύρια δολάρια.
[13]

 Το Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου Μέρος 2ο 

έφτασε τα 900 εκ. δολάρια στις 15 μέρες κυκλοφορίας, κάτι το οποίο αποτελεί ρεκόρ, 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29#cite_note-All_Time_Worldwide_Grosses-11
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29#cite_note-.CE.92ox_Office_.CE.9F_.CE.A7.CE.AC.CF.81.CE.B9_.CE.A0.CF.8C.CF.84.CE.B5.CF.81_.CE.BA.CE.B1.CE.B9_.CE.BF.CE.B9_.CE.9A.CE.BB.CE.AE.CF.81.CE.BF.CE.B9_.CF.84.CE.BF.CF.85_.CE.98.CE.B1.CE.BD.CE.AC.CF.84.CE.BF.CF.85-12
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ξεπερνώντας εκείνο του Άβαταρ (Avatar, 2009), που έφτασε τα 900 εκ. δολάρια στις 

18 μέρες κυκλοφορίας.
[15]

 Τη 19η μέρα κυκλοφορίας έγινε η 9η ταινία που έσπασε το 

φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισπράξεις, ισοφαρίζοντας ταυτόχρονα 

το ρεκόρ του Άβαταρ.
[16]

 Έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της σειράς 

ταινιών Χάρι Πότερ, ξεπερνώντας την πρώτη ταινία Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική 

Λίθος (2001), τόσο στην Αμερική, όσο και παγκοσμίως.
[17]

 Μέχρι σήμερα 

καταλαμβάνει την 4η θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων 

των εποχών
[18]

 με εισπράξεις που ξεπερνούν το 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια 

παγκοσμίως.
[13] 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29#cite_note-Harry_Potter_Hits_.24900M_Worldwide_in_Record_Time-15
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29#cite_note-Around-the-World_Brief-16
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29#cite_note-Series:_Harry_Potter-17
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29#cite_note-All_Time_Box_Office_Worlwide_Grosses-18
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TRANSFORMERS: DARK OF THE 
MOON 

 

 

 

To Dark of the moon είναι μια Αμερικάνικη ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2011 η 

οποία βασίζεται στην παιδική σειρά Transformers.Αυτή είναι η Τρίτη ταινία της σειράς 

Transformers.Όπως και όλες οι προηγούμενες ταινίες,Transformers. 

Transformers:Revenge of Fallen,Transformers:Dark of the moon που σκηνοθετείται από τον 

Michael Bay και η παραγωγή είναι του Steven Spielberg. Η Slia LaBeouf ,ο Josh Duhamel,η 

Tyrese Gibson, και ο John Turturro,έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και επιστρέφει ο 

Peter Cullen και ο Hugo Weaving με τις φωνές των Optimus Prime και του Megatron.O Kevin 

Dunn και η Julie White είναι οι γονείς του πρωταγωνιστή Sam Witwicky.Το μοντέλο Rosie 

Huntington-Whiteley αντικατέστησε την Megan Fox παίρνοντας τον πρωταγωνιστικό 

γυναικείο ρόλο. Στο καστ επίσης είδαμε τον Patrick Dempsey,τον John Malkovich,τον Key 

Jeong και τον Frances McDormand.Επίσης είδαμε τους Keith Szarabajka,τον Ron Bottitta,τον 

John DiMaggio,τον George Coe,τον Francesco Quinn,τον James Remar,τον Greg Berg και τον 

Βετεράνο ηθοποιό επιστημονικής φαντασίας Leonard Nimoy.Το σενάριο γράφτηκε από τον 



Ehren Kruger ο οποίος είχε συνεργαστεί για την αφήγηση της δεύτερης ταινίας. Για το Dark 

of the moon χρειάστηκαν και ειδικές κάμερες 35χιλιοστών,και ειδικά σχεδιασμένες 3D 

κάμερες. Η ταινία γυρίστηκε ειδικά για 3D προβολή και τα οπτικά εφέ περιελάμβαναν 

πολλά περίπλοκα ρομπότ για τα οποία χρειάστηκε πολύς χρόνος. 

 

Το σενάριο 

Η ιστορία τοποθετείται 3 χρόνια μετά από τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας με τα 

Autobots,κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τις στρατιωτικές δυνάμεις NEST,όταν 

ανακάλυψαν μια κρυφή τεχνολογία των εξωγήινων την οποία κατείχαν οι άνθρωποι και 

είχε ανακαλυφθεί από την αποστολή Apollo 11 στο φεγγάρι 42 χρόνια πριν. Παρ’ όλα αυτά 

η Decepticons αποκαλύπτουν ένα σχέδιο για να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με σκοπό 

να υποδουλώσει την ανθρωπότητα για να φέρει πίσω τον Cybertron την πατρίδα των 

Transformers.   

 

Βραβεία Όσκαρ 

Η κριτική υποδοχή της ταινίας ήταν συγκεχυμένη με αρνητικά σχόλια. Άλλες κριτικές τη 

θεώρησαν καλύτερη από την ταινία Revenge of the Fallen,τονίζοντας τις εικόνες της ταινίας 

καθώς και τις διαδοχικές σκηνές 3D.Παρ’ όλα αυτά σχολιάστηκαν αρνητικά το σενάριο, η 

ηθοποιία και η διάρκεια. Η ταινία Dark  of the moon έφτασε τα 1.12 δισεκατομμύρια 

δολάρια παγκοσμίως και είναι η πέμπτη ταινία σε πωλήσεις εισιτηρίων και η δεύτερη για 

το 2011(πριν το Harry Potter και το Deathly Hallows).Επίσης είναι η πρώτη ταινία σε 

πωλήσεις εισιτηρίων απ’ όλες τις ταινίες Transformer και η δέκατη ταινία που ξεπέρασε το 

1 δισεκατομμύριο. Όπως η πρώτη ταινία έτσι κι αυτή, αναγνωρίστηκε για τα καλύτερα 

οπτικά εφέ, τον καλύτερο ήχο, και την καλύτερη μίξη ήχου στα 84 βραβεία ΟΣΚΑΡ.Η 

συνέχεια της ταινίας η οποία σκηνοθετείται για μια ακόμη από τα Michael Bay πρόκειται να 

προβληθεί τον Ιούνιο του 2014. 

 

 

 

 

 

 



THE LORD OF THE RINGS 

 

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (The Lord of the Rings: The Return 

of the King) είναι αμερικανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2003. Βασίζεται 

στο τρίτο βιβλίο της τριλογίας Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και είναι η 

τελευταία ταινία της τριλογίας μετά από τις Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού και Οι Δύο 

Πύργοι. 

Το σενάριο 

Καθώς ο Σάουρον κάνει την υπέρτατη προσπάθεια να κατακτήσει την Μέση Γη, ο Γκάνταλφ 

με τον Βασιλιά του Ρόχαν, Θέοντεν, επιστρατεύουν τις δυνάμεις τους για να υπερασπιστούν 

την πρωτεύουσα της Γκόντορ, Μίνας Τίριθ. Ο Άραγκορν διεκδικεί τον θρόνο της Γκόντορ και 

καλεί έναν στρατό από φαντάσματα να τον βοηθήσουν να νικήσει. Έτσι μένει ο Φρόντο και 

ο Σαμ να κουβαλήσουν το βαρύ φορτίο του Δαχτυλιδιού και να αντιμετωπίσουν το 

Γκόλουμ. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι φτάνουν στη Μόρντορ και προσπαθούν να 

καταστρέψουν το Δαχτυλίδι στο μόνο μέρος που μπορεί να καταστραφεί, στο Βουνό του 

Χαμού. 

Βραβεία Όσκαρ  

Η τριλογία του Άρχοντα των Δακτυλιδιών είναι η τριλογία με τις περισσότερες 

υποψηφιότητες για Όσκαρ. Με το σύνολο των 30 υποψηφιοτήτων, ξεπέρασε την 

τριλογία του Νονού (28 υποψηφιότητες) και του Πολέμου των Άστρων (21 

υποψηφιότητες). 

Μαζί με τις ταινίες Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας και Gigi, είναι οι μόνες ταινίες που 

έχουν κερδίσει όλα τα βραβεία Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφιες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%86%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%B5%CE%BB_%CE%A4%CF%8C%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%86%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD:_%CE%97_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%86%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD:_%CE%9F%CE%B9_%CE%94%CF%8D%CE%BF_%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%86%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD:_%CE%9F%CE%B9_%CE%94%CF%8D%CE%BF_%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%9D%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81


THE DARK KNIGHT RISES 

 

Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή (αγγλικά: The Dark Knight Rises) είναι αμερικανική 

περιπέτεια, παραγωγής 2012, σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν και σε σενάριο του ίδιου σε 

συνεργασία με τον αδερφό του, Τζόναθαν Νόλαν. Είναι βασισμένη στο χαρακτήρα 

Μπάτμαν της DC Comics και αποτελεί συνέχεια της ταινίας Ο Σκοτεινός Ιππότης (The Dark 

Knight, 2008). Είναι η τρίτη και τελευταία ταινία της σειράς σκηνοθετημένη από τον Νόλαν. 

Οι Κρίστιαν Μπέιλ, Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν και Γκάρι Όλντμαν επιστρέφουν στους 

ρόλους τους ενώ στο καστ προστίθενται οι Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Τομ Χάρντι, Μαριόν 

Κοτιγιάρ και Αν Χάθαγουεϊ. Η ταινία εισάγει το χαρακτήρα της Σελίνα Κάιλ, μία διαρρήκτης 

της οποίας η εμφάνιση στην Γκόθαμ Σίτι βάζει μπροστά μια σειρά γεγονότων που θα 

οδηγήσουν τον Μπάτμαν να επιστρέψει στη δράση και να έρθει αντιμέτωπος με τον Μπέιν, 

που θέλει να καταστρέψει την Γκόθαμ. 

 

Το σενάριο 

Ο "Σκοτεινός Ιππότης", το σίκουελ του επιτυχημένου "Batman Begins", ενώνει και 

πάλι το σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν με τον Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος θα 

ενσαρκώσει για δεύτερη φορά τον μασκοφόρο εκδικητή και μεγιστάνα της Γκόθαμ, 

Μπάτμαν (Μπρους Γουέιν).Στη νέα ταινία, ο Μπάτμαν θα βάλει ψηλότερα τον πήχη 

στον αγώνα για την πάταξη του εγκλήματος. Με την βοήθεια του Υπαρχηγού Τζιμ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9B%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CE%BC_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD_%CE%A7%CE%AC%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%8A


Γκόρντον και του Εισαγγελέα, Χάρβεϊ Ντεντ, θα επιχειρήσει να διαλύσει τις 

εναπομένουσες εγκληματικές οργανώσεις που μαστίζουν την πόλη. Η συνεργασία 

αποδεικνύεται αποτελεσματική, αλλά σύντομα, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα 

ανερχόμενο εγκληματικό μυαλό, γνωστό στους τρομοκρατημένους κατοίκους της 

Γκόθαμ, ως Τζόκερ. 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Με προϋπολογισμό 250.000.000 δολάρια
[20][21]

, η ταινία Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η 

Επιστροφή άνοιξε στην 1η θέση συγκεντρώνοντας 160,8 εκατομμύρια δολάρια το 

πρώτο τριήμερο.
[6]

 Συνολικά απέφερε 448,1 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό 

box office και 632,9 εκατομμύρια δολάρια στον υπόλοιπο κόσμο.
[6]

 Παγκοσμίως 

ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, γίνοντας η 13η ταινία στην ιστορία που το 

καταφέρνει.
[6]

 

Καταλαμβάνει τη 7η θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων 

των εποχών παγκοσμίως
[22]

 και την 7η θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες 

εισπρακτικές επιτυχίες στην Αμερική.
[23]

 Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες της σειράς 

καταλαμβάνει τη 2η θέση στο αμερικανικό box office και την 1η παγκοσμίως.
[24]
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http://el.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Knight_Rises#cite_note-Franchises_Batman-24


PIRATES OF THE CARIBBEAN:DEAD 
MAN’S CHEST 

 

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού (αγγλικά: Pirates of the Caribbean: 

Dead Man's Chest) είναι αμερικανικήπεριπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2006. Είναι 

το δεύτερο μέρος της σειράς ταινίων Οι Πειρατές της Καραϊβικής και όπως και στην πρώτη 

ταινία Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Γκορ Βερμπίνσκι, το 

σενάριο έγραψαν οι Τεντ Έλιοτ και Τέρι Ρόσιο, την παραγωγή έκανε ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ 

και πρωταγωνιστούν οι Τζόνι Ντεπ, Ορλάντο Μπλουμ και Κίρα Νάιτλι. Στο καστ προστίθενται 

οι Μπιλ Νάιγκι, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Ναόμι Χάρις. Η ταινία γυρίστηκε ταυτόχρονα με το 

τρίτο μέρος Στο Τέλος του Κόσμου και τα γυρίσματα διήρκεσαν από το Φεβρουάριο μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2005. Κυκλοφόρησε στην Αμερική στις 7 Ιουλίου του 2006 με ανάμικτες 

κριτικές και τεράστια ανταπόκριση στα ταμεία. Έγινε η τρίτη ταινία στην ιστορία που ξεπέρασε 

το 1 δις σε εισπράξεις και κέρδισε ένα βραβείο Όσκαρ ανάμεσα στις 4 υποψηφιότητες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82:_%CE%97_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82:_%CE%A3%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81


Το σενάριο 

Η Elisabeth νομίζει ότι βιώνει την χειρότερη στιγμή της ζωής της, όταν την ημέρα 
του γάμου της βρέχει ακατάπαυστα και ο γαμπρός φαίνεται να έχει γίνει άφαντος. 
Μακάρι να ήταν μόνο αυτές οι έγνοιες της: μετά από τη σύλληψη της από τις αρχές 
διαπιστώνει ότι ο αγαπημένος της Will και η ίδια έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, 
επειδή βοήθησαν τον Jack Sparrow να αποδράσει.Ο τελευταίος πάλι έχει να 
ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, καθώς η ώρα να ξεπληρώσει το χρέος του 
στο νεκροζώντανο καπετάνιο του Ιπτάμενου Ολλανδού έχει φτάσει. Και το τίμημα 
δεν είναι τίποτα άλλο από την ίδια του την ψυχή. 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Η ταινία έχει εισπράξεις εισιτηρίων 423,3 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 

642,8 εκατομμύρια δολάρια στον υπόλοιπο κόσμο συγκεντρώνοντας συνολικά 1.066.179.725 

δολάρια.
[5]

 Παγκοσμίως, είναι η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία κατά το 2006,
[5]

 η 

μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για τη σειρά ταινιών Οι Πειρατές της Καραϊβικής,
[6]

 η 

μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία από τις ταινίες όπου πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ,
[7]

 η 

δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της Walt Disney Studios και η έβδομη μεγαλύτερη 

εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών.
[8]

 

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, η ταινία σημείωσε ρεκόρ πρώτου σαββατοκύριακου με 135,6 

εκατομμύρια δολάρια.
[9]

 Στην Ελλάδα, η ταινία σημείωσε το μεγαλύτερο πρώτο 

σαββατοκύριακο όλων των εποχών
[10]

 και αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική 

επιτυχία του 2006, μετά από τον Κώδικα Ντα Βίντσι.
[11]
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TOY STORY 3 

 

Toy Story 3 είναι αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων σε μορφή 3D, παραγωγής 2010. 

Αποτελεί το τρίτο μέρος της σειράς ταινιώνToy Story και όπως και οι δύο προηγούμενες, είναι 

παραγωγή της Walt Disney και της Pixar. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Λι Άνκριτς και το σενάριο 

έγραψε ο Μάικλ Αρντ. Τις φωνές τους δανείζουν για μία ακόμη φορά οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν, 

Τζόαν Κιούζακ, Ντον Ρικλς, Εστέλ Χάρις, Τζον Ρατζενμπέργκερ, Γουάλας Σον, Τζεφ Πίτζεον, 

Τζόντι Μπένσον, Ρ. Λι Έρμεϊ, Τζον Μόρις και Λόρι Μέτκαλφ. Ο Τζιμ Βάρνεϊ που υποδυόταν 

τον Σούστα και ο Τζο Ρανφτ, που υποδυόταν τους Γουίζι και Λένι, απεβίωσαν πριν αρχίσει η 

παραγωγή της ταινίας. Ο ρόλος του Σούστα δόθηκε στον Μπλέικ Κλαρκ ενώ οι χαρακτήρες 

του Ρανφτ διαγράφηκαν από την πλοκή. Νέοι ηθοποιοί που δανείζουν τις φωνές τους είναι οι 

Νεντ Μπίτι, Τίμοθι Ντάλτον, Μπόνι Χαντ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Τζεφ Γκάρλιν και Μάικλ Κίτον. 

 

Το σενάριο 

Στο τρίτο μέρος η πλοκή επικεντρώνεται στους Γούντι, Μπαζ Λαϊτγίαρ και στα υπόλοιπα 
ομιλούντα παιχνίδια, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο μέλλον τώρα που ο Άντι 
ετοιμάζεται να πάει στο κολέγιο. 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Το Toy Story 3 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Ιουνίου 2010 με διθυραμβικά 

σχόλια από τους κριτικούς
[1]

 και τεράστιες εισπράξεις στα αμερικανικά και διεθνή ταμεία. 

Αποτελεί τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως για το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
http://el.wikipedia.org/wiki/Pixar_Animation_Studios
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%91%CF%81%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BC_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%9A%CE%AF%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Toy_Story_3#cite_note-Toy_Story_3_.CF.83.CF.84.CE.BF_Rotten_Tomatoes-1


2010. Ξεπέρασε τις εισπράξεις του Ψάχνοντας τον Νέμο και έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική 

επιτυχία της Pixar μέχρι σήμερα
[2]

, καθώς και το ρεκόρ του Shrek 2 προάγοντας το Toy Story 

3 στην πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία κινουμένων σχεδίων παγκοσμίως και την πρώτη που 

έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.
[3]

 Μέχρι σήμερα είναι η 10η μεγαλύτερη 

εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών.
[4]

 

Βραβεύτηκε με δύο Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων 

Σχεδίων και Καλύτερου Τραγουδιού, ενώ συνολικά έλαβε πέντε υποψηφιότητες, ανάμεσά 

τους και για Καλύτερη Ταινία.
[5]

 Είναι η τρίτη ταινία κινουμένων σχεδίων που προτάθηκε για 

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μετά τις ταινίες Η Πεντάμορφη και το Τέρας (Beauty and the Beast, 

1991) και Ψηλά στον Ουρανό (Up, 2009). Κέρδισε επίσης τη Χρυσή Σφαίρα
[6]

 και 

το BAFTA
[7]

 Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Toy_Story_3#cite_note-The_83rd_Academy_Awards_.282011.29_Nominees_and_Winners-5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CE%BB%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_2010


PIRATES OF THE CARIBBEAN:ON 
STRANGER TIDES 

 

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά (αγγλικά: Pirates of the Caribbean: On 

Stranger Tides) είναι αμερικανικήπεριπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2011. Είναι το 

τέταρτο μέρος της σειράς ταινίων Οι Πειρατές της Καραϊβικής, τέσσερα χρόνια μετά το Στο 

Τέλος του Κόσμου. Η ταινία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 και αντίθετα με τις 

υπόλοιπες τρεις ταινίες που γυρίστηκαν στην Καραϊβική, το μεγαλύτερο μέρος της τέταρτης 

ταινίας γυρίστηκε στην Χαβάη. 

Είναι η πρώτη ταινία της σειράς που σκηνοθετήθηκε από τον Ρομπ Μάρσαλ και όχι από 

τον Γκορ Βερμπίνσκι, ενώ την παραγωγή ανέλαβε για τέταρτη φορά ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ. 

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζακ Σπάροου επιστρέφει ο Τζόνι Ντεπ, όπως και ο Τζέφρεϊ 

Ρας στον ρόλο του Μπαρμπόσα. Το καστ ενισχύουν οι Πενέλοπε Κρουζ, Ίαν ΜακΣέιν, Κέβιν 

ΜακΝάλι, Σαμ Κλάφλιν,Άστριντ Μπερζέ-Φρίσμπι και Στίβεν Γκράχαμ. 

Η ταινία κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στις 20 Μαΐου 2011 και στην Ελλάδα στις 19 Μαΐου 2011 και 

για πρώτη φορά σε μορφή 3D. 
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Το σενάριο 

Η πλοκή της ταινίας ακολουθεί τον Τζακ Σπάροου, ο οποίος θα ξανασυναντηθεί με μία 

γυναίκα από το παρελθόν του και δεν είναι σίγουρος αν πρόκειται για την αγαπημένη του, ή 

για μία αδίστακτη γυναίκα που θέλει να τον χρησιμοποιήσει για να βρει την Πηγή της 

Νεότητας. Όταν τον αναγκάζει να επιβιβαστεί στο πλοίο "Η Εκδίκηση της Βασίλισσας Άννας" 

του πειρατή Μαυρογένη, ο Τζακ θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία απρόσμενη περιπέτεια στην 

οποία δεν ξέρει τι πρέπει να φοβάται περισσότερο: τον Μαυρογένη, ή την γυναίκα από το 

παρελθόν του. 

 

Βραβεία Όσκαρ 

H ταινία έκανε άνοιγμα με 90,1 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο σαββατοκύριακο.
[24]

 Μέχρι 

σήμερα, έχει αποφέρει 241 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 802,8 

εκατομμύρια δολάρια στον υπόλοιπο κόσμο, φτάνοντας συνολικά τo 1 δισεκατομμύριο 

δολάρια παγκοσμίως.
[24]

 Είναι η δεύτερη ταινία της σειράς μετά Το Σεντούκι του Νεκρού που 

ξεπερνά το 1 δις και η όγδοη ταινία γενικά που το καταφέρνει.
[25]

 Καταλαμβάνει τη 10η θέση 

στη λίστα με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών.
[25]

 Ανάμεσα στις 

υπόλοιπες ταινίες της σειράς, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στο αμερικανικό box office και 

την δεύτερη παγκοσμίως, πίσω από το Το Σεντούκι του Νεκρού.
[26]
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STAR WARS EPISODE 1:THE 
PHANTOM MENACE 

 

 

Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 1 - Η Αόρατη Απειλή (Star Wars Episode I: The Phantom 

Menace) είναι ο τίτλος αμερικανικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας του Τζορτζ Λούκας. 

Είναι η τέταρτη ταινία της σειράς Ο Πόλεμος των Άστρων ενώ χρονολογικά, ως προς την 

υπόθεση, είναι η πρώτη. Ο Λούκας άρχισε την παραγωγή της ταινίας αφότου σιγουρεύτηκε 

πως η τεχνολογία των ειδικών εφέ είχε εξελιχθεί στο επίπεδο που ήθελε. Το γύρισμα 

ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου 1997 σε διάφορες τοποθεσίες όπως τα κινηματογραφικά στούντιο 

Leavesden Film και την έρημο της Τυνησίας. Τα ειδικά εφέ περιελάμβαναν εκτεταμένη 

χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (CGI), με κάποιους από τους χαρακτήρες και τα σκηνικά 

να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά σε Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να μην υπήρξαν 

καθόλου στον πραγματικό κόσμο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1


Το σενάριο 

Πριν πολύ καιρό, λοιπόν, σ' ένα μακρινό γαλαξία, ξεκινά η επική ιστορία που θα μας 

πληροφορήσει για όσα προηγήθηκαν από τον Πόλεμο των Άστρων. Ο αρχηγός των 

Τζεντάι, Κι- Κον Τζίν, κι ο θαρραλέος μαθητευόμενός του, Όμπι-Ουάν Κενόμπι, 

ταξιδεύουν στο μακρινό πλανήτη Ναμπού, τον οποίο διοικεί η νεαρή Βασίλισσα 

Αμιντάλα. Η Εμπορική Ομοσπονδία έχει εκδηλώσει έμπρακτα τις επεκτατικές 

διαθέσεις στον ειρηνικό πλανήτη, αλλά οι δύο Τζεντάι καταφέρνουν να 

αποκαταστήσουν την τάξη, μόνο όμως προσωρινά, γιατί η Ομοσπονδία με 

επικεφαλής τον Νταρθ Μάουλ, το σκοτεινό αφέντη της αρχαίας φυλής των Σιθ, 

καταστρώνουν τα καινούρια τους πολεμικά σχέδια. Κάποια στιγμή οι δύο Τζεντάι θα 

συναντήσουν τον 9χρονο σκλάβο Άνακιν Σκαϊγουόκερ, για τον οποίο αρχίζουν να 

πιστεύουν πως είναι ο Επίλεκτος που με τη βοήθεια της Δύναμης θ' αποκαταστήσει 

την ειρήνη στη Γαλαξιακή   Δημοκρατία. 

 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Η Αόρατη Απειλή κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Μαΐου 1999, 
ακριβώς 16 χρόνια μετά την πρεμιέρα της προηγούμενης ταινίας, της Επιστροφής των 
Τζεντάι. Η ταινία συνοδεύτηκε από εκτεταμένη διαφημιστική προβολή και κάλυψη από τα 
ΜΜΕ, όπως και από μεγάλη προσμονή από τους οπαδούς της σειράς. Παρά τις ανάμεικτες 
κριτικές, που εξυμνούσαν τα ειδικά εφέ και τις σκηνές δράσης, αλλά επέκριναν το σενάριο 
και τις ερμηνείας, η ταινία είχε κέρδη $924.3 εκατομμύρια παγκόσμια, και έγινε η πιο 
επικερδής της σειράς (χωρίς να υπολογίζεται ο πληθωρισμός). Μια τρισδιάστατη έκδοση 
κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2012, η οποία πρόσθεσε ακόμα $102.7 εκατομμύρια στα 
box office, με συνολικό κέρδος παγκόσμια σε πάνω από $1 δις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD:_%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF_6_-_%CE%97_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD:_%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF_6_-_%CE%97_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/2012


ALICE IN WONDERLAND 

 

Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων (Alice’s Adventures in Wonderland), 

αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας. Πρόκειται για 

κλασικό έργο παιδικής και φανταστικής λογοτεχνίας του Βρετανού συγγραφέα και 

μαθηματικού Τσαρλς Λούτγουϊτζ Ντότζσον, περισσότερο γνωστός με το ψευδώνυμο Λιούις 

Κάρολ, που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 1865. 

 

Το σενάριο 

Περιγράφει με λεπτή φαντασία και παιδικό αυθορμητισμό τις περιπέτειες ενός κοριτσιού, 

της Αλίκης, η οποία μετά την πτώση της σε μία λαγότρυπα, περιπλανιέται σε ένα 

φανταστικό κόσμο. Η ιστορία χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία αλληγορίας, μέσα από τα 

οποία, ο Κάρολ καυτηριάζει γεγονότα και αντιλήψεις της εποχής του. Το βιβλίο αναφέρεται 

πιο συχνά με τον συντομότερο τίτλο Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, ο οποίος τελικά 

καθιερώθηκε, κυρίως μέσω της χρήσης του σε μεταγενέστερες κινηματογραφικές ή 

τηλεοπτικές μεταφορές του έργου. Την εποχή του θανάτου του Κάρολ, ήταν το πιο 

δημοφιλές βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας στην Αγγλία, ενώ μέχρι το πρώτο μισό του 20ου 

αιώνα αποτελούσε ίσως το διασημότερο βιβλίο του είδους του στον κόσμο. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/1865
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7


THE DARK KNIGHT 

 

Ο Σκοτεινός Ιππότης (αγγλικά: The Dark Knight) είναι μια αμερικανική περιπετειώδης 

ταινία, παραγωγής 2008, σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν. Το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί 

με τον αδερφό του Τζόναθαν Νόλαν. Η ταινία είναι βασισμένη στο χαρακτήρα Μπάτμαν της 

DC Comics και αποτελεί συνέχεια του Batman Begins (2005) και τη δεύτερη προσθήκη στη 

σειρά ταινιών Μπάτμαν σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Κρίστιαν Μπέιλ 

επαναλαμβάνει το ρόλο του ως Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν ενώ επιστρέφουν και οι Μάικλ 

Κέιν στο ρόλο του Άλφρεντ Πένιγουορθ, Γκάρι Όλντμαν στο ρόλο του Τζέιμς Γκόρνον και 

Μόργκαν Φρίμαν στο ρόλο του Λούσιους Φοξ. Στο καστ προστίθενται ο Χιθ Λέτζερ στο ρόλο 

του Τζόκερ, ο Άαρον Έκχαρτ στο ρόλο του Χάρβεϊ Ντεντ/Διπρόσωπου και η Μάγκι 

Τζίλενχαλ, η οποία αντικαθιστά την Κέιτι Χολμς στο ρόλο της Ρέιτσελ Ντοζ. 

 

 

Το σενάριο 

Μόλις ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Μπάτμαν κατάφερε πρώτον να 

εξολοθρεύσει τον Ρα'ς Αλ Γκουλ και το σχέδιό του να καταστρέψει την Γκόθαμ και δεύτερον 

να νικήσει το Δόκτωρ Τζόναθαν Κρέιν ή αλλιώς Το Σκιάχτρο, ο οποίος ήθελε να γεμίσει την 

πόλη με φονικές τοξίνες. Ο Μπάτμαν προσπαθεί ακόμα να επαναφέρει την τάξη στην 

Γκόθαμ, μαζί με τη βοήθεια του Επιθεωρητή Τζέιμς Γκόρντον και του πρόσφατα 

διορισμένου Γενικού Εισαγγελέα Χάρβεϊ Ντεντ. Αλλά μια καινούρια απειλή χτυπάει την 

Γκόθαμ. Ο Σκοτεινός Ιππότης αντιμετωπίζει έναν ψυχοπαθή εγκληματία που ονομάζεται 

Τζόκερ και θα προσπαθήσει να σταματήσει τον ίδιο και τα σατανικά σχέδιά του. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9D%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/Batman_Begins
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%B8_%CE%9B%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%A4%CE%B6%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%87%CE%B1%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%A4%CE%B6%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%87%CE%B1%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CF%84%CE%B9_%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%BC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD


Βραβεία Όσκαρ 

Ο Χιθ Λέτζερ κέρδισε πάνω από 20 βραβεία υποκριτικής, ανάμεσά τους τα Όσκαρ, Χρυσή 

Σφαίρα, Screen Actors Guild Award και BAFTA β' ανδρικού ρόλου. Η ίδια η ταινία έλαβε 8 

υποψηφιότητες για Όσκαρ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της ταινίας Ντικ Τρέισι 

(Dick Tracy, 1990) με τις περισσότερες υποψηφιότητες που έλαβε ποτέ ταινία βασισμένη σε 

κόμικ. Κέρδισε δύο βραβεία: β' ανδρικού ρόλου και μοντάζ ηχητικών εφέ. Ο Λέτζερ είναι ο 

πρώτος ηθοποιός που κερδίζει το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου μετά θάνατον και ο δεύτερος 

ηθοποιός, μετά τον Πίτερ Φιντς o οποίος βραβεύτηκε με το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για 

την ερμηνεία του στην ταινία Το Δίκτυο (Network, 1976) που κερδίζει Όσκαρ 

υποκριτικής.[40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%B8_%CE%9B%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_2008
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_2008
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%92%27_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A1%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%91%27_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A1%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Knight#cite_note-Oscars_2009-40


HARRY POTER AND THE 
PHILOSOPHER’S STONE 

 

Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (Harry Potter and the Philosopher's Stone) 

είναι το πρώτο από τα εφτά βιβλία της επιτυχημένης και δημοφιλούς σειράς 

μυθιστορημάτων Χάρι Πότερ της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με ήρωα το νεαρό μάγο Χάρι 

Πότερ. Το βιβλίο εκδόθηκε πρώτη φορά στα Αγγλικά στις 30 Ιουνίου 1997 από τον 

εκδοτικό οίκο Bloomsbury Publishing Plc στο Λονδίνο και μεταφέρθηκε σε ταινία με 

το ίδιο όνομα. 

Ο τίτλος του βιβλίου στα Αγγλικά είναι "Harry Potter and the Philosopher's Stone". 

Τόσο το βιβλίο όσο και η ταινία κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

με τον τίτλο "Harry Potter and the Sorcerer's Stone", επειδή ο εκδότης σε αυτήν τη 

χώρα εξέφρασε ανησυχία για το αν ο τίτλος εξεφρασμένος με Βρετανικά Αγγλικά θα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6._%CE%9A._%CE%A1%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%28%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%28%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82


έκανε στο αμερικάνικο κοινό εμφανή τη σχέση του βιβλίου με το φανταστικό και τη 

μαγεία. 

Η σειρά Χάρι Πότερ είναι πολύ δημοφιλής και κάθε βιβλίο σημειώνει μεγάλους 

αριθμούς πωλήσεων, γεγονός που έχει οδηγήσει έως σήμερα στην κυκλοφορία πέντε 

ταινιών που βασίστηκαν στα αντίστοιχα στα βιβλία. 

 

Το σενάριο 

Ο Harry Potter ζει με τον θειο Vernon και την θεία Petunia μετά το θάνατο των 

γονιών του. Απ' την πλευρά τους, τα μέλη της "θετής" του οικογένειας δέχθηκαν με 

δυσαρέσκεια τη παρουσία του ορφανού συγγενή τους. Όπως είναι λογικό τα 

επερχόμενα ενδέκατα γενέθλια του Harry δεν έχουν να του προσφέρουν καμία 

απολύτως χαρά. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια δε θα υπάρξουν δώρα, ούτε καν 

μια γλυκιά κουβέντα. Φέτος όμως μία κουκουβάγια φέρνει ένα μυστηριώδες γράμμα 

με παραλήπτη τον Harry. Ο τρομοκρατημένος θείος Vernon το καταστρέφει, πριν ο 

Harry μπορέσει να το διαβάσει. Από εκεί και πέρα κάθε μέρα μια κουκουβάγια μ' ένα 

νέο γράμμα καταφθάνει στο σπίτι των Dursley. Μια μέρα όμως τους επισκέπτεται 

ένας γίγαντας με το όνομα Hagrid, που θα αποκαλύψει ένα απίστευτο μυστικό: ο 

Χάρι Πότερ είναι μάγος! 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Ο προϋπολογισμός της ταινίας ήταν 125 εκατομμύρια δολάρια.[2] Το O Χάρι Πότερ και η 
Φιλοσοφική Λίθος στο πρώτο του τριήμερο άνοιξε στην 1η θέση με 90,2 εκατομμύρια 
δολάρια.[2] Στην Αμερική έφτασε τα 317,5 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο 
συγκέντρωσε 657,1 εκατομμύρια δολάρια.[2] Παγκοσμίως απέφερε 974,7 εκατομμύρια 
δολάρια.[2] Τη χρονιά κυκλοφορίας ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία τόσο στην 
Αμερική όσο και παγκοσμίως.[2] Το 2001 ήταν η 2η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων 
των εποχών ενώ σήμερα καταλαμβάνει τη 15η θέση.[2] Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες της 
σειράς είναι η 2η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία, πίσω από την τελευταία ταινία Ο Χάρι 
Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2, 
2011).[4] 
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PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT 
WORLD’S END 

 

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου  είναι αμερικανική 

περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2007. Είναι το τρίτο μέρος της σειράς 

ταινίων Οι Πειρατές της Καραϊβικής. Η πλοκή ακολουθεί τον Γουίλ Τέρνερ, την 

Ελίζαμπεθ Σουάν και το πλήρωμα του Μαύρου Μαργαριταριού στην προσπάθειά 

τους να σώσουν τον Τζακ Σπάροου και να πολεμήσουν τους Κάτλερ Μπέκετ και 

Ντέιβι Τζόουνς. 
 

Το σενάριο 

O Γουίλ, η Ελίζαμπεθ και ο Κάπτεν Μπαρμπόσα κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να 

ελευθερώσουν τον αρχιπειρατή Τζακ Σπάροου από την παγίδα που του έστησε το 

σεντούκι του Ντέιβι Τζόουνς. Εν τω μεταξύ, το τρομακτικό στοιχειωμένο πλοίο, ο 

«Ιπτάμενος Ολλανδός» και ο Ντέιβι Τζόουνς σπέρνουν την καταστροφή στις Εφτά 

Θάλασσες… Σαλπάροντας στην απάτη, την προδοσία και τους ταραγμένους ωκεανούς, 

οι ήρωες πρέπει να ανοίξουν δρόμο μέχρι την εξωτική Σιγκαπούρη και να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2007


αντιμετωπίσουν τον πονηρό Κινέζο πειρατή Σάο Φενγκ. 

Προχωρώντας πια προς το τέλος του κόσμου, ο καθένας πρέπει να διαλέξει πλευρά στην 

τελική, απόλυτη μάχη – όχι μόνο για να σώσουν τις ζωές και τις περιουσίες τους, αλλά 

και το ίδιο το μέλλον της άλλοτε ανέμελης πειρατικής ζωής… 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Με προϋπολογισμό 300.000.000 δολάρια
[1]

, η ταινία έκανε άνοιγμα τριημέρου στην 

πρώτη θέση με 114,70 εκατομμύρια δολάρια.
[1]

 Στο αμερικανικό box office 

συγκέντρωσε συνολικά 309,4 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο έφτασε 

τα 654 εκατομμύρια δολάρια.
[1]

 Παγκοσμίως απέφερε 963,4 εκατομμύρια δολάρια.
[1]

 

Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική για το 2007 και η 

πρώτη παγκοσμίως.
[1]

 Μέχρι σήμερα είναι η 12η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία 

όλων των εποχών.
[2] 
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HARRY POTTER AND THE DEATHLY 
HALLOWS-PART 1 

 



 
Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 1 είναι αμερικανική 

περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2010. Βασίζεται στο έβδομο και 

τελευταίο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από την Τζ. Κ. 

Ρόουλινγκ. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ντέιβιντ Γέιτς και το σενάριο ο Στιβ Κλόουβς. 

Η ταινία ακολουθεί το Χάρι Πότερ στην αναζήτησή του να βρει και να καταστρέψει 

τους πεμπτουσιωτές του Λόρδου Βόλντεμορτ. Πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ 

Ράντκλιφ, Έμμα Γουάτσον, Ρούπερτ Γκριντ, Ρόμπι Κολτρέιν, Άλαν Ρίκμαν, Ντέιβιντ 

Θιούλις και Ρέιφ Φάινς επαναλαμβάνοντας τους ρόλους από τις προηγούμενες ταινίες 

ενώ επιστρέφουν οι Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, Ιμέλντα Στόντον και Τζον Χαρτ. Στο 

καστ προστίθενται οι Ρις Ίφανς και Μπιλ Νάιγκι. Είναι η έβδομη κατά σειρά ταινία 

που μεταφέρεται στον κινηματογράφο και η μόνη που αποτελείται από δύο μέρη. Το 

δεύτερο και τελευταίο μέρος Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 2 

(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2) ολοκλήρωσε τη σειρά ταινιών. 

 

 

Το σενάριο 

Η ταινία ξεκινά με τον Χάρι Πότερ, τον Ρον Oυέσλι και την Ερμιόνη Γκρέιντζερ να 

εξορμούν για την επικίνδυνη αποστολή της ανίχνευσης και καταστροφής του 

μυστικού αθανασίας του Βόλντεμορτ – των Πεμπτουσιωτών. Χωρίς την καθοδήγηση 

των καθηγητών τους ή την προστασία του καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ, για να τα 

καταφέρουν θα πρέπει να στηριχτούν ο ένας στον άλλο. Οι Σκοτεινές Δυνάμεις, 

όμως, απειλούν να τους καταστρέψουν. 

Στο μεταξύ, ο κόσμος της μαγείας έχει μετατραπεί σε έναν πολύ επικίνδυνο τόπο για 

τους εχθρούς του Σκοτεινού Άρχοντα. Ο πόλεμος που τόσο πολύ φοβούνταν όλοι, 

έχει ξεσπάσει και οι Θανατοφάγοι του Βόλντεμορτ καταλαμβάνουν το Υπουργείο 

Μαγείας και το Χόγκουαρτς, τρομοκρατώντας και συλλαμβάνοντας όποιον τολμήσει 

να προβάλει την οποιαδήποτε αντίρρηση ή αντίσταση. Αυτό όμως που δεν έχουν 

καταφέρει ακόμα να βρουν και το οποίο έχει τεράστια αξία για τον Βόλντεμορτ, είναι 

άλλο: ο Χάρι Πότερ. Ο Εκλεκτός γίνεται το θήραμα καθώς οι Θανατοφάγοι τον 

κυνηγούν προκειμένου να τον οδηγήσουν στον Βόλντεμορτ ζωντανό. 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Με προϋπολογισμό 250.000.000 δολάρια το πρώτος μέρος της ταινίας
[2]

, έκανε 

άνοιγμα τριημέρου στην 1η θέση με 125 εκατομμύρια δολάρια
[2]

 (το καλύτερο 

άνοιγμα ανάμεσα στις ταινίες της σειράς). Στην Αμερική οι εισπράξεις έφτασαν τα 

295,9 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο τα 660,4 εκατομμύρια 

δολάρια.
[2]

 Παγκοσμίως απέφερε 956,3 εκατομμύρια δολάρια.
[2]

 Αποτελεί την 3η 

μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για το 2010
[4]

 και την 18η όλων των εποχών.
[3]

 

Ανάμεσα σε όλες τις ταινίες της σειράς είναι το 3ο εμπορικότερο Χάρι Πότερ.
[5]

 Στην 

Ελλάδα έκοψε 381.155 εισιτήρια. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%A6%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_-_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_(%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82)
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_-_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1#cite_note-Harry_Potter_and_the_Deathly_Hallows:_Part_1_.CF.83.CF.84.CE.BF_Box_Office_Mojo-2#cite_note-Harry_Potter_and_the_Deathly_Hallows:_Part_1_.CF.83.CF.84.CE.BF_Box_Office_Mojo-2
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_-_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1#cite_note-2010_Worldwide_Grosses-4#cite_note-2010_Worldwide_Grosses-4
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85_-_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1#cite_note-Franchises_Harry_Potter-5#cite_note-Franchises_Harry_Potter-5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


THE LION KING 

 

 

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών είναι αμερικάνικη ταινία κινουμένων σχεδίων 

παραγωγής 1994. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 15 Ιουνίου 1994 από τη Walt 

Disney Pictures. Το σενάριο δανείζεται στοιχεία από ιστορίες της Βίβλου με τον 

Ιωσήφ και τον Μωυσή αλλά και από το μυθιστόρημα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ Άμλετ. 

Η ταινία έμεινε για χρόνια η υψηλότερη σε εισπράξεις ταινία κινουμένων σχεδίων 

έως ότου ξεπεράστηκε το 2003 από το Ψάχνοντας τον Νέμο (Finding Nemo, 2003), 

ωστόσο είναι μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη σε εισπράξεις ταινία κινουμένων σχεδίων 

παραδοσιακού σχεδιασμού, και στην ποιότητά της θεωρείται κορυφαία μέχρι και 

σήμερα. 

 

 

 

Το σενάριο 

Tο The Lion King είναι η ιστορία ενός νεαρού λιονταριού - μέλλοντα βασιλιά - που ζει στο 
African Pride Lands. Γεννημένος στη βασιλική οικογένεια, ο μικρός Simba περνά τις μέρες 
του στην εξερεύνηση των λιβαδιών της σαβάνα κάτω από τη σκιά του βασιλιά πατέρα του, 
Mufasa, ενώ παραμελεί τις ευθύνες που απαιτει η θέση του. Όταν μια αδιανόητη τραγωδία, 
ενορχηστρωμένη από κακό θείο του Simba, Scar, παίρνει τη ζωή του πατέρα του, ο Simba 
φεύγει από το African Pride Lands, αφήνοντας την απώλεια και τη ζωή που ήξερε πίσω. 
Τελικά μαζί με δύο ξεκαρδιστικούς και απίθανους φίλους, Timon και Pumbaa ο Simba 
ξεκινά εκ νέου. Αλλά όταν το βάρος της ευθύνης και μια απεγνωσμένη έκκληση από το 
λεηλατημένο African Pride Lands έρχονται και βρίσκουν τον ενήλικο πρίγκιπα, ο Simba 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
http://el.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CE%AD%CE%BC%CE%BF


πρέπει να αντιμετωπίσει έναν τρομερό εχθρό, και να εκπληρώσει το πεπρωμένο του να 
είναι βασιλιάς. Μια ζωντανή και συναρπαστική ιστορία από τις μεγάλες δημιουργίες της 
Disney, το The Lion King είναι μια ιστορία αγάπης και λύτρωσης που κανείς δεν πρέπει να 
χάσει. 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Με προϋπολογισμό 45.000.000 δολάρια
[1]

, η ταινία άνοιξε στην 1η θέση με 40,8 

εκατομμύρια δολάρια το πρώτο σαββατοκύριακο.
[1]

 Οι εισπράξεις στο αμερικανικό 

box office έφτασαν τα 328,5 εκατομμύρια δολάρια και τα 455,3 εκατομμύρια 

δολάρια στον υπόλοιπο κόσμο.
[1]

 Συνολικά απέφερε 783,8 εκατομμύρια δολάρια 

παγκοσμίως.
[1]

 Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική και η 

πρώτη παγκοσμίως για το 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD#cite_note-.CE.9F_.CE.92.CE.B1.CF.83.CE.B9.CE.BB.CE.B9.CE.AC.CF.82_.CF.84.CF.89.CE.BD_.CE.9B.CE.B9.CE.BF.CE.BD.CF.84.CE.B1.CF.81.CE.B9.CF.8E.CE.BD_.CF.83.CF.84.CE.BF_Box_Office_Mojo-1#cite_note-.CE.9F_.CE.92.CE.B1.CF.83.CE.B9.CE.BB.CE.B9.CE.AC.CF.82_.CF.84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD#cite_note-.CE.9F_.CE.92.CE.B1.CF.83.CE.B9.CE.BB.CE.B9.CE.AC.CF.82_.CF.84.CF.89.CE.BD_.CE.9B.CE.B9.CE.BF.CE.BD.CF.84.CE.B1.CF.81.CE.B9.CF.8E.CE.BD_.CF.83.CF.84.CE.BF_Box_Office_Mojo-1#cite_note-.CE.9F_.CE.92.CE.B1.CF.83.CE.B9.CE.BB.CE.B9.CE.AC.CF.82_.CF.84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD#cite_note-.CE.9F_.CE.92.CE.B1.CF.83.CE.B9.CE.BB.CE.B9.CE.AC.CF.82_.CF.84.CF.89.CE.BD_.CE.9B.CE.B9.CE.BF.CE.BD.CF.84.CE.B1.CF.81.CE.B9.CF.8E.CE.BD_.CF.83.CF.84.CE.BF_Box_Office_Mojo-1#cite_note-.CE.9F_.CE.92.CE.B1.CF.83.CE.B9.CE.BB.CE.B9.CE.AC.CF.82_.CF.84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD#cite_note-.CE.9F_.CE.92.CE.B1.CF.83.CE.B9.CE.BB.CE.B9.CE.AC.CF.82_.CF.84.CF.89.CE.BD_.CE.9B.CE.B9.CE.BF.CE.BD.CF.84.CE.B1.CF.81.CE.B9.CF.8E.CE.BD_.CF.83.CF.84.CE.BF_Box_Office_Mojo-1#cite_note-.CE.9F_.CE.92.CE.B1.CF.83.CE.B9.CE.BB.CE.B9.CE.AC.CF.82_.CF.84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE


HARRY POTTER AND THE ORDER 
OF THE PHOENIX 

 

 

Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα (αγγλικά: Harry Potter and the Order of 

the Phoenix ) είναι αμερικανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2007. 

Βασίζεται στο πέμπτο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από την Τζ. 

Κ. Ρόουλινγκ. Είναι η πέμπτη κατά σειρά ταινία που μεταφέρεται στον 

κινηματογράφο και τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ντέιβιντ Γέιτς ενώ το σενάριο έγραψε 

για πρώτη φορά ο Μάικλ Γκόλντενμπεργκ. Αυτή τη φορά η ιστορία ακολουθεί τον 

Χάρι Πότερ στην πέμπτη χρονιά στο Χόγκουαρτς καθώς ο Υπουργός Μαγείας 

αρνείται να πιστέψει την επιστροφή του Σκοτεινού Άρχοντα Βόλντεμορτ και διορίζει 

την αυστηρή Ντολόρες Άμπριτζ ως καθηγήτρια στη σχολή. Στην ταινία 

επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους οι Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα Γουάτσον, Ρούπερτ 

Γκριντ, Μάγκι Σμιθ, Ρόμπι Κολτρέιν, Άλαν Ρίκμαν, Μάικλ Γκαμπόν και Ρέιφ Φάινς 

ενώ στο καστ προστίθενται οι Ελένα Μπόναμ Κάρτερ και Ιμέλντα Στόντον. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84
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Το σενάριο 

ο Χάρι επιστρέφει για τον πέμπτο χρόνο των σπουδών του στο Χόγκουαρτς και 

ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας των μάγων αντιμετωπίζει 

αρνητικά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Άρχοντα του Σκότους, Λόρδο 

Βόλντεμορτ, προτιμώντας να προσποιείται ότι ο Βόλντερμορτ δεν έχει επιστρέψει και 

θέτοντας την αξιοπιστία του Χάρι, υπό αμφισβήτηση. Χειρότερο όλων, ο Υπουργός 

Μαγείας Κορνήλιος Φατζ διορίζει στο Χόγκουαρτς μια καινούργια καθηγήτρια στο 

μάθημα της Άμυνας Εναντίον των Σκοτεινών Τεχνών, την "διπρόσωπη" καθηγήτρια 

Ντολόρες Άμπριτζ. Όμως το μάθημα της Ντολόρες Άμπριτζ, που έχει εγκρίνει το 

Υπουργείο, αφήνει τους νεαρούς μάγους απροετοίμαστους να υπερασπιστούν τους 

εαυτούς τους ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις που απειλούν τους ίδιους και ολόκληρη 

την κοινότητα των μάγων. Γι αυτό, με την παρότρυνση του Ρον και της Ερμιόνης, ο 

Χάρι παίρνει τα πράγματα στα χέρια του. Οργανώνει μυστικές συναντήσεις με μια 

μικρή ομάδα μαθητών που αυτοαποκαλούνται "Ο Στρατός του Ντάμπλντορ" και τους 

διδάσκει πώς να αμύνονται ενάντια στις Σκοτεινές Τέχνες, προετοιμάζοντας τους 

θαρραλέους νεαρούς μάγους για τη σημαντική μάχη που τους περιμένει. 

 

 

Βραβεία Όσκαρ 

Mε τον ίδιο προϋπολογισμό της προηγούμενης ταινίας, 150.000.000 δολάρια
[2]

, το Ο 

Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα έκανε άνοιγμα τριημέρου στην 1η θέση με 77,1 

εκατομμύρια δολάρια.
[2]

 Οι συνολικές εισπράξεις στην Αμερική έφτασαν τα 292 

εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμα τα 647,8 εκατομμύρια δολάρια.
[2]

 

Παγκοσμίως απέφερε 939,8 εκατομμύρια δολάρια.
[2]

 Ήταν η 5η μεγαλύτερη 

εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική για το 2007 και η 2η παγκοσμίως.
[2]

 Ανάμεσα 

στις υπόλοιπες ταινίες της σειράς είναι η 5η εμπορικότερη ταινία στο αμερικανικό 

box office και η 4η παγκοσμίως.
[3]

 Μέχρι και σήμερα η πέμπτη ταινία, είναι η 20η 

μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών.
[2] 
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HARRY POTTER AND THE HALF-
BLOOD PRINCE 

 

 

Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ είναι αμερικανική περιπετειώδης ταινία 

φαντασίας παραγωγής 2009. Βασίζεται στο έκτο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι 

Πότερ, γραμμένη από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Είναι η έκτη κατά σειρά ταινία που 

μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Στη σκηνοθετική καρέκλα επιστρέφει ο Ντέιβιντ 

Γέιτς, που σκηνοθέτησε το Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα ενώ το σενάριο 

έγραψε ο Στιβ Κλόουβς, σεναριογράφος της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης 

ταινίας. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%97%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%88
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6._%CE%9A._%CE%A1%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
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Το σενάριο 

Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ", ο Λόρδος Βόλντεμορτ εδραιώνει ακόμη 
περισσότερο την παρουσία του στους κόσμους των Μαγκλ και των Μάγων, ενώ το 
Χόγκουαρντς δεν είναι πλέον ο ασφαλής παράδεισος του πρόσφατου παρελθόντος. Ο Χάρι 
υποψιάζεται ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι ακόμα και μέσα στο ίδιο το κάστρο, αλλά ο 
Ντάμπλντορ ενδιαφέρεται περισσότερο να τον προετοιμάσει για την τελική μάχη που ξέρει 
ότι είναι πολύ κοντά. Προσπαθώντας να ανακαλύψουν την αχίλλειο πτέρνα της άμυνας του 
Βόλντεμορτ, ο Ντάμπλντορ ζητά τη βοήθεια ενός παλιού του φίλου και συναδέλφου, του 
καθηγητή Οράτιου Σλάγκχορν. Στο μεταξύ, οι μαθητές "δέχονται επίθεση" από έναν μάλλον 
απρόσμενο εχθρό: τις εφηβικές ορμόνες. Καθώς τα ειδύλλια ανθίζουν, ένας μαθητής 
παραμένει αποστασιοποιημένος από όλα αυτά. Είναι αποφασισμένος να αφήσει το σημάδι 
του, και μάλιστα το σκοτεινό σημάδι του. Μπορεί ο έρωτας να πλανάται στην ατμόσφαιρα, 
το ίδιο όμως και η τραγωδία... Το Χόγκουαρτς μπορεί να μην είναι ποτέ ξανά το ίδιο. 
 
 

Βραβεία Όσκαρ 

Με τον προϋπολογισμό της ταινίας να φτάνει τα 250.000.000 δολάρια
[2]

, το Χάρι 

Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ γίνεται η ακριβότερη ταινία της σειράς. Το φιλμ έκανε 

άνοιγμα τριημέρου στην 1η θέση με 77,8 εκατομμύρια δολάρια ενώ οι συνολικές 

εισπράξεις στην Αμερική έφτασαν τα 301,9 εκατομμύρια δολάρια.
[2]

 Στον υπόλοιπο 

κόσμο συγκέντρωσε 632,4 εκατομμύρια δολάρια και παγκοσμίως απέφερε πάνω από 

934,4 εκατομμύρια δολάρια.
[2]

 Ήταν η 3η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην 

Αμερική για το 2009 και η 2η παγκοσμίως.
[2]

 Μέχρι σήμερα ο Ημίαιμος Πρίγκιπας 

παραμένει η 21η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών
[2]

 ενώ ανάμεσα 

στις υπόλοιπες ταινίες της σειράς καταλαμβάνει την 3η θέση στο αμερικανικό box 

office και την 5η παγκοσμίως. 
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THE LORD OF THE RINGS: THE TWO 
TOWERS 

 

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δύο Πύργοι είναι αμερικανική περιπετειώδης 

ταινία φαντασίας παραγωγής 2002. Βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας Ο 

Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. 

 

 

Το σενάριο 

Στο τέλος του πρώτου μέρους, μετά το θάνατο του Μπορομίρ (ΣΟΝ ΜΠΙΝ) και 

την πτώση του Γκάνταλφ στην άβυσσο της Κάζαντ-Ντουμ, η Συντροφιά 

αναγκάστηκε να χωριστεί. 

Αν και μοιράστηκαν σε τρεις ομάδες, το κάθε μέλος της αρχικής Συντροφιάς δεν 

ένιωσε μικρότερη ευθύνη για τον ηρωϊκό σκοπό που είχαν αναλάβει.Χαμένοι 

στους λόφους του Έμιν Μιούιλ, ο Φρόντο κι ο Σαμ συνειδητοποιούν ότι τους 

ακολουθεί το μυστηριώδες Γκόλουμ.Ένα πανούργο πλάσμα που έχει υποστεί την 

αρνητική επίδραση του Δαχτυλιδιού, το Γκόλουμ υπόσχεται να οδηγήσει τα 

Χόμπιτ ως τις Μαύρες Πύλες της Μόρντορ αν το ελευθερώσουν.Ο Σαμ δεν 
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εμπιστεύεται το νέο τους σύντροφο, αλλά ο Φρόντο νιώθει οίκτο για το Γκόλουμ, 

που παρόμοια με αυτόν ήταν κάποτε Δαχτυλιδοκουβαλητής. 

 

 
 

Βραβεία Όσκαρ 

Με προϋπολογισμό 94.000.000 δολάρια, η ταινία έκανε άνοιγμα στην πρώτη θέση με 

62 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τριήμερο. Στην Αμερική οι συνολικές εισπράξεις 

έφτασαν τα 341.000.000 δολάρια ενώ παγκοσμίως απέφερε πάνω από 925 

εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην 

Αμερική για το 2002 και η πρώτη παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, παραμένει η 13η 

μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών. Στην Ελλάδα η ταινία έκοψε 

905.000 εισιτήρια πανελλαδικά και ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για την 

σεζόν 2002-2003.  
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Χόμπιτ: Ταξίδι μαγικό, αλλά όχι 
αναπάντεχο 

 
 

Ο Πίτερ Τζάκσον ακολουθεί τα ίδια στυλιστικά μονοπάτια και στην καινούργια 

του ταινία, γεγονός που στερεί από το «Χόμπιτ» το στοιχείο της έκπληξης, 

αλλά αναμένεται να ικανοποιήσει τους λάτρεις του βιβλίου 

Πίτερ Τζάκσον: Το φτωχό "Χόμπιτ" που έγινε "Άρχοντας" του Χόλιγουντ 
Με την διασκευή του στο μυθιστόρημα «Χόμπιτ» που ο Τζον Ρόλαντ Ρούελ Τόλκιν 

πρωτοδημοσίευσε το 1937, ο Πίτερ Τζάκσον ξεκινά να διηγηθεί μια περιπέτεια που όχι μόνο 

αποτελεί προοίμιο στην βασική πλοκή του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» (της οποίας 

προηγείται κατά εξήντα χρόνια) αλλά και την θυμίζει σε μεγάλο βαθμό. 

Επικεφαλής της παράτολμης οδύσσειας είναι κι εδώ ένας μικροσκοπικός κάτοικος της Μέσης 

Γης, πρόγονος του Φρόντο Μπάγκινς που ηγήθηκε των μετέπειτα εξορμήσεων του 

«Δαχτυλιδιού», ο οποίος παρέα με δεκατρείς νάνους και την διαρκώς καταλυτική συντροφιά 

του μάγου Γκάνταλφ ξεκινά να ανακτήσει ένα χαμένο βασίλειο της πατρίδας του, ερχόμενος 

στην πορεία αντιμέτωπος με ξωτικά, δράκοντες και αναρίθμητους θηριώδεις εχθρούς που 

παραμονεύουν πίσω από τα δάση, τις πεδινές εκτάσεις και τις ατέλειωτες βραχώδεις 

περιοχές της μυθικής χώρας τους. 

Σα να μην πέρασε μια μέρα από τότε που ολοκλήρωσε σκηνοθετικά καθήκοντα στη 

φορτωμένη με Όσκαρ και εισπρακτικά ρεκόρ τριλογία του, ο Πίτερ Τζάκσον ακολουθεί τα 

ίδια στυλιστικά μονοπάτια και στην καινούργια του ταινία, γεγονός που στερεί από το 

«Χόμπιτ» το στοιχείο της έκπληξης και του δέους που περίμενε δέκα χρόνια πριν τους 

θεατές στην «Συντροφιά του Δαχτυλιδιού». 

Μοιάζει, επίσης, να επαναλαμβάνει αναπόφευκτα την ίδια συνταγή σε οτιδήποτε αφορά τα 

ειδικά εφέ, τις πολυάριθμες σκηνές συμπλοκών, τους σωτήριους τρόπους με τους οποίους οι 

ήρωες ξεγλιστρούν από κάθε απειλή και την απεικόνιση του μαγεμένου και αχανούς 

σύμπαντος της Μέσης Γης. 

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Νεοζηλανδός δημιουργός επιστρατεύει την τεχνολογία των τριών 

διαστάσεων προκειμένου να δώσει βάθος στον παραμυθένιο κόσμο που επικαλείται και 

φιλμάρει σε 48 καρέ ανά δευτερόλεπτο (αντί για τον συνήθη αριθμό των 24 καρέ) με σκοπό 

να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερο ρεαλισμό στην κινηματογράφισή του. 
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Με την βοήθεια των σεναριογράφων του προσθέτει, επιπλέον, ένα χιουμοριστικό στοιχείο 

που σε μεγάλο βαθμό έλειπε από τις εξιστορήσεις του «Άρχοντα», ενώ στον 

πρωταγωνιστικό ρόλο καλωσορίζει τον βρετανικής καταγωγής Μάρτιν Φρίμαν, ο οποίος 

μοιάζει να κατανοεί τον χαρακτήρα του όλο και περισσότερο όσο προχωρά η δράση. 

Το «Χόμπιτ» είναι ένα πολύ μικρότερο βιβλίο σε μέγεθος από τον «Άρχοντα των 

Δαχτυλιδιών», γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο Τζάκσον έχει ξεχειλώσει όσο μπορεί την 

πλοκή προκειμένου να γεμίσει τις τρεις απαιτούμενες ταινίες του νέου κινηματογραφικού 

έπους του. Από το πρώτο κεφάλαιο της τριλογίας διαφαίνεται, άλλωστε, ότι μερικές σκηνές 

τρενάρουν υπερβολικά και κάποια σκηνοθετική οικονομία θα είχε σίγουρα βοηθήσει το 

σχεδόν τρίωρο θέαμα στο να κινείται πιο γρήγορα και πιο μεστά. 

Ο Τζάκσον δεν σκηνοθετεί, παρ' όλα αυτά, από την καρέκλα ενός καιροσκόπου που 

αντιλαμβάνεται ότι περισσότερα φιλμ σημαίνουν γι' αυτόν και περισσότερα εισιτήρια. 

Προσεγγίζει την μεταφορά του ως ορκισμένος οπαδός των σελίδων του Τόλκιν, ο οποίος 

απολαμβάνει της ευκαιρίας να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο στον κόσμο που 

συνέλαβε η φαντασία του συγγραφέα, και απευθύνεται πρωτίστως ως θαυμαστής σε 

θαυμαστές, γεγονός που εν μέρει δικαιολογεί την επιλογή του να σεβαστεί την πρόζα του 

συγγραφέα σχεδόν κατά γράμμα και να μην στερήσει τίποτα από την ίντριγκα του βιβλίου 

κατά τη μεταφορά του στην οθόνη. 

Από την άποψη αυτή, το «Αναπάντεχο Ταξίδι» είναι προορισμένο να ικανοποιήσει 

περισσότερο τους αναγνώστες του βιβλίου και λιγότερο τους αμύητους θεατές οι οποίοι θα 

χρειαστεί να οπλιστούν με σχετική υπομονή μέχρι η ταινία να τους ανταμείψει στο δεύτερο 

μέρος της, με σκηνές όπως την θαυμάσια πρώτη συνάντηση του Μπίλμπο με το Γκόλουμ 

στην πυθμένα μιας υγρής σπηλιάς ή την κλιμακτήρια μάχη του φινάλε. 

Έχοντας εξ ορισμού τον ρόλο ενός κινηματογραφικού ορεκτικού το οποίο αναλαμβάνει 

κυρίως να δελεάσει για τις επόμενες δυο ταινίες που θα ακολουθήσουν, το πρώτο μέρος του 

«Χόμπιτ» αφήνει υπόνοιες για εντυπωσιακούς μελλοντικούς κινδύνους που προς το παρόν 

παραμένουν άφαντοι (όπως ο πολυαναμενόμενος Νεκρομάντης) και για συναισθηματικές 

ανταμοιβές που μόνο σποραδικά κάνουν την εμφάνισή τους εδώ. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πρόσκληση που απευθύνει ο Πίτερ Τζάκσον στους θεατές 

του, για μια πλούσια σε συμβάντα και συγκινήσεις επιστροφή στα εδάφη της Μέσης Γης, 

είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενη. 

Ομάδα μουσικής : ΓκάνοΊνβα , Γκόγκου Ευανθία , Καραβαγγέλας 

Κλεάνθης , Κωστόπουλος Δημήτριος 

  

Κριτικές για τη μουσική της Τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών 

Ο αντίκτυπος της μουσικής που είχε η πρώτη ταινία της τριλογίας του 
Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ήταν σαρωτικός. Οι μη σχετικοί με την κινηματογραφική 
μουσική, οι απλοί θεατές, μαγεύτηκαν από τη διηγηματική δύναμη της μουσικής 
και από την ικανότητά της να συγκεράζει τόσα πολλά διαφορετικά στοιχεία και 
υλικά σε ένα μουσικό έργο σπάνιας ομορφιάς και επιβλητικού λυρισμού. Οι 
γνώστες του ύφους και των μέχρι τότε μουσικών πεπραγμένων του συνθέτη 
HowardShore, σαστίσαμε  με την ευχάριστη ανατροπή. Κανένας μας δεν πίστευε 
πριν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ότι ο HowardShore ήταν ικανός να συνθέσει 



τόσο εξαιρετική και απαιτητική μουσική, που μάλιστα θα θεωρηθεί ιστορικής 
σημασίας και αξίας στην εξέλιξη της τέχνης του κινηματογράφου! Με αυτά τα 
δεδομένα, η μετάβαση στη μουσική του “Οι Δύο Πύργοι” στάθηκε για το συνθέτη 
HowardShore μία από τις δυσκολότερες και απαιτητικότερες αποστολές που 
ανατέθηκε ποτέ σε συνθέτη στον κινηματογράφο. Με το βραβείο Όσκαρ να έχει 
ήδη απονεμηθεί στο συνθέτη για τη μουσική της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού, η 
μουσική των Δύο Πύργων ήταν η απόλυτη πρόκληση, ένα soundtrack που θα 
έπρεπε να είναι τουλάχιστον πολύ καλό και σίγουρα εφάμιλλο της Συντροφιάς του 
Δαχτυλιδιού! 

Αυτό που γρήγορα παρατηρεί κανείς στη μουσική των Δύο Πύργων είναι 

μια στροφή σε ακόμη πιο σκοτεινές διαθέσεις, κάτι λογικό φυσικά μιας και οι 

δυνάμεις του κακού συγκεντρώνονται, οργανώνονται και προελαύνουν συνεχώς 

μέχρι να φτάσουν στα τείχη του Ηelm’sDeep. Αυτό το γνώρισμα της μουσικής ίσως 

για μερικούς να την καταστήσει λίγο πιο “δύσκολη” στην ακρόασή της από το CD 

και ελάχιστα πιο κουραστική ή μονότονη σε κάποια σημεία, συγκριτικά πάντα με τη 

Συντροφιά του Δαχτυλιδιού. Η μουσική έναρξη της ταινίας γίνεται με το κομμάτι 

“FoundationsofStone” (#1) κατά παρόμοιο τρόπο με την εισαγωγή της 

προηγούμενης ταινίας, γρήγορα όμως θα κάνουν την εμφάνισή τους τα 

καταιγιστικά φωνητικά της ανδρικής χορωδίας για να περιγράψουν τη μέχρις 

εσχάτων αναμέτρηση των Gandalf και Barlog στα έγκατα της Μόρια. Οι κύριες 

θεματικές μουσικές πτυχές των Δύο Πύργων συνοψίζονται στις τρεις βασικές πτυχές 

της πλοκής: στο βασίλειο του Rohan (τη φυλή των ανθρώπων), στη μάχη του 

Helm’sDeep και στο πλάσμα Gollum (Smeagol). 

Tο κυριότερο νέο θέμα που αποκτά ο μουσικός κόσμος της Μέσης Γης 

είναι αυτό των ανθρώπων του Rohan και το πρωτοακούμε στο κομμάτι 

“TheRidersofRohan” (#3). O HowardShore απεικονίζει μουσικά τη φυλή των 

ανθρώπων με χαρακτηριστικό τρόπο χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό νορβηγικό 

βιολί που ανομάζεται “hardinger” στην αγγλική γλώσσα. Με την έξυπνη αυτή 

επιλογή, η μουσική που είναι αφιερωμένη στο βασίλειο του Rohan ξεχωρίζει 

αμέσως από όλη την υπόλοιπη μουσική λόγω της ιδιαίτερης φωνής του νορβηγικού 

βιολιού και αναδύει στην επιφάνεια τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν 

περιέλθει οι άνθρωποι της Μέσης Γης. Το λυρικό θέμα του Rohan και η μουσική 

συνοδεία της μάχης στο δεύτερο μέρος της ταινίας μας δείχνουν πως κύριο μέλημα 

του HowardShore στους “Δύο Πύργους” είναι η απόδοση της έκτασης του δράματος 

που βιώνουν οι άνθρωποι της Μέσης Γης βαδίζοντας προς τον πιθανό τους 

αφανισμό στη μάχη του Helm’sDeep. Το θέμα του Rohan επαναλαμβάνεται στα 

κομμάτια “TheKingoftheGoldenHall” (#6), “Helm’sDeep” (#12), και “TheHornburg” 

(#15). 

Η μάχη του Helm’sDeep ήταν εκείνη που κυριάρχησε στο δεύτερο μέρος 

της ταινίας. Η μουσική προσέγγιση του συνθέτη δεν ήταν τόσο να υπογραμμίσει τις 

σκηνές της μάχης, μερικά στιγμιότυπα της οποίας μάλιστα δεν είχαν μουσική 

συνοδεία, όσο να δώσει έμφαση στην ανδρεία και την υπερηφάνεια του 

http://soundtrackbeat.com/2011/11/14/the-lord-of-the-rings-the-fellowship-of-the-ringo-%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B7/
http://soundtrackbeat.com/2011/11/14/the-lord-of-the-rings-the-fellowship-of-the-ringo-%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B7/


ολιγάριθμου στρατού των ανθρώπων. Για να το πετύχει αυτό επιλέγει τη χρήση 

φωνητικών που εστιάζουν στο μεγαλειώδες  δραματικό στοιχείο και στον ηρωϊσμό 

εκείνων που πέφτουν στη μάχη. Τα κομμάτια του CD που καλύπτουν τη μάχη είναι 

τα “Helm’sDeep” (#12), “TheHornburg” (#15) και “ForthEorlingas” (#16). Στο 

τελευταίο, μας περιμένει το καλύτερο λεπτό από όλη τη μουσική της ταινίας, 

όταν αλλάζουν οι συσχετισμοί της μάχης με την άφιξη του Gandalf  και την 

αναφώνησή του ”forthEorlingas”. Κατά το τελευταίο λεπτό του κομματιού θα 

ακουστεί μια μεγαλειώδης εμφάνιση του θέματος του Rohan με μια σόλο παιδική 

φωνή να συνοδεύεται από τις φωνές της χορωδίας, φωνές ανάτασης και 

ανακούφισης για το μέλλον των ανθρώπων της Μέσης Γης, που σκιαγραφούν μια 

δραματική κορύφωση σπάνιας αισθητικής και μουσική ποιότητας. Πρόκειται 

πραγματικά για το πιο μαγευτικό λεπτό από ολόκληρη τη μουσική της ταινίας! 

Τους τίτλους τέλους της ταινίας, ο συνθέτης τους αφιερώνει στο Gollum, 
το διπρόσωπο πλάσμα που διεκδικεί το δαχτυλίδι του Frodo και τον οδηγεί 
προσεκτικά στην παγίδα που του ετοιμάζει. Είναι ένας από τους σημαντικότερους 
χαρακτήρες της ταινίας και αυτόν αφορά το τραγούδι των τίτλων τέλους. Ένα 
τραγούδι που περιγράφει απολύτως παραστατικά τη διπλή προσωπικότητά του και 
τα συναισθήματα λύπης που προκαλεί στο θεατή η ιστορία του και η δυστυχισμένη 
του φύση. Η Emilliana Torrini που ερμηνεύει το τραγούδι, έχει μια εύθραυστη και 
προσεγμένα λυπημένη χροιά στη φωνή της που αποδίδει ιδανικά την τραγωδία του 
Gollum. Η μουσική της “Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού” είναι η αφετηρία. Η μουσική 
της “Επιστροφής του Βασιλιά” είναι το τέρμα. Η μουσική των “Δύο Πύργων” είναι 
όλη η ενδιάμεση απόσταση, ο συνεκτικός κρίκος που ενώνει τη μουσική αφετηρία 
και το τέρμα, είναι το μονοπάτι προς τη μουσική Ιθάκη, που εδώ η Ιθάκη 
ονομάζεται Μέση Γη. Στον πηγαιμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο 
δρόμος… πηγαίνοντας προς το μουσικό τέρμα της τριλογίας του Άρχοντα των 
Δαχτυλιδιών, να εύχεται να είναι μακρύς ο μουσικός δρόμος… αν η μουσική παρέα 
είναι τέτοιου επιπέδου όπως καταγράφηκε στους “Δύο Πύργους”. Μπορεί να είναι 
το μεταβατικό μουσικό στάδιο, αλλά η μουσική των “Δύο Πύργων” αποτελεί κάτι 
πολύ παραπάνω από μεταβατική, είναι ένα ζωτικό, ουσιώδες και αξιοθαύμαστο 
μέρος μιας μουσικής περιήγησης που δε θα θέλαμε να τελειώσει ποτέ… 

ΛίσταΚομματιών: 

01. Foundations of Stone (3:51) 

02. The Taming of Smeagol (2:48) 

03.The Riders of Rohan (4:05) 

04.The Passage of the Marshes (2:46) 

05.The Uruk-hai (2:58) 

06.The King of the Golden Hall (3:49) 

07. The Black Gate is Closed (3:17) 

08. Evenstar (3:15) 

09.The White Rider (2:28) 

10.Treebeard (2:43) 

11.The Leave Taking (3:41) 

12. Helm’s Deep (3:53) 
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13. The Forbidden Pool (5:27) 

14. Breath of Life (5:07) 

15.The Hornburg (4:36) 

16.Forth Eorlingas (3:15) 

17.Isengard Unleashed (5:01) 

18. Samwise the Brave (3:46) 

19. Gollum’s Song (5:53) – Ερμηνεία EmilianaTorrini 

Η αρχή ήταν οσκαρική. Η συνέχεια αντάξια και ισάξια της αρχής. Το 
τέλος; Βλέποντας κανείς το σημείωμα του συνθέτη στη συσκευασία του CD της 
ταινίας, διαβάζει: “It is good to begin well; It is better to end well”. Το πιο 
αναμενόμενο soundtrack του 2003 δικαίωσε όλους όσοι περίμεναν τη μουσική της 
“Επιστροφής του Βασιλιά” με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η ταινία αναμενόταν πιο επική 
από τις άλλες δύο, ένα μεγαλειώδες κλείσιμο σε μια εξαιρετική τριλογία. Η μουσική 
της δε θα μπορούσε να κινείται σε διαφορετικά μονοπάτια. Ο Howard Shore μάς 
δίνει την πιο ώριμη δουλειά του, την πιο πολύπλοκη και μεγαλεπήβολη σύνθεση 
που επιχείρησε ποτέ, όχι μόνο από την τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών αλλά 
και από ολόκληρη την καλλιτεχνική του πορεία μέχρι σήμερα. 

Ολοκληρώνοντας το μουσικό ταξίδι στη Μέση Γη, ο συνθέτης δίνει 
πρωταγωνιστικό μουσικό ρόλο, στην αρχή της ταινίας, στο μέρος όπου θα λάβει 
χώρα η μάχη των μαχών, στην πεδιάδα του Pelennor, μπροστά στην επιβλητική 
πόλη της Minas Tirith. To μεγαλοπρεπές μουσικό θέμα της Μinas Tirith ακούγεται 
στο τέλος του κομματιού “Minas Tirith” (#3), όπως και στο επόμενο “The White 
Tree” (#4), όπου αναπτύσσεται περισσότερο. Σκοπός του συνθέτη είναι ο θεατής να 
νιώσει δέος στη θέα της λαξεμένης στο πανύψηλο βουνό πόλης που στέκει αγέρωχη 
στο πέρασμα του χρόνου και το μεγαλείο της μαρτυρεί ότι κάποτε ήταν η 
πρωτεύουσα σε ένα βασίλειο που έμεινε ορφανό από βασιλιά, το βασίλειο της 
Gondor. Ένα λευκό δένδρο είναι η σημαία του βασιλείου και στο ομώνυμο κομμάτι 
ακούμε πλήρες το μουσικό θέμα της πρωτεύουσας MinasTirith, που με εξαιρετικό 
τρόπο αποδίδει την αίγλη της Πόλης των Βασιλέων. Στην ταινία, η μουσική του “The 
White Tree” (#4) συνοδεύει την άφιξη του Gandalf στην MinasTirith. Δυστυχώς, δε 
θα το ξανασυναντήσουμε σε ολοκληρωμένη μορφή κάπου αλλού στο CD. 

Ένα νέο θέμα, ένα μουσικό θέμα αποφασιστικότητας και μελωδικού 
ηρωισμού, ακούμε στο κομμάτι “The Black Gate Opens” (#15) και αφορά τα δύο 
hobbits, Frodo και Sam, που σκαρφαλώνουν το βουνό του Χαμού 
(mount Doom) προκειμένου να καταστρέψουν το δαχτυλίδι. Πρόκειται για ένα θέμα 
που αποπνέει ηρωισμό αλλά από μια σκοπιά που σπάνια συναντάται στη μουσική, 
αυτή της δραματικής μελωδίας. Η εμφάνιση του θέματος στο κομμάτι “The Black 
Gate Opens” (#15) είναι εκείνη που ακούγεται στην ταινία όταν ο Sam παίρνει την 
απόφαση να κουβαλήσει τον εξαντλημένο Frodo, ώστε να τον βοηθήσει να 
καταστρέψει το Δαχτυλίδι. Δε θα μπορούσε άλλη προσέγγιση να αποδώσει  πιο 
παραστατικά τη θέληση και την αποφασιστικότητα του Sam. Οι αντίστοιχες σκηνές 
ήταν πολύ συγκινητικές και αυτό οφείλεται πρωτίστως στη θαυμάσια μουσική του 
HowardShore. Μια εναλλακτική ήρεμη και γαλήνια μελωδική έκδοση του ίδιου 
μουσικού θέματος ακούμε στο κομμάτι “The Grey Havens” (#18). Είναι εκπληκτικό 
το πώς η μουσική καταφέρνει να δώσει συναισθηματική ανάταση στις εικόνες της 
ταινίας. Πάρτε για παράδειγμα δύο κομμάτια που ξεχώρισαν ως προς τον μουσικό 



αφηγηματικό τους ρόλο, τα “The Steward of Gondor” (#5) και “The Ride of the 
Rohirrim” (#7). 

O Faramir, γιος του διοικητή της Gondor, εκπληρώνοντας την παράλογη 
απαίτηση του πατέρα του, οδηγεί το στρατό της πόλης εναντίων των εισβολέων της 
Οσγκίλιαθ και ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπος με το θάνατο. Οι δραματικές 
στιγμές του καλπασμού του ιππικού, του οποίου ηγείται ο Faramir, και της μάχης 
που ακολουθεί περιγράφονται μουσικά στο “The Steward of Gondor” (#5) με το 
ανατριχιαστικό a capella τραγούδι του Billy Boyd, δηλ. χωρίς την παραμικρή 
συνοδεία μουσικής, με σκοπό να ενταθεί το δραματικό βάθος. Μπορεί η ταινία 
στην extended έκδοσή της να περιέχει συνολικά 229 (!) λεπτά μουσικής, αλλά τη 
συγκεκριμένη σκηνή ο συνθέτης την άφησε ορφανή από μουσική! Και σοφά 
πράττοντας, ανέδειξε το δραματικό και συνάμα τραγικό στοιχείο των σκηνών 
αποδεικνύοντας περίτρανα πως η μουσική σιωπή μπορεί να είναι, ανάλογα τις 
περιστάσεις, ακόμη και εκκωφαντική! Κι ενώ αργότερα στην ταινία, το στράτευμα 
του Rohan και των συμμάχων του έχει συγκεντρωθεί, η αναχώρησή του με 
προορισμό την Minas Tirith συνοδεύεται από το “The Ride of the Rohirrim” (#7) που 
έχει τη χαρακτηριστική μελωδία του Rohan που γνωρίσαμε στους “Δύο Πύργους“ σε 
μια άριστη εκτέλεση που απεικονίζει ένα μεγάλο και περήφανο στράτευμα που 
ηρωικά καλπάζει για να πολεμήσει στο πεδίο της μάχης και να δοξαστεί σε αυτό. 

Ιδιαίτερος λόγος πρέπει να γίνει για το κομμάτι “Shelob’sLair” (#11) που 
αποτελεί μια ευπρόσδεκτη αλλαγή στο ύφος της μουσικής και περιγράφει μουσικά 
την αιχμαλωσία του Frodo από την πελώρια αράχνη Shelob και είναι σα να έχει 
ξεπηδήσει από κάποια ταινία θρίλερ, μια από τις αρκετές για τις οποίες έγραφε 
μουσική ο συνθέτης κατά το παρελθόν. Η ώρα για την καταστροφή του Δαχτυλιδιού 
έχει φτάσει και ενώ ο Frodo ετοιμάζεται να ρίξει το Δαχτυλίδι στη λάβα, το Gollum 
του επιτίθεται και προσπαθεί να του το αποσπάσει. Η σώμα με σώμα μάχη 
ανάμεσά τους συνοδεύεται από το αριστουργηματικό χορωδιακό “The End of All 
Things” (#16), το οποίο συμβολίζει τη μουσική κάθαρση, το μουσικό θρίαμβο του 
καλού έναντι του κακού. 

Τέλος, η Annie Lennox τραγουδάει το τραγούδι των τίτλων τέλους της 
ταινίας στο κομμάτι “Into the West” (#19). H αίσθηση που σου αφήνει είναι 
γλυκόπικρη και με αυτή ολοκληρώνεται μια ταινία υπερθέαμα, που μας καθήλωσε, 
καθηλώνει και θα καθηλώνει αναρίθμητους θεατές στο πέρασμα του χρόνου. Μια 
κινηματογραφική εμπειρία και ταυτόχρονα μια μουσική εμπειρία ζωής, για όσους 
είχαν τη χαρά και την ευτυχία να τη βιώσουν στη σκοτεινή αίθουσα! Η μουσική 
τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ολοκληρώνεται με τη μουσική της 
“Επιστροφής του Βασιλιά”. Μπορεί το CD να είναι ένα απόσπασμα από ολόκληρη 
τη μουσική της ταινίας, ουσιαστικά το 1/4 του συνόλου της, ωστόσο συνολικά η 
δουλειά του Howard Shore για την ταινία προσδιορίζεται μόνο από τη λέξη 
“τελειότητα”. Μουσική που εξύψωνε την ταινία σε απίστευτο βαθμό και στάθηκε η 
ιδανική μουσική ενσάρκωση για ένα τέτοιο κινηματογραφικό έπος όπως ήταν η 
“Επιστροφή του Βασιλιά”. 

Έχουμε τον κινηματογραφικό επίλογο μιας τριλογίας ορόσημο και ένας 
βασικός λόγος είναι η μουσική της, που ξεχειλίζει από συναισθήματα, 
μεγαλοπρέπεια και τραγικότητα. Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι με το 
soundtrack της “Επιστροφής του Βασιλιά”, ο Howard Shore έγραψε την κορυφαία 
δουλειά της καριέρας του. Τέτοια soundtracks γράφονται μόνο μια φορά στη ζωή 
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ενός συνθέτη! Στην περίπτωση του Howard Shore θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς 
ότι το έκανε τρεις φορές, όσες και τα soundtracks του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών! Η 
“Επιστροφή του Βασιλιά” ήταν ο αναμενόμενος και δίκαιος θριαμβευτής της 
βραδιάς των Όσκαρ του 2003. Ανάμεσά τους υπήρχαν δύο χρυσά αγαλματίδια για 
τον Howard Shore για τη μουσική της ταινίας και του τραγουδιού “Into the West” 
(#19), κάτι πρωτοφανές στα χρονικά να βραβεύεται συνθέτης για δύο soundtracks 
της ίδιας τριλογίας – θυμηθείτε το Όσκαρ για τη μουσική της “Συντροφιάς του 
Δαχτυλιδιού“, και επίσης ένα χρυσό αγαλματίδιο για την Annie Lennox που 
ερμήνευσε το παραπάνω τραγούδι. 

Με την ολοκλήρωση της μουσικής τριλογίας, ήρθε η ώρα να γίνει πράξη 
μια ιδέα που είχαν συνθέτης και σκηνοθέτης όταν συζητούσαν τη μουσική των “Δύο 
Πύργων”. Τα τρία soundtracks να αποτελέσουν το υλικό για ένα ενιαίο μουσικό 
έργο, μια Συμφωνία για τη Μέση Γη, που θα μπορούσαν όλοι να απολαύσουν ανά 
τον κόσμο σε συναυλίες. Έτσι, ο συνθέτης διάλεξε συγκεκριμένα τμήματα από 
τα τρία soundtracks και έφτιαξε τη Συμφωνία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών με τη 
συνδρομή μεγάλης ορχήστρας, χορωδίας και σόλο φωνών, την οποία είχαμε την 
τιμή και τη χαρά να την απολαύσουμε ζωντανά και στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 
2005 στο Ηρώδειο. Κάμποσα χρόνια αργότερα, ήρθε και η κυκλοφορία της 
Συμφωνίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών σε διπλό CD. 

 

 

ΛίσταΚομματιών: 

01. A Storm is Coming (2:52) 

02. Hope and Memory (1:45) 

03.Minas Tirith (3:37) 

04.The White Tree (3:25) 

05.The Steward of Gondor (3:53) – Συμμετοχή Billy Boyd 

06.Minas Morgul (1:58) 

07.The Ride of the Rohirrim (2:08) 

08. Twilight and Shadow (3:30) 

09. CirithUngol (1:44) 

10.Anduril (2:35) 

11.Shelob’s Lair (4:07) 

12. Ash and Smoke (3:25) 

13. The Fields of Pelennor (3:26) 

14. Hope Fails (2:20) 

15. The Black Gate Opens (4:01) 

16. The End of All Things (5:12) 

17.The Return of the King (10:14) - ΣυμμετοχήViggo Mortensen 

18. The Grey Havens (5:59) 

19. Into the West (5:49) – Ερμηνεία Annie Lennox 
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Συνέντευξη από τον Μανώλη Χατζημανώλη, καθηγητή μουσικολογίας σχετικά με 

την μουσική του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. 

Τη μουσική στον « Άρχοντα Των Δαχτυλιδιών» έγραψε ο Καναδός 

μουσικοσυνθέτης Howard Shore.  Ο ίδιος ενορχήστρωσε όλη τη μουσική για την 

ταινία και διεύθυνε την ορχήστρα.  Μπορείτε να μπείτε στο youtube «The Lord Of 

The Ring, The Symphony» για να δείτε το ζωντανό παίξιμο της μουσικής από όλο το 

έργο το οποίο περιλαμβάνει μια  τεράστια συμφωνική ορχήστρα  με όλα τα όργανα.  

Είναι μια φουλ ορχήστρα, δυο μεγάλες μεικτές χορωδίες και μια παιδική. Το έργο 

αυτό έχει προσπαθήσει να ανέβει και στο Ηρώδειο στην Αθήνα πριν από λίγα 

χρόνια και το χαρακτηριστικό πρόβλημα ήταν ότι η σκηνή δεν χωρούσε να 

φιλοξενήσει ολόκληρη την ορχήστρα και τελικά πήραν και μέρος από το 

ακροατήριο.  

 Πρόκειται για ένα θαυμάσιο έργο που χρησιμοποιεί δυτικά αλλά και 

παραδοσιακά στοιχεία.  Πιστεύω  ότι είναι επηρεασμένο από την Ιρλανδία επειδή 

περιέχει πολλά  ιρλανδικά στοιχεία.  Ο συνθέτης χρησιμοποιεί επίσης στην 

ορχήστρα φλογέρα αλλά και κιθάρα.  Αυτό αφορά τα σημεία που είναι για το 

παραδοσιακό μέρος.   Το υπόλοιπο soundtrack είναι επηρεασμένο καθαρά από 

δυτικά πρότυπα.  Φαντάζομαι ότι  έχει γράψει και άλλα αξιόλογα έργα για να 

φτάσει στο σημείο να γράψει ένα τέτοιο μεγαλειώδες έργο.  Το όνομά του βέβαια 

δεν ήταν άγνωστο αλλά με την τριλογία «Ο Άρχοντα Των Δαχτυλιδιών» αναδείχθηκε 

ως συνθέτης.  

 Όλο θετικά σχόλια έχω να πω για αυτό το έργο.  Είναι μια σπουδαία 

επινόηση που έχει απίστευτη αρμονία με την εικόνα.  Έχει  βαθιές επιρροές από το 

μεσαιωνικό στυλ, από τον Καρλ  Oρλφ  τα «Κάρμινα Μπουράνα».  Έτσι βάζει τη 

χορωδία να τραγουδάει σε όγδοες παράλληλες και αυτό αποδίδει έναν πολύ 

χαρακτηριστικό ήχο.  Η εικόνα παίζει κάθε φορά διαφορετικό ρόλο στη φαντασία 

του συνθέτη.  Ένας συνθέτης έχει πάρα πολλά στο μυαλό του, έχει πολλά 

ακούσματα, και βέβαια έχει το χάρισμα να μπορεί κάποια στιγμή όλα αυτά να τα 

εκδηλώσει αλλά με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Η εικόνα παίζει πάρα πολύ 

σημαντικό ρόλο και δίνει πάρα πολλές ιδέες.  Η δουλειά του συνθέτη είναι 

τελευταία στον κινηματογράφο και πρέπει αυτός να γράψει πάρα πολύ γρήγορα 

την μουσική.  Πολλές φορές ζητούν μέσα σε είκοσι μέρες να γράψει και να 

ηχογραφήσει την μουσική. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και έχει τον περιορισμό ότι 

πρέπει να γράφεις πάνω τα δέκατα του δευτερολέπτου και όχι απλώς στα 

δευτερόλεπτα. Υπάρχει βέβαια μια ειδική τεχνική: Την ώρα που ηχογραφείται η 

μουσική ο μαέστρος και ο συνθέτης έχουν απέναντί τους την εικόνα. Ακόμη και αν ο 

συνθέτης έχει καταφέρει, αυστηρά με τον μετρονόμο, να ταιριάξει τη συγκεκριμένη 

μουσική με το συγκεκριμένο δέκατο του δευτερολέπτου μπορεί πολλές φορές να 

ξεφύγει.  Οπότε εκείνη την ώρα ο μαέστρος πρέπει να ελιχθεί διευθύνοντας με τα 

χέρια του λίγο πιο αργά ή λίγο πιο γρήγορα και όλοι οι μουσικοί πρέπει να τον 



ακολουθήσουν.  Βέβαια σήμερα έχουμε την τεχνολογία που μας βοηθάει, ώστε η 

μουσική να γίνει λίγο πιο σύντομη ή λίγο πιο εκτενής και να ταιριάξει με ακρίβεια 

στην εικόνα.   

Η τέχνη της μουσικής για τον κινηματογράφο είναι πολύ απαιτητική, 

παρόλα αυτά ο  Shore τα έχει καταφέρει εξαιρετικά. Παλιότερα, πολλοί συνθέτες 

όπως ο John Williams, που έγραψε τον «Πόλεμο τον άστρων», τα «Harry Potter», 

έγραφαν την μουσική, ενορχήστρωναν και γενικά τα έκαναν όλα μόνοι τους.  

Σήμερα επειδή όλα τρέχουν με φοβερή ταχύτητα, οι συνθέτες γράφουνε ένα 

μουσικό θέμα και μετά το δίνουν σε δύο μπορεί και τρείς ενορχηστρωτές και 

διαλέγουν  την καλύτερη ενορχήστρωση.  Όχι ότι οι συνθέτες δεν μπορούν να την 

κάνουν μόνοι τους αλλά αυτό γίνεται για οικονομία χρόνου.   

Το να γράφεις μουσική είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις μέχρι να 

πεθάνεις, απλώς είναι πολύ κουραστικό.  Γι αυτούς όμως έχει γίνει συνήθεια.  Το 

σπουδαιότερο στην μουσική για τον κινηματογράφο είναι η μουσική, χωρίς την 

εικόνα,  να αποτελεί από μόνη της αρεστό δημιούργημα.   

Το να γράφει κανείς μουσική για τον κινηματογράφο είναι έργο που 

αμείβεται καλά στο εξωτερικό, όχι όμως στην Ελλάδα.  Ωστόσο όλη αυτή η 

διαδικασία της γραφής, της ενορχήστρωσης και της ηχογράφησης είναι δαπανηρή. 

Στην Ελλάδα σπουδαίοι συνθέτες στην μουσική του κινηματογράφου 

είναι ο Κώστας Καπνίσης, ένας συνθέτης που έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητος 

αλλά έχει γράψει ίσως τα περισσότερα έργα μουσικής για κινηματογράφο, ο Μίμης 

Πλέσσας, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης.  Μια από τους νεότερους 

συνθέτες για μουσική κινηματογράφου είναι η Ελένη Καραΐνδρου. 

  

Ta βραβεία  μουσικής που έχουν λάβει οι ταινίες της εικοσάδας 
Titanic 

Year Result Award Category/Recipient(s) 
1998 : πήρε Oscar  

για τα καλύτερα εφφέ και τα εφφέ ήχου 
Tom Bellfort 

Christopher Boyes 
 

Για την καλύτερη μουσική 
James Horner 

Best Music, Original Song 
James Horner (μουσική) 

Will Jennings (στίχοι) 
Για το τραγούδι"My Heart Will Go On", από τη Céline Dion. 

 
Καλύτερου ήχου 
Gary Rydstrom 
Tom Johnson 

Gary Summers 
Mark Ulano 



The lord of the rings:The return of the king 
 

2004 : πήρε Oscar 
για την καλύτερη μουσική 

Howard Shore 
 

Για πρωτότυπο τραγούδι 
Fran Walsh 

Howard Shore 
Annie Lennox 

Για το τραγούδι "Into the West". 
 

καλύτερη μείξη ήχου 
Christopher Boyes 
Michael Semanick 
Michael Hedges 
Hammond Peek 

 
Καλύτερη μουσική 

Howard Shore 
 

καλύτερο ήχο 
Ethan Van der Ryn 

Mike Hopkins 
David Farmer 

Christopher Boyes 
Michael Hedges 

Michael Semanick 
Hammond Peek 

 

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 
 

2007: πήρε Oscar 
καλύτερου ήχου 

Christopher Boyes 
George Watters II 

Paul Massey 
Lee Orloff 

Best Sound Editing for Music in a Feature Film 
Melissa Muik (supervising music editor) 

Julie Pearce (music editor) 
 

Toy Story 3 
2011: πήρε Oscar   

Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού  
Randy Newman  

 
Star Wars Episode I: The Phantom Menace 

2000: πήρε Oscar 
Καλύτερου ήχου 
Gary Rydstrom 



Tom Johnson 
Shawn Murphy 
John Midgley 

 
Alice in Wonderland 

 
Πήρε το βραβείο BAFTA  

 
Για την καλύτερη μουσική 

Danny Elfman 
Best Original Song 

AvrilLavigne 
Για το τραγούδι "Alice". 

 
Soundtrack συνθέτης της χρονιάς 

Danny Elfman 
 
 

The Dark Knight 
2009: πήρε βραβείο  
καλύτερης μουσικής  

James Newton Howard 
Hans Zimmer 
Best Sound 

Lora Hirschberg 
Richard King 

Ed Novick 
Gary Rizzo 

 
 

Harry Potter and the Philosopher's Stone 
 

2002: πήρε Oscar 
 

Καλύτερης μουσικής 
John Williams 

Καλύτερου ήχου 
John Midgley 
Eddy Joseph 
Ray Merrin 

Graham Daniel 
Adam Daniel 

 
 

Pirates of the Caribbean: At World's End 
 
 

2007: βραβείο Satellite 
Καλύτερου ήχου  

Christopher Boyes 
Paul Massey 



Lee Orloff 
George Watters II 

 
 
 
 

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 
2011 : πήρε βραβείο Golden Reel 
Καλύτερου ήχου- μουσικής ταινίας 

Peter Clarke  
Allan Jenkins  

Gerard McCann  
Stuart Morton  
KirstyWhalley  

Robert Houston  
 
 

The Lion King 
1995: πήρε Oscar 

καλύτερης μουσικής 
Hans Zimmer 

Elton John  
Tim Rice  

Για το τραγούδι"Can You Feel the Love Tonight". 
για το τραγούδι"Circle of Life". 

Για το τραγούδι "HakunaMatata". 
Καλύτερου ήχου 

Terry Porter 
Mel Metcalfe 
David Hudson 

Doc Kane 
  



 
 Οι 20 καλύτερες ταινίες της 

τελευταίας δεκαετίας και η περίπτωση 
της τριλογίας του άρχοντα των 

δαχτυλιδιών. 

...ΜΕΛΗ… 
Θανάσης 

Θάνος 

Παρμενίων 

Αμαλία 

Εργασία: καλλιτεχνικό μέρος(τρέιλερ-μοντάζ-          

χειροτεχνίες) 



Η ομάδα κατασκεύασε ταινία διάρκειας 

περίπου μισής ώρας από τα τρέιλερ των 

ταινιών της εικοσάδας  
 

 

Λογοτεχνία και Κινηματογράφος, υπεύθυνη ομάδα: Ερμίνα, 

Αναστασία, Γεωργία, Κλειώ 

Λογοτεχνία και Κινηματογράφος:  

Μια σχέση με ιστορία. Από την εμφάνιση κιόλας της έβδομης τέχνης, τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η λογοτεχνία τροφοδοτεί τον κινηματογράφο με 

μυθοπλαστικό υλικό. Έργα τόσο της κλασικής όσο και της σύγχρονης λογοτεχνίας 

μεταφέρονται στον κινηματογράφο ή εμπνέουν τους κινηματογραφικούς 

δημιουργούς, με αποτέλεσμα, ως επί το πλείστον, θετικό για τις δύο αυτές μορφές 

τέχνης. Λογοτεχνικά έργα, που αγαπήθηκαν από το αναγνωστικό κοινό, έγιναν 

μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως και λογοτεχνικά έργα, άγνωστα στο 

ευρύ κοινό, αναδείχθηκαν μέσω της κινηματογραφικής τους μεταφοράς και βρήκαν 

τη θέση τους στις λίστες των ευπώλητων. 

 
Μπορεί να ερευνηθεί η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου; 

Αν και συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι οι κινηματογραφικές απόπειρες της 

μεταφοράς ενός λογοτεχνικού κειμένου υστερούν μπροστά στην υπεροχή της 

λογοτεχνίας, άνθρωποι που ασχολούνται με τη θεωρία του κινηματογράφου 

άρχισαν να διερευνούν συστηματικά τη σχέση αυτή και να θεμελιώνουν μεθόδους 

ανάλυσης, προσπαθώντας να δείξουν ότι πρόκειται για διαφορετικές μορφές 

τέχνης. Επομένως, το μέτρο (ή το κριτήριο) σύγκρισης δεν μπορεί να είναι η 

πιστότητα μιας ταινίας στο αντίστοιχο λογοτεχνικό κείμενο. Η λογοτεχνία, ως τέχνη 

του λόγου, αξιοποιεί τους δικούς της τρόπους και κώδικες, για να επικοινωνήσει με 

τον αναγνώστη. Ο κινηματογράφος, ως τέχνη του πλάνου, αξιοποιεί, πάλι, τους 

δικούς του τρόπους και κώδικες, για να επικοινωνήσει με το θεατή. Υπάρχει όμως 

και στις δύο τέχνες ένα καίριο σημείο συνάντησης. Και οι δύο αφηγούνται ιστορίες. 

Το πόσο καλά το κάνουν εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιούν τους δικούς τους, 

ιδιαίτερους, κώδικες. Τις δικές τους, ιδιαίτερες, αφηγηματικές τεχνικές. 

 



 Ποια μέθοδος ερευνά τη σχέση λογοτεχνίας κινηματογράφου; 

Εφόσον πρόκειται για αφηγηματικές τέχνες, η επιστήμη της 
αφηγηματολογίας μπορεί να προσφέρει σε όσους επιθυμούν να διερευνήσουν τη 
σχέση λογοτεχνίας - κινηματογράφου όλον εκείνο τον μεθοδολογικό εξοπλισμό που 
απαιτείται για μια συγκριτική προσέγγιση και ανάλυση λογοτεχνικού και 
κινηματογραφικού κειμένου. Η επιστήμη της αφηγηματολογίας μελετά την τέχνη της 
αφήγησης, δηλαδή όλα τα στοιχεία που οικοδομούν την αφήγηση. Τέτοια στοιχεία 
είναι, για παράδειγμα, η ιστορία (story, μύθος), η πλοκή, η αφηγηματική σειρά ή 
τάξη, ο αφηγηματικός ρυθμός, ο αφηγητής, η οπτική γωνία, η εστίαση, τα πρόσωπα 
και ο ρόλος τους, η αφήγηση, η περιγραφή, ο διάλογος και πολλά άλλα. 

 
 

Υπάρχει ιδιαίτερος κλάδος που ερευνά τη σχέση λογοτεχνίας κινηματογράφου; 

 Υπάρχει ιδιαίτερος κλάδος που ερευνά τη σχέση αυτή και εντάσσεται στις 
κινηματογραφικές σπουδές που διδάσκονται πλέον σε πολλά πανεπιστημιακά 
ιδρύματα του εξωτερικού. Στη χώρα μας δεν υπάρχει, προς το παρόν, κρατικό 
πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο να εστιάζεται στην κινηματογραφική θεωρία και 
έρευνα. Υπάρχουν όμως ιδιωτικές σχολές κινηματογράφου. 

 
 

 Γιατί ένα τέτοιο θέμα αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος "ερευνητική εργασία";  

Η σχέση μας με την αφήγηση εδραιώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, 
μέσω των παραμυθιών, που, ως παιδιά, μας άρεσε να τα ακούμε ξανά και ξανά. Η 
σχέση αυτή απλώνεται και βαθαίνει καθώς ερχόμαστε σ' επαφή με τα πρώτα 
αναγνώσματα και ταινίες που αφηγούνται ιστορίες. Με την είσοδο στον 
εγγραμματισμό (σχολείο) κατακτούμε σταδιακά τα μεθοδολογικά εργαλεία 
ανάγνωσης της λογοτεχνίας - αλλά και του κινηματογράφου. Στο λύκειο είμαστε ήδη 
εξοικειωμένοι και εξοικειωμένες με τις τεχνικές ανάλυσης των λογοτεχνικών 
κειμένων. Πολλοί/ές από μας αγαπάμε τη λογοτεχνία και ακόμα περισσότεροι/ες 
τον κινηματογράφο. Η ενασχόλησή μας, επομένως, μ' ένα τέτοιο θέμα μας δίνει την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, με τη ματιά του ερευνητή και της ερευνήτριας, τη 
διαδικασία μεταφοράς του λογοτεχνικού κειμένου στην κινηματογραφική οθόνη. 
Με όπλα την περιέργεια και την αγάπη για τις δύο αυτές μορφές τέχνης, είμαστε 
έτοιμοι/ες να μπούμε στην κουζίνα του συγγραφέα και του σκηνοθέτη και να 
αποκρυπτογραφήσουμε τα μυστικά της τέχνης τους. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Τα υλικά της αφήγησης 

 
 
Ποια επιστήμη μελετά τη σχέση λογοτεχνίας κινηματογράφου; 

Για τη συγκριτική μελέτη της ταινίας σε σχέση με τη λογοτεχνική της πηγή, 
έχει αναπτυχθεί η συγκριτική αφηγηματολογία, η οποία δανείζεται εργαλεία από το 
μοντέλο του Genette για να συγκρίνει ό,τι πραγματικά είναι συγκρίσιμο στις δύο 
τέχνες, χωρίς να θεωρεί το γραπτό λόγο ως μέτρο για τη σύγκρισή του με την εικόνα. 
Η συγκριτική αφηγηματολογία εφαρμόζει τις κατηγορίες του αφηγητή, της οπτικής 
γωνίας και της εστίασης στη σύγκριση ταινίας και κειμένου, ενώ για τις ανάγκες της 
φιλμικής εξέτασης εισάγει και την ακουστική εστίαση, για να αποδώσει τα διάφορα 
είδη ακουστικής εστίασης ως προς τη σχέση αφηγητή-ήρωα και ήχου-οπτικών 
συμφραζομένων. Από την άλλη, οι αγγλοσάξονες μελετητές, εκτός από τις 
κατηγορίες του Genette, υιοθετούν τις αφηγηματικές λειτουργίες του R. Barthes, για 
να μελετήσουν ποιες από αυτές μεταφέρονται άμεσα στον κινηματογράφο και ποιες 
όχι. 

Οι αφηγηματικές λειτουργίες είναι: Οι κύριες λειτουργίες που 
περιλαμβάνουν τις πρωτεύουσες λειτουργίες και τους καταλύτες. Οι λειτουργίες 
αυτές αναφέρονται στη δράση και στα γεγονότα που προωθούν την ιστορία και 
μεταφέρονται άμεσα στον κινηματογράφο. 

-Οι δεύτερες είναι οι ενδείκτες που περιλαμβάνουν τους κύριους ενδείκτες 
και τους πληροφοριοδότες. Οι κύριοι ενδείκτες αναφέρονται στις ψυχολογικές 
καταστάσεις, στο χαρακτήρα του ήρωα και στην ατμόσφαιρα του βιβλίου και δεν 
μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στην ταινία, αλλά πρέπει να προσαρμοστούν στο 
νέο μέσο. Οι πληροφοριοδότες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα πρόσωπα και 
τους ήρωες (ονόματα, ηλικία, επάγγελμα κτλ.) και μεταφέρονται άμεσα στην ταινία. 

 
Υπάρχει διαφορά στην γλώσσα που χρησιμοποιείται στις δυο τέχνες; 

Όταν ένα λογοτεχνικό έργο μεταφέρεται στον κινηματογράφο, 
αναπόφευκτα συμβαίνουν αλλαγές και μετατροπές, καθώς οι δύο τέχνες 
χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα και κατά συνέπεια διαφορετικά εκφραστικά 
μέσα στην αφήγηση των ιστοριών τους. Παρ' όλα αυτά η λογοτεχνία και ο 
κινηματογράφος είναι κατεξοχήν τέχνες αφηγηματικές, καθώς και οι δυο 
χρησιμοποιούν ως κύριο εκφραστικό μέσο την αφήγηση. Είναι γνωστό ότι ο 
αφηγηματικός κινηματογράφος δανείζεται πολλά εκφραστικά μέσα από τη 
λογοτεχνία.  

 
Ας δούμε πώς αξιοποιούν τις τεχνικές της αφήγησης οι δύο τέχνες: 
 

 
 



Η λογοτεχνία 
Η σειρά στην εξέλιξη της αφήγησης και η διατάραξή της. 
 Στα αφηγηματικά κείμενα ο πιο απλοϊκός τρόπος για να αφηγηθεί κάποιος τα 
γεγονότα είναι ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά με την οποία αυτά συνέβησαν 
(ευθύγραμμη αφήγηση). Για λόγους όμως ποικιλίας, εναλλαγής στην αφηγηματική 
ένταση και έξαρσης του αναγνωστικού ενδιαφέροντος επιλέγονται οι τεχνικές της 
αναδρομικής αφήγησης (αναδρομής) και της πρόδρομης αφήγησης. Στην πρώτη 
περίπτωση διακόπτεται η κανονική ροή της αφήγησης και ο αφηγητής μετατοπίζεται 
από το "τώρα" στο "τότε" της αφηγούμενης ιστορίας, από το αφηγηματικό παρόν ή 
το σημείο στο οποίο βρίσκεται η αφήγηση σ' ένα προγενέστερο σημείο, σ' ένα 
σημείο του παρελθόντος. Αυτή η μετατόπιση ονομάζεται αναδρομή ή ανάληψη. Με 
την τεχνική της αναδρομής η αφήγηση παύει να είναι επίπεδη και ευθύγραμμη και 
αποκτά χρονικό βάθος. Παράλληλα φωτίζονται γεγονότα και καταστάσεις που η 
αιτία τους ανάγεται στο παρελθόν και όχι στο αφηγηματικό παρόν. Στη δεύτερη 
περίπτωση συμβαίνει το αντίθετο: ο αφηγητής από το "τώρα" της ιστορίας ανάγεται 
στο μέλλον και εκθέτει γεγονότα που πιστεύει ή γνωρίζει ή εικάζει ότι θα συμβούν 
μελλοντικά. Αυτή η αναγωγή ονομάζεται προβολή ή πρόληψη. 

 
 
Ο ρυθμός της αφήγησης 

Η έννοια του ρυθμού σχετίζεται με την ταχύτητα της αφηγηματικής 
πράξης. Στο αφηγηματικό κείμενο δεν μπορούν να ειπωθούν όλα ή, ακόμα κι όταν 
λέγονται, δεν μπορούν να ειπωθούν με τον ίδιο τρόπο. Οι εναλλαγές στο ρυθμό και 
την ταχύτητα αφήγησης καθορίζουν τι είναι άξιο να παρουσιαστεί στον αναγνώστη, 
με ποιο τρόπο, ποια γεγονότα, πρόσωπα και αντικείμενα θα πρέπει να αναδειχθούν, 
να "φωτιστούν" περισσότερο και ποια όχι. Με τον τρόπο αυτό η αφήγηση 
ζωντανεύει και αποφεύγει τη μονοτονία. Οι τεχνικές που ρυθμίζουν την ταχύτητα 
της αφήγησης είναι τεχνικές σύνοψης (που μας οδηγούν πιο κοντά στο τέλος) και 
τεχνικές επιβράδυνσης (που καθυστερούν το τέλος αυτό). Στην πρώτη κατηγορία 
έχουμε την έλλειψη, την αποσιώπηση δηλαδή ενός τμήματος της αφήγησης και το 
πέρασμα με χρονικό άλμα σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, και την περίληψη, τη 
συνοπτική αφήγηση γεγονότων που συνέβησαν σε μικρά ή μεγάλα διαστήματα. Στη 
δεύτερη κατηγορία έχουμε την παύση, τη διακοπή, δηλαδή, της αφήγησης και την 
παρεμβολή περιγραφών για πρόσωπα, χώρους, αντικείμενα, έργα τέχνης, και την 
επιμήκυνση, τη λεπτομερή, διεξοδική αφήγηση των συμβάντων σε σχέση με τον 
κανονικό ρυθμό. 

 
 
Η ταυτότητα του αφηγητή και η οπτική γωνία της αφήγησης 

Σ' ένα αφηγηματικό κείμενο ο αφηγητής είναι η "φωνή" που 
αναλαμβάνει την ευθύνη της αφηγηματικής πράξης. Είναι ένα επινοημένο και όχι 
υπαρκτό - ιστορικό πρόσωπο, μια λειτουργία του ίδιου του αφηγηματικού κειμένου, 
επομένως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με το συγγραφέα που είναι 
υπαρκτό πρόσωπο και ανήκει στον πραγματικό κόσμο. Για να προσδιορίσουμε την 
ταυτότητα, τον τύπο του αφηγητή, θα πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση του με τα 
αφηγούμενα γεγονότα, αν δηλαδή συμμετέχει, ως πρωταγωνιστής ή δευτερεύον 
πρόσωπο, στην ιστορία ή όχι. Σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο, ο αφηγητής που 



συμμετέχει στα δρώμενα χαρακτηρίζεται ομοδιηγητικός, ενώ αυτός που δεν έχει 
καμία συμμετοχή στα γεγονότα που αφηγείται ετεροδιηγητικός. Ο ομοδιηγητικός 
αφηγητής, όταν είναι πρωταγωνιστής στην αφηγούμενη ιστορία, χαρακτηρίζεται 
αυτοδιηγητικός. Το πρόβλημα της ταυτότητας του αφηγητή συνδέεται με τη σκοπιά 
ή προοπτική της αφήγησης, την οπτική γωνία, δηλαδή, από την οποία γίνεται η 
αφήγηση. Ο Genette εισήγαγε τον όρο της εστίασης και, σύμφωνα με τη διάκριση 
που προτείνει, έχουμε τις εξής βασικές περιπτώσεις: α) αφήγηση χωρίς εστίαση ή με 
μηδενική εστίαση: στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν όρια ή εμπόδια στην 
πληροφόρηση του αναγνώστη σχετικά με τις σκέψεις των αφηγηματικών προσώπων 
και τα γεγονότα. Ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από τους ήρωες. β) αφήγηση με 
εσωτερική εστίαση: εδώ η θέαση είναι περιορισμένη και ανήκει σ' ένα από τα 
αφηγηματικά πρόσωπα. Ένα από τα πρόσωπα, δηλαδή, της ιστορίας αφηγείται όσα 
γνωρίζει, όσα υποπίπτουν στην αντίληψή του. γ) αφήγηση με εξωτερική εστίαση: ο 
αφηγητής λέει πολύ λιγότερα απ' όσα γνωρίζουν τα πρόσωπα. Βασικές ενδείξεις για 
τον προσδιορισμό του αφηγητή και της οπτικής γωνίας από την οποία αφηγείται 
είναι τα γραμματικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, το πρώτο γραμματικό πρόσωπο μας 
δείχνει ότι έχουμε έναν ομοδιηγητικό ή και αυτοδιηγητικό αφηγητή και αφήγηση με 
εσωτερική εστίαση. 

Μετάβαση από την αφήγηση στη μίμηση 

Είναι το πέρασμα από την κυρίως αφήγηση στη σκηνική αφήγηση, από το 

λέγω στο δείχνω, από το telling στο showing. Συχνά στα αφηγηματικά κείμενα οι 

περιληπτικές αναφορές γεγονότων από τον αφηγητή εναλλάσσονται με 

λεπτομερειακές σκηνές όπου εμφανίζονται και συζητούν τα ίδια τα πρόσωπα του 

έργου. Ο αφηγητής αποσύρεται διακριτικά και δίνει το λόγο στα ίδια τα πρόσωπα 

του έργου για να εκθέσουν την άποψή τους, να συμπληρώσουν, να αναιρέσουν ή να 

αποκρύψουν ορισμένα στοιχεία της αφήγησης. 

                                                                                                                                                                                          

Ο κινηματογράφος 

Ξεκινάμε με το εκφραστικό υλικό που στην κινηματογραφική αφήγηση 

παρατηρείται με τη μορφή της κινούμενης εικόνας, των φυσικών ήχων, της ομιλίας , 

των γραφικών παραστάσεων και με την εμφάνιση της μουσικής. Η εκφραστική 

φόρμα στον κινηματογράφο εμφανίζεται με τη σύνθεση των εικόνων το λεγόμενο 

μοντάζ, την αντίστιξη ήχου και εικόνας , της εικόνας με τη μουσική, της εικόνας με 

την ομιλία, τη σύνθεση σχημάτων, όγκων και χρωμάτων σε σχέσεις αντίθεσης και με 

την εναλλαγή στα μεγέθη των πλάνων. Στη συνέχεια ακολουθούν τα πραγματικά ή 

τα φανταστικά συμβάντα, τα συναισθήματα και οι ιδέες. Οι ιδέες θα είναι 

ενταγμένες σε ιστορικά, μυθικά, θρυλικά, κοινωνικά και ανθρώπινα συμφραζόμενα. 

Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν το αφηγηματικό υλικό. Τέλος η νοηματική φόρμα 

στον κινηματογράφο δίνεται ως η δομή της αφήγησης, των συναισθημάτων, των 

ιδεών και της θεματικής. 



 

Οπτική γωνία και αφηγητής 

Οι κινηματογραφικοί αφηγητές κατηγοριοποιούνται με τους εξής τύπους: 

- Ο εξωδιηγητικός αφηγητής είναι ο αφηγητής που οδηγεί το θεατή σε μια εξωτερική 

θέση σε σχέση με τα δρώμενα. Αυτό γίνεται εφικτό με τη χρήση πανοραμικών 

πλάνων, σχολιασμού και κινηματογραφικών ιδεών. 

- ο ενδοδιηγητικός αφηγητής που συμμετέχει στην ιστορία που αφηγείται.  

Παράλληλα η αφηγηματική του πράξη ανήκει στο αφηγηματικό κόσμο. 

Στον κινηματογράφο, όπως και στη λογοτεχνία, η αφήγηση των γεγονότων έχει 

σχέση με τη θέση εκείνου που αφηγείται, την εστίαση σε σχέση με αυτό που βλέπει. 

Αρχικά, υπάρχει η μηδενική εστίαση η οποία χαρακτηρίζεται από πανοραμικά ή 

γενικά πλάνα. Εκείνη την στιγμή η κάμερα παίζει το ρόλο του παντογνώστη 

αφηγητή. Με λίγα λόγια έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και να αποκαλύπτει 

περισσότερα από κάθε άλλο ήρωα. Έπειτα με την εσωτερική εστίαση προς ένα η 

περισσότερους χαρακτήρες. Χαρακτηρίζεται από πλάνα στα οποία η κάμερα 

ακολουθεί έναν ήρωα και μπορούν να φανερωθούν πιο πολλές πληροφορίες στο 

κοινό. Αυτό πραγματοποιείται με : ένα σχόλιο off το οποίο πραγματοποιείται από 

ένα χαρακτήρα στο πλάνο. Αυτό καθορίζει την εσωτερική σταθερή εστίαση από έναν 

χαρακτήρα. Με την υποκειμενική λήψη το λεγόμενο point of view όπου η κάμερα 

αντικαθιστά τα μάτια του χαρακτήρα και ο θεατής παρακολουθεί μόνο ότι βλέπει ο 

ήρωας. 

 

Αφηγηματική φωνή  

- Voiceover ονομάζεται η ασώματη φωνή. Δηλαδή όταν ακούμε τη φωνή ενός 

προσώπου της ταινίας χωρίς να τον βλέπουμε. 

- Οι υποκειμενικές λήψεις αποτελούν την ταυτοποίηση του φακού της κάμερας με 

τα μάτια του ήρωα. Έτσι ο θεατής δεν βλέπει το μυθοπλαστικό χαρακτήρα αλλά 

μόνο το αντικείμενο ή άτομο που ο ήρωας παρατηρεί και συνομιλεί. 

-Τα πλάνα που δείχνουν τι σκέφτεται, ονειρεύεται και φαντάζεται ο χαρακτήρας. 

-Τέλος, η champ-contre-champ, τεχνική που ορίζεται ως εναλλαγή μεταξύ του 

χαρακτήρα που βλέπει και αυτού που βλέπει ο χαρακτήρας. Έτσι δημιουργείται η 

εντύπωση ότι βλέπουμε αυτό που βλέπει ο χαρακτήρας ταυτόχρονα. 

 

 

 



Αλήθεια ποια ειναι η διαφορά στην ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου σε σχέση 

με την θέαση μίας ταινίας; 

Όσον αφορά στην ανάγνωση ενός έργου και την θέαση μίας ταινίας 

μπορούμε να διακρίνουμε σημαντικές διαφορές. 

Θέαση μιας ταινίας: Ξεκινάμε με την ανάγνωση μίας ταινίας, που απαιτεί 

ορισμένες προϋποθέσεις. Η κύρια προϋπόθεση είναι ο θεατής να εισέλθει σε μια 

αίθουσα που προβάλλονται ταινίες, έξω από το σπίτι του, μια συγκεκριμένη ώρα. 

Πρώτα απ' όλα πρέπει να αγοράσει ένα εισιτήριο για να παρακολουθήσει την ταινία. 

Αμέσως μετά μπορεί να πάρει την θέση του στην αίθουσα, όπου πρέπει να μείνει σε 

όλη τη διάρκεια της ταινίας. Κατά τη διάρκειά της ο θεατής έχει την ευκαιρία να 

παρακολουθήσει σκηνές με πολλά εφέ και φαντασμαγορικές εικόνες, καθώς και 

ερμηνείες από ηθοποιούς που δίνουν ζωντάνια και κάνουν πιο έντονη την 

πραγματικότητα του έργου. Υπάρχουν όμως και τα αρνητικά στοιχεία στην προβολή 

μιας ταινίας, για παράδειγμα ο θεατής δεν έχει την δυνατότητα να επιστρέψει σε 

προηγούμενα σημεία του έργου. Στις μέρες μας η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πολύ 

και γι' αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί κασέτες και dvd που επιτρέπουν στον 

θεατή να επιστρέψει σε μια σκηνή όποτε το θελήσει... 

 

Ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου: 

Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι προσωπική διαδικασία για κάθε αναγνώστη. 

Η διαδικασία αυτή γίνεται στον προσωπικό χώρο του αναγνώστη και μπορεί να 

διαρκέσει όσο χρόνο επιθυμεί ο ίδιος. Ο αναγνώστης, σε αντίθεση με τον θεατή 

στον κινηματογράφο, μπορεί να διαβάσει όσες φορές θέλει ένα συγκεκριμένο 

σημείο του μυθιστορήματος. Στην λογοτεχνία ο αναγνώστης είναι σε θέση να 

μεταφράσει σκέψεις, σύμβολα, πρόσωπα και διάφορες καταστάσεις μέσω της 

αντίληψης και της σκέψης του. Ενώ στον κινηματογράφο η εικόνα έρχεται στον 

θεατή άμεσα μέσω της αντίληψης. 

 

Κάποια συμπεράσματα 

Η λογοτεχνία αποτελεί τον κύριο τροφοδότη του κινηματογράφου ήδη από 

τις απαρχές του, με αποτέλεσμα μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές 

τέχνες. Οι δύο αυτές τέχνες έχουν τον ίδιο στόχο και το ίδιο αποτέλεσμα, το οποίο 

είναι να αφηγούνται ιστορίες. Ο κινηματογράφος, εδώ και χρόνια, αποτελεί ένα από 

τα σημαντικότερα μέσα ψυχαγωγίας και μάθησης για τους ανθρώπους παγκοσμίως. 

Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την ακρογωνιαία στήριξη της 

λογοτεχνίας. Από πολλούς ο κινηματογράφος χαρακτηρίζεται ένα καθαρά εμπορικό 



προϊόν που παρέχει εντυπωσιακά εφέ χωρίς κανένα νόημα και όφελος στο θεατή. 

Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις για τον κινηματογράφο. Οι υποστηρικτές 

του τον αποκαλούν ''Λογοτεχνία του 20ου αιώνα''. 

Ο κινηματογράφος στην προσπάθεια του να προσελκύσει το κοινό 

τροποποίησε κλασικά έργα για εμπορικούς λόγους. Ομοιότητες μεταξύ του 

κινηματογράφου και της λογοτεχνίας υπάρχουν και είναι σημαντικές όπως οι ήρωες, 

η δράση καθώς και ο χωροχρόνος. Η πλειοψηφία των ταινιών στον κινηματογράφο 

έχουν πέσει ''θύμα'' του αμερικάνικου (και όχι μόνο) μάρκετινγκ που έχει ως σκοπό 

να προβάλει μια εικόνα αμφίβολης αξίας από αισθητικής πλευράς. Συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί την σύγχυση της φύσης της εικόνας 

με την αντίστοιχη του λόγου και έχουν ως άποψη ότι ένας συγγραφέας που 

ασχολείται με την λογοτεχνία δεν θα την εγκατέλειπε για να περάσει στο σενάριο. 

Αλήθεια οι δύο αυτές τέχνες συναντώνται αναγκαστικά ή η εικόνα είναι μόνο 

επιφανειακή; 

Ωστόσο και η λογοτεχνία έχει επηρεαστεί από τον κινηματογράφο, όσον 

αφορά στις περιγραφές προσώπων, τοπίων και αντικειμένων που δεν τις συναντά 

κανείς τώρα πια, τόσο εύκολα σε μυθιστορήματα και αυτό οφείλεται σημαντικά 

στον κινηματογράφο. 

Ένα σενάριο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα λογοτεχνικό κείμενο αρκεί να 

πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι καλογραμμένο. 

Αμέσως μετά το σενάριο θα πρέπει να στοχεύει στα εκφραστικά μέσα που 

χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης και όχι στην υπόδειξη της εικόνας. Λογοτεχνία και 

κινηματογράφος έχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και αρκετές διαφορές. Αποτελούν 

δύο τελείως διαφορετικές γλώσσες. Όσον αφορά στον κινηματογράφο, ξεκινάς να 

δουλεύεις με τις λέξεις κατά τη διάρκεια της συγγραφής του σεναρίου. Αργότερα 

αρχίζεις να ''παίζεις'' με τα μαγικά φίλτρα του κινηματογράφου, τα οποία είναι η 

εικόνα και ο ήχος, για να κάνεις το έργο πιο εντυπωσιακό. Εδώ υπάρχει ένα 

ερώτημα. Άραγε οι λέξεις από μόνες τους μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες; 

Φυσικά και μπορούν. 

Ήδη οι περισσότεροι αναγνώστες λογοτεχνικών κειμένων φαντάζονται τα 

πρόσωπα, τους χώρους, τα ρούχα και τα τοπία που αναφέρονται στο κείμενο. Οι 

εικόνες του κινηματογράφου όμως είναι πιο πλούσιες, πιο φαντασμαγορικές και σε 

σύνδεση με την ροή τους το αποτέλεσμα που δημιουργείται κερδίζει τους θεατές. 

Ωστόσο, υπάρχει και διαφορά στο κοινό της μίας τέχνης και στο κοινό της άλλης. Ο 

αναγνώστης, ο μοναχικός αναγνώστης, αποσύρεται με το βλέμμα του για να 

συγκεντρωθεί στις σελίδες του βιβλίου του. Ασυναίσθητα επαναλαμβάνει συνεχώς 

την ίδια κίνηση και έτσι η ανάγνωση μεταμορφώνεται σε μοναχική απόλαυση. 

Από την άλλη στο σκοτάδι της κινηματογραφικής αίθουσας ο θεατής αναζητά την 



παρουσία άλλων έτσι ώστε να πάρει μέρος σε μια εξελιγμένη μορφή συμμετοχικών 

δρώμενων.  

 

ΠΗΓΕΣ:  

http://karabitsos.wordpress.com/2008/08/15/from_book_to_movies/ 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=111071 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=263997 

 

«Η μεταφορά λογοτεχνικών κειμένων στον κινηματογράφο: Ζητήματα και 

μεθοδολογία προσέγγισης» 

 

 Α. Το ζήτημα της μεταφοράς 

Όταν ένα λογοτεχνικό έργο μεταφέρεται στον κινηματογράφο, αναπόφευκτα 

συμβαίνουν αλλαγές και μετατροπές, καθώς οι δύο τέχνες χρησιμοποιούν 

διαφορετική γλώσσα και κατά συνέπεια διαφορετικά εκφραστικά μέσα στην 

αφήγηση των ιστοριών τους. Καταρχήν, το «υλικό» του κινηματογράφου είναι η 

εικόνα, ενώ της λογοτεχνίας η γλώσσα. «Μια εικόνα στη λογοτεχνία», όπως 

επισημαίνει ο σκηνοθέτης Δ. Σπύρου «μπορεί να ''λέει'' πάρα πολλά πράγματα, 

αλλά αν μεταφερθεί αυτούσια στον κινηματογράφο να μη ''λέει'' τίποτα». «Η 

δουλειά του σκηνοθέτη είναι να ψάξει να βρει τα αντίστοιχα στην ταινία, να 

αναζητήσει άλλα εργαλεία για να περάσει το πνεύμα του βιβλίου». Οι 

αναπόφευκτες επεμβάσεις του σεναριογράφου πάνω στο λογοτεχνικό έργο 

αφορούν τη διάρκεια, την επιλογή, την αφαίρεση και συμπύκνωση προσώπων και 

καταστάσεων. Όλες αυτές οι επεμβάσεις φέρνουν στο προσκήνιο το 

πολυσυζητημένο ζήτημα της πιστότητας στο πρωτότυπο. 

Κατά πόσο δηλαδή η ταινία έμεινε πιστή στην ατμόσφαιρα, στα πρόσωπα και 

στα «πιστεύω» του συγγραφέα ή αντιθέτως σε ποιο βαθμό τα «πρόδωσε», 

αντιμετώπισε κριτικά το λογοτεχνικό κείμενο για να αποτελέσει μια ελεύθερη 

διασκευή του. Το παράδοξο όμως είναι ότι όσο το κριτήριο της πιστότητας 

θεωρείται σημαντικό για την επιτυχία μιας ταινίας τόσο περισσότερο η ίδια ψέγεται 

και κατακρίνεται, αν έμεινε πιστή σ' αυτό. Όλοι σχεδόν οι κινηματογραφιστές και οι 

μελετητές του κινηματογράφου υποστηρίζουν ότι οι καλές ταινίες που κατάγονται 

από λογοτεχνικά έργα στηρίχτηκαν στην «απιστία» τους προς το πρωτότυπο, 

επιχείρησαν δηλαδή μια ελεύθερη διασκευή του. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Δ. 

Σπύρου όπου αναφέρει ότι: «Όσο πιο πολύ προδώσει το βιβλίο (ο σκηνοθέτης), τόσο 

πιο πολύ πιστός θα' ναι σ' αυτό. Αν θελήσει να μείνει πιστός σε μια άλλη γλώσσα θα' 

http://karabitsos.wordpress.com/2008/08/15/from_book_to_movies/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=111071
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=263997


ναι αποτυχία». Οπότε το ζήτημα της πιστότητας είναι ουσιαστικά ένα 

ψευδοπρόβλημα. Από την άλλη πλευρά βέβαια, σχεδόν πάντα οι συγγραφείς 

αντιδρούν αρνητικά όταν τα έργα τους μεταφέρονται στον κινηματογράφο, ενώ οι 

αναγνώστες συγκρίνουν συνειρμικά το βιβλίο που διάβασαν με τη μεταφορά του 

στη μεγάλη οθόνη, κρίνοντας αρνητικά τη δεύτερη εκδοχή. Σχετικά με το ζήτημα της 

πιστότητας είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι και ο σκηνοθέτης είναι 

πρωταρχικά ένας αναγνώστης του λογοτεχνικού κειμένου, ο οποίος κατά τη 

διαδικασία της ανάγνωσης φαντάστηκε και εντόπισε διαφορετικά πράγματα από ότι 

ο συγγραφέας και θέλησε στη συνέχεια να τα μεταφέρει στην ταινία του. Συνεπώς 

είναι λάθος να τον κατηγορούμε για απιστία στο πρωτότυπο, γιατί ουσιαστικά 

μοιάζει σα να κατηγορούμε κάθε μεμονωμένο αναγνώστη για τη δική του 

προσωπική ανάγνωση, αγνοώντας ότι το κείμενο από τη στιγμή που εγκαταλείπεται 

από το συγγραφέα του, προσλαμβάνει διαφορετικές ερμηνείες και 

νοηματοδοτήσεις από εκείνες που ο ίδιος φαντάστηκε ή είχε στο μυαλό του κατά τη 

συγγραφή. 

Το ζήτημα ωστόσο της μεταφοράς οφείλουμε να το δούμε ευρύτερα 

ενταγμένο στη συζήτηση γύρω από τη σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Οι 

μελετητές και των δύο τεχνών, οι κινηματογραφιστές και όσοι ασχολούνται 

επαγγελματικά με τον κινηματογράφο έχουν καταπιαστεί με αυτή τη σχέση, 

αναλύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Επισημαίνονται κυρίως οι 

εξωτερικές διαφορές τους, όπως: διαφορές στον τρόπο παραγωγής και 

εμπορευματοποίησης, το κόστος, τον τρόπο δουλειάς του δημιουργού, την έννοια 

της χρονικότητας της ανάγνωσης-θέασης, το κοινό και τον τρόπο πρόσληψης του 

κάθε έργου. Αναφέρονται επίσης σε εσωτερικές-δομικές διαφορές όπως: διαφορές 

στο χώρο και το χρόνο, την απόδοση της εσωτερικότητας των χαρακτήρων, τις 

εικόνες, τη γλώσσα και τη δομή. Δεν είναι λίγοι βέβαια και εκείνοι που εκφράζουν 

τη δυσπιστία τους απέναντι στην ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ των δύο 

τεχνών, καθώς τις θεωρούν ως δύο εντελώς αυτόνομες και ανεξάρτητες μορφές 

έκφρασης. Ο συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αλαίν Ρομπ-Γκριγιέ 

τονίζει ότι η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος είναι δύο ανεξάρτητα είδη και θεωρεί 

παράλογο να κάνεις μια ταινία πάνω σ' ένα μυθιστόρημα. Ο ίδιος δε σκέφτηκε ποτέ 

να κάνει ταινία ένα από τα βιβλία του. Τέτοιες απόψεις θεωρούμε όμως ότι είναι 

ακραίες, καθώς σύμφωνα με τη θεωρία της διακειμενικότητας οι διάφορες μορφές 

τέχνης είναι δυνατόν να επικοινωνούν μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους και να 

δανείζονται ελεύθερα στοιχεία η μια από την άλλη. Οι δύο τέχνες, όσο διαφορετικές 

και αν είναι μεταξύ τους, βρίσκονται σε ένα συνεχή διάλογο και αναπτύσσουν μια 

σχέση αποχωρισμού και συνάντησης παρά αποκλεισμού και απόλυτου 

διαχωρισμού. 

Η συνάντηση των δύο τεχνών επιτελείται με δίαυλο την αφήγηση, καθώς και 

οι δύο είναι κατεξοχήν τέχνες αφηγηματικές. Είναι γνωστό ότι ο αφηγηματικός 



κινηματογράφος δανείζεται πολλά εκφραστικά μέσα από τη λογοτεχνία. Οι 

μελετητές και θεωρητικοί, ορθά κατά τη γνώμη μας, στηρίχτηκαν στον αφηγηματικό 

κώδικα για να παράγουν ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ των δύο τεχνών και για να 

αποφύγουν τη «στείρα» κατά την άποψή μας συζήτηση γύρω από τις ομοιότητες και 

τις διαφορές τους και ακόμα περισσότερο γύρω από το ζήτημα της πιστότητας της 

ταινίας στο λογοτεχνικό κείμενο. Έτσι αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο 

βασισμένο στη θεωρία της αφήγησης, η οποία παρέχει τα μεθοδολογικά εργαλεία 

για τη συγκριτική ανάλυση της ταινίας με τη λογοτεχνική της πηγή. Τέτοιες 

αναλύσεις επιχειρούν κυρίως ο μελετητές των αγγλοσαξονικών πανεπιστημίων με 

σκοπό τη διερεύνηση των αλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη μεταφορά και 

την εξήγηση των μηχανισμών της. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια αντίστοιχη πλήρης 

βιβλιογραφία, αλλά μόνο σκόρπια άρθρα και μελέτες, τα οποία θεωρούνται ωστόσο 

πολύ σημαντικά για να εισάγουν τον Έλληνα μελετητή στη συγκριτική ανάλυση 

κινηματογράφου και λογοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης μας στην 

ελληνική βιβλιογραφία, ανιχνεύσαμε μια πρώτη απόπειρα μεταφοράς στην Ελλάδα 

των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων σε μια ολοκληρωμένη και αρκετά 

κατατοπιστική μελέτη προερχόμενη από τις κινηματογραφικές σπουδές, το βιβλίο 

της Δέσποινας Κακλαμανίδου,'' Όταν το μυθιστόρημα συνάντησε τον 

κινηματογράφο''. 

 

 

Β. Μεθοδολογικά εργαλεία 

Για τη μελέτη της ταινίας με τη λογοτεχνική της πηγή, έχει αναπτυχθεί η 

συγκριτική αφηγηματολογία, η οποία δανείζεται εργαλεία από το μοντέλο του 

Genette για να συγκρίνει ό,τι πραγματικά είναι συγκρίσιμο στις δύο τέχνες, χωρίς να 

θεωρεί το γραπτό λόγο ως μέτρο για τη σύγκριση με την εικόνα. Η συγκριτική 

αφηγηματολογία ορμώμενη από την έννοια της αφηγηματικής πράξης του Genette, 

στην οποία είναι δυνατόν να απουσιάζει η γλωσσική εκφορά, εφαρμόζει τις 

κατηγορίες του αφηγητή, της οπτικής γωνίας και της εστίασης στη σύγκριση ταινίας 

και κειμένου, ενώ για τις ανάγκες της φιλμικής εξέτασης εισάγει και την ακουστική 

εστίαση, ηχοεστίαση κατά τον Jost, για να αποδώσει τα διάφορα είδη ακουστικής 

εστίασης ως προς τη σχέση αφηγητή-ήρωα και ήχου-οπτικών συμφραζομένων. Από 

την άλλη, οι αγγλοσάξονες μελετητές, εκτός από τις κατηγορίες του Genette, 

υιοθετούν τις αφηγηματικές λειτουργίες του R. Barthes, για να μελετήσουν ποιες 

από αυτές μεταφέρονται άμεσα στον κινηματογράφο και ποιες όχι. Οι αφηγηματικές 

λειτουργίες είναι: α. οι κύριες λειτουργίες που περιλαμβάνουν α.1. τις πρωτεύουσες 

λειτουργίες και α.2. τους καταλύτες. 

Οι λειτουργίες αυτές αναφέρονται στη δράση και στα γεγονότα που προωθούν 

την ιστορία και μεταφέρονται άμεσα στον κινηματογράφο. Οι δεύτερες είναι: β. οι 



ενδείκτες που περιλαμβάνουν β.1. τους κύριους ενδείκτες και β.2. τους 

πληροφοριοδότες. Οι κύριοι ενδείκτες αναφέρονται στις ψυχολογικές καταστάσεις, 

στο χαρακτήρα του ήρωα και στην ατμόσφαιρα του βιβλίου και δεν μπορούν να 

μεταφερθούν άμεσα στην ταινία, αλλά πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο μέσο. Οι 

πληροφοριοδότες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα πρόσωπα και τους ήρωες 

(ονόματα, ηλικία, επάγγελμα κτλ.) και μεταφέρονται άμεσα στην ταινία. 

Όσον αφορά το πολυσυζητημένο ζήτημα της πιστότητας της ταινίας στο 

μυθιστόρημα, το οποίο θέτουν οι θεατές αλλά και αρκετοί μελετητές, αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτό εξαλείφεται από τις τρεις κατηγορίες των κινηματογραφικών 

μεταφορών του G. Wagner. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι, όπως μας τις γνωστοποιεί η Δέσποινα 

Κακλαμανίδου: 

-Η μετάθεση, όπου το λογοτεχνικό κείμενο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με 

ελάχιστη έκδηλη παρέμβαση.  

-Το σχόλιο, όπου το λογοτεχνικό έργο μεταλλάσσεται ηθελημένα ή αθέλητα, με 

αλλαγές στο τέλος, μετατόπιση της δράσης σε διαφορετική χρονική περίοδο, κ.α. 

-Η αναλογία, όπου οι ταινίες ελάχιστα θυμίζουν τη λογοτεχνική τους προέλευση ( 

Όταν το μυθιστόρημα συνάντησε τον κινηματογράφο, σ. 39). 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιστήμη της αφηγηματολογίας και οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις των μελετητών του κινηματογράφου μας έδωσαν εργαλεία κατάλληλα 

για μια προσπάθεια μελέτης της κινηματογραφικής μεταφοράς λογοτεχνικών έργων, 

εξαλείφοντας το κριτήριο της πιστότητας στο κείμενο, το οποίο τελικά δεν αποτελεί 

κριτήριο για την επιτυχία ή όχι της ταινίας σε σχέση με αυτό 

 http://www.artmag.gr/articles/media-keyhole/item/350-literature-movies 
 Συμπέρασμα 

 

Τελικά, οι δύο τέχνες είναι ανεξάρτητες αλλά και τόσο στενά δεμένες, ώστε η 

σχέση αυτή προβλέπεται να έχει μακρύ μέλλον... 

 

Η λογοτεχνία και οι συγγραφείς της αποτελούν μια δεξαμενή από την οποία 

συνεχώς αντλούνται τα καλύτερα κοιτάσματά της. Αλλά και η σύγχρονη 

λογοτεχνία υιοθετεί την κινηματογραφική γραφή. Και οι δύο, ως 

αφηγηματικές τέχνες, μαγεύουν τον αναγνώστη και θεατή, αλλά πάντα με τη 

δική τους, ξεχωριστή, γλώσσα.  

 

 

 

 

http://www.artmag.gr/articles/media-keyhole/item/350-literature-movies


Για ποιο λόγο η αγορά προτιμάει τη διασκευή ενός λογοτεχνικού έργου; 

 

Τα υλικά από τα οποία αποτελείται ένα κλασικό έργο είναι δύσκολο να 

αποκωδικοποιηθούν, και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που η αγορά προτιμάει τη 

διασκευή. Οι αναγνώστες μυθιστορημάτων είναι αρκετά κτητικοί, έχουν ήδη 

κατασκευάσει τη δική τους κινηματογραφική εκδοχή του βιβλίου, έχουν αποδώσει 

τους ρόλους και έχουν στήσει το σκηνικό. Σ' αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε 

απόδοση «υστερεί» της αρχικής σύλληψης του αναγνώστη. Επίσης, την όποια 

διασκευασμένη ταινία συνήθως τη συγκρίνουμε με τη δική μας «οπτικοποιημένη» 

ταινία της φαντασίας και, πάντα σχεδόν, αποδεικνύεται ελλειμματική. 

Στις μέρες μας, την εποχή του ελάχιστου χρόνου και της ταχύτητας, είναι μάλλον 

αδύνατον να κατορθώσει κανείς να απολαύσει όλα τα σημαντικά, ογκώδη και 

απαιτητικά κλασικά έργα. Δεν πρόκειται να διαβαστούν στον πεπερασμένο χρόνο 

μιας ανθρώπινης ζωής, οπότε κινδυνεύουν να «πεθάνουν» από την έλλειψη 

αναγνωστών, παραμένοντας στα ράφια, ενώ μέσα από τη μεταφορά τους στη 

γλώσσα ενός άλλου, πιο προσιτού, μέσου αποκτούν μια δεύτερη ζωή, καθώς 

κεντρικά νοήματα σώζονται και σημαντικές έννοιες μεταφέρονται. 

 

Η επιστημονική φαντασία στον κινηματογράφο 

Τα πρώτα έργα επιστημονικής φαντασίας, στα οποία το είδος διαχωρίζεται 

ξεκάθαρα από την ευρύτερη φανταστική λογοτεχνία, ανιχνεύονται στο 19ο αιώνα: 

* Στον Φρανκενστάιν (1818) της Μαίρης Σέλεϊ (Mary Wollstonecraft Shelley, 1797 - 

1851) ένας νεαρός ελβετός επιστήμονας σχηματίζει ένα ανθρώπινο σώμα από 

απομεινάρια άλλων και του εμφυσεί ζωή με ένα ηλεκτρικό σοκ. 

 

* Σε αρκετά μυθιστορήματα του Ιούλιου Βέρν (Jules Verne, 1828 - 1905) μελλοντικές 

τεχνολογίες διαμορφώνουν τον καμβά της υπόθεσης, όπως π.χ. στο γνωστό "Γύρω 

από τη Σελήνη", 1873. 

 

* Τα βιβλία τoυ Χέρμπερτ Τζορτζ Wells (H. G. Wells, 1866 - 1946], όπως το γνωστό "Ο 

πόλεμος των κόσμων", 1901, όπου πρώτη φορά εξετάζεται συστηματικά η απειλή εκ 

μέρους ενός εξωγήινου πολιτισμού, ανέδειξαν τον συγγραφέα τους σε πρωτοπόρο 

του είδους. 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, και ως περίπου την έκρηξη του 2ου Παγκοσμίου 

Πολέμου, η επιστημονική φαντασία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις ΗΠΑ μέσα από 

"φθηνά" περιοδικά μαζικής παραγωγής, στα οποία κυριαρχούσαν τα θέματα του 

διαστημικού ταξιδιού και των υπερηρώων. Μετά τον πόλεμο αναδείχτηκε μια νέα 



γενιά συγγραφέων με ανεπτυγμένες συγγραφικές δεξιότητες (ανάμεσά τους ο Ισαάκ 

Ασίμωφ, ο Κλαρκ Άρθουρ, ο Μπράντμπερι Ρέυ, ο Ρόμπερτ Χαϊνλάιν, ο Φίλιπ Ντικ, ο 

Νόρμαν Σπίνραντ, ο Χάρλαν Έλλισον κ.ά,) οι οποίοι οδήγησαν το είδος σε νέες 

κατευθύνσεις και το βοήθησαν να κατακτήσει το ευρύ κοινό. Έκτοτε αναπτύχθηκαν 

αρκετά ρεύματα νεότερων συγγραφέων που ανανέωσαν το είδος και σήμερα η 

επιστημονική φαντασία εξακολουθεί να ανθεί με μεγάλη παραγωγή έργων 

παγκοσμίως και πλατύ κοινό. 

 

Μερικά θέματα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην επιστημονική φαντασία όπως: 

* Διαστημικά Ταξίδια 

* Ταξίδια στο Χρόνο 

* Επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς 

* Εναλλακτικοί Κόσμοι 

* Ρομπότ και Ανδροειδή 

* Μελλοντικές τεχνολογίες 

* Άνθρωποι με υπερφυσικές δυνάμεις 

* Η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους 

* Το Πυρηνικό Ολοκαύτωμα 

 

 

 

Σύγχρονη λογοτεχνία και κινηματογράφος  

Η σχέση αυτή βέβαια, από κάποια στιγμή και μετά, γίνεται αμφίδρομη. Από το 1950 

ορισμένοι συγγραφείς επιχειρούν συνειδητά να γράψουν πιο «κινηματογραφικά». 

Πιο γρήγορα, πιο κοφτά, με εναλλασσόμενη πλοκή και χαρακτήρες βγαλμένους σαν 

από καρτούν. Ό,τι πρέπει για να μεταφερθεί το βιβλίο, με το μικρότερο δυνατό 

κόπο, στη μεγάλη οθόνη. 

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνουμε τέτοιου είδους βιβλία, που γενικώς 

αναφέρονται στην σημερινή εποχή. Ίσως δεν έχουν διαχρονική αξία και βαθιά 

νοήματα, αλλά είναι ιδανικά για να χαρίσουν στον αναγνώστη μερικές ευχάριστες 

ώρες. Στην περίπτωση τέτοιων έργων που έγιναν ταινίες, μπορεί να συναντήσει 

κανείς και ακριβές παραγωγές αλλά και φτηνές και κακές ταινίες. 

Ίσως να αποτελεί οικονομικότερη λύση για τους παραγώγους η αγορά των 

δικαιωμάτων ενός σύγχρονου φτηνού βιβλίου από την συγγραφή ενός καλού 



σεναρίου. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που ένα σύγχρονο βιβλίο γίνεται 

γνωστό αφού γυριστεί ταινία. 

Η σύγχρονη λογοτεχνία απευθύνεται σε πιο συγκεκριμένο κοινό και χωρίζεται σε 

κατηγορίες όπως αστυνομικά, τρόμου, μυστηρίου. 

 

 

Η μεταφορά ενός βιβλίου στον κινηματογράφο συμβάλλει ή όχι στην 

αναγνωσιμότητά του; 

 

Συχνά, η ταινία που έχει βασιστεί σε ένα λογοτεχνικό έργο δεν δημιουργεί την 

επιθυμία στον αναγνώστη να διαβάσει το βιβλίο καθώς δε μπορεί, πλέον, να πλάσει 

με την φαντασία του τους ήρωες και το περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζεται η 

ιστορία. Αυτό συμβαίνει, επειδή η ταινία εντυπώνει μες στο μυαλό του αναγνώστη-

θεατή μια συγκεκριμένη εικόνα για τη μορφή των ηρώων και του χώρου όπου 

διαδραματίζονται τα γεγονότα. Έτσι, αφού ο αναγνώστης-θεατής γνωρίζει ότι 

διαβάζοντας το βιβλίο δε θα μπορέσει να δημιουργήσει κάποια άλλη εικόνα γι΄ 

αυτό, καθώς πλέον ο εγκέφαλος του το έχει συνδέσει με την ταινία, προτιμάει να 

μείνει μόνο στην εικόνα που το έδωσε η ταινία για το βιβλίο. Βέβαια, αυτό είναι 

αναπόφευκτο όταν ένα λογοτεχνικό έργο μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη καθώς οι 

δύο τέχνες χρησιμοποιούν διαφορετικά εκφραστικά μέσα η λογοτεχνία τη γλώσσα 

και ο κινηματογράφος την εικόνα. 

Ο αναγνώστης-θεατής, όταν διαβάζει ή βλέπει μια ταινία, μπαίνει και αυτός μες στο 

έργο, παίρνει την θέση των ηρώων και ζει ο ίδιος μέσα από αυτούς τις περιπέτειες 

τους και νοιώθει τα συναισθήματά τους. Το βιβλίο όμως του προσφέρει κάτι 

παραπάνω από αυτά: του δίνει την ικανότητα να πλάσει τα πάντα όπως ο ίδιος 

επιθυμεί. Ο κινηματογράφος παρακάμπτει αυτήν την λειτουργία, αφού προσφέρει 

μια συγκεκριμένη εικόνα για όσα ο ανθρώπινος νους θα έπλαθε. Η μη χρήση της 

φαντασίας ωθεί τους περισσότερους στο να μην διαβάσουν το βιβλίο και να 

κρατήσουν μόνο την εικόνα που τους έδωσε η ταινία. 

Μια άλλη παράμετρος που ωθεί στη μείωση της αναγνωσιμότητας ενός βιβλίου 

είναι η κακή μεταφορά του στον κινηματογράφο. Σαφώς δεν εννοώ τις επεμβάσεις 

του σεναριογράφου, όπως την διάρκεια της ταινίας, την αφαίρεση και την πρόσθεση 

προσώπων και καταστάσεων, που είναι αναγκαίες για την επιτυχία της ταινίας. 

Αναφέρομαι στα φτωχά σκηνικά και εφέ, στην κακή ερμηνεία των ηθοποιών και 

στην παραποίηση σημαντικών στοιχείων του βιβλίου, που αλλοιώνουν τελείως την 

πλοκή. Όλα αυτά τα στοιχεία απωθούν τον άνθρωπο που είδε την ταινία να 

διαβάσει και το βιβλίο, καθώς έχει συνδυάσει την πλοκή του με αυτή της οικτρής 

μεταφοράς του στον κινηματογράφο. 



Κάτι που επίσης μειώνει τα ποσοστά αναγνωσιμότητας ενός βιβλίου είναι η έλλειψη 

χρόνου. Αυτό φαίνεται και από το εξής παράδειγμα πάνω στο πρώτο βιβλίο (Η 

συντροφιά του δαχτυλιδιού) της τριλογίας Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, το οποίο 

αποτελείται από 589 σελίδες και, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο μέσος άνθρωπος 

διαβάζει περίπου 50 σελίδες ανά ώρα, οπότε θέλει 12 ώρες περίπου για την πλήρη 

ανάγνωσή του ενώ η διάρκεια της ομώνυμης ταινίας είναι μόλις 2,5 ώρες. 

Επομένως, ο καθένας θα επέλεγε να δει την ταινία για εξοικονόμηση χρόνου, ο 

οποίος στην σημερινή καταναλωτική μας κοινωνία όλο και λιγοστεύει.  

Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις έχει σημειωθεί αύξηση στις πωλήσεις αντιτύπων 

ενός βιβλίου, μετά την μεταφορά του στην μεγάλη οθόνη, επειδή κινήθηκε το 

ενδιαφέρον αρκετών θεατών-αναγνωστών να γνωρίσουν το έργο και μέσα από την 

λογοτεχνική του μορφή αγνοώντας σε αυτή τους την προσπάθεια όλα τα παραπάνω. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: α) με την προβολή του 

έργου David Copperfield στις κινηματογραφικές αίθουσες του Cleveland η ζήτηση 

του βιβλίου του Ντίκενς ήταν τέτοια που η τοπική βιβλιοθήκη παρήγγειλε 132 

επιπλέον αντίτυπα και β) μετά την προβολή της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, ο 

αριθμός των αντιτύπων που πωλήθηκαν ξεπέρασε τον αριθμό των αντιτύπων που 

είχαν πωληθεί κατά την διάρκεια των 92 χρόνων που πέρασαν από την έκδοσή του. 

Ας κλείσουμε με την φράση των John Orr και Colin Nicholson ότι "εάν το βιβλίο ήταν 

αναγκαίο για την ταινία, η ταινία, με τη σειρά της κατέστη ζωτικής σημασίας για τη 

δημιουργία ενός ευρύτερου κοινού για το βιβλίο". 

 

Επηρεάζει και πώς η λογοτεχνία τον κινηματογράφο;  

 

Στην προσπάθεια μας να προσεγγίσουμε το θέμα, θα ταξινομήσουμε και θα 

εξετάσουμε ξεχωριστά τις διάφορες λογοτεχνικές κατηγορίες, γιατί ασκεί 

διαφορετική επιρροή η κάθε μια, εξετάζοντας όχι μόνο το καλλιτεχνικό μέρος αλλά 

και την οικονομική διάσταση της πανίσχυρης βιομηχανίας που αποκαλείται 

κινηματογράφος. 

 

 

Η δημιουργία εικόνων με το νου 

 

Στην πραγματικότητα η σχέση βιβλίου-ταινίας είναι η σχέση μητέρας-παιδιού, διότι 

όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο ο εγκέφαλος δημιουργεί δισδιάστατες εικόνες 

χρησιμοποιώντας αποδομημένα στοιχεία από τις εμπειρίες μας. 

Αποδόμηση-αφαίρεση είναι η καταπληκτική ιδιότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου 

να μπορεί να αναλύει τα αντικείμενα και τις γνώσεις που βλέπει στα βασικά του 

στοιχεία και μετά με αυτά να ανασυνθέτει καινούρια, έτσι λειτουργεί η φαντασία. 



Θα μπορούσαμε να πούμε, γινόμαστε σκηνοθέτες και θεατές της ταινίας που 

παίζεται στο μυαλό μας την ώρα που διαβάζουμε το βιβλίο. 

Η καθεμία από αυτές τις ταινίες είναι μοναδική και έτσι ο Αχιλλέας για καθένα από 

μας έχει διαφορετικό ύψος, χαρακτηριστικά, συμπεριφορά κ.ά. Όταν όμως 

βλέπουμε την ταινία η Τροία ο Αχιλλέας γίνεται για όλους μας ο Μπραντ Πητ. 

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι κάθε φορά που τυπώνεται ένα βιβλίο 

γεννιέται και μια ταινία. 

 

Λογοτεχνία και κινηματογράφος: σχέση εξάρτησης και (ανα)παραγωγής ιδεών 

 

Αναμφισβήτητα όλοι μας γνωρίζουμε ότι η σχέση που συνδέει τη λογοτεχνία με τον 

κινηματογράφο είναι παλιά, από τις απαρχές του κινηματογράφου, και αρκετά 

δυνατή. Όλοι γνωρίζουμε τουλάχιστον μια ταινία που έχει βασιστεί σε ένα βιβλίο. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση κάποιων ερευνητών, κατά την περίοδο 1930-1950 ο 

κινηματογράφος έγινε το βασικό στοιχείο ψυχαγωγίας των μεσαίων και κατώτερων 

οικονομικά τάξεων του δυτικού κόσμου, θέτοντας έτσι το θέατρο και το βιβλίο ως 

δεύτερη επιλογή. 

Είναι γεγονός ότι όταν ένα λογοτεχνικό έργο μεταφέρεται στον κινηματογράφο, 

αναπόφευκτα συμβαίνουν αλλαγές και μετατροπές, καθώς οι δύο τέχνες 

χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα και κατά συνέπεια διαφορετικά εκφραστικά 

μέσα στην αφήγηση των ιστοριών τους. 

Όλοι σχεδόν οι κινηματογραφιστές και οι μελετητές του κινηματογράφου 

υποστηρίζουν ότι οι καλές ταινίες που κατάγονται από λογοτεχνικά έργα 

στηρίχτηκαν στην «απιστία» τους προς το πρωτότυπο, επιχείρησαν δηλαδή μια 

ελεύθερη διασκευή του. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Δ. Σπύρου στην παραπάνω 

συνέντευξη, όπου αναφέρει ότι: «Όσο πιο πολύ προδώσει το βιβλίο (ο σκηνοθέτης), 

τόσο πιο πολύ πιστός θα' ναι σ' αυτό. Αν θελήσει να μείνει πιστός σε μια άλλη 

γλώσσα θα' ναι αποτυχία». Οπότε το ζήτημα της πιστότητας είναι ουσιαστικά ένα 

ψευδοπρόβλημα. 

Από την άλλη πλευρά βέβαια, πολλοί συγγραφείς αντιδρούν αρνητικά όταν τα έργα 

τους μεταφέρονται στον κινηματογράφο, ενώ οι αναγνώστες συγκρίνουν συνειρμικά 

το βιβλίο που διάβασαν με τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη, κρίνοντας αρνητικά 

τη δεύτερη εκδοχή. Σχετικά με το ζήτημα της πιστότητας είναι σημαντικό να 

λάβουμε υπόψη ότι και ο σκηνοθέτης είναι πρωταρχικά ένας αναγνώστης του 

λογοτεχνικού κειμένου, ο οποίος, κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, φαντάστηκε 

και εντόπισε διαφορετικά πράγματα από ό,τι ο συγγραφέας και θέλησε στη 

συνέχεια να τα μεταφέρει στην ταινία του. 

Συνεπώς, είναι λάθος να τον κατηγορούμε για απιστία στο πρωτότυπο, γιατί 

ουσιαστικά μοιάζει σα να κατηγορούμε κάθε μεμονωμένο αναγνώστη για τη δική 



του προσωπική ανάγνωση, αγνοώντας ότι το κείμενο, από τη στιγμή που 

εγκαταλείπεται από το συγγραφέα του, προσλαμβάνει διαφορετικές ερμηνείες και 

νοηματοδοτήσεις από εκείνες που ο ίδιος φαντάστηκε ή είχε στο μυαλό του κατά τη 

συγγραφή του. 

Δεν είναι λίγοι, βέβαια, και εκείνοι που εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στην 

ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ των δύο τεχνών, καθώς τις θεωρούν ως δύο 

εντελώς αυτόνομες και ανεξάρτητες μορφές έκφρασης. Ο συγγραφέας, 

σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αλαίν Ρομπ-Γκριγιέ τονίζει ότι η λογοτεχνία και ο 

κινηματογράφος είναι δύο ανεξάρτητα είδη και θεωρεί παράλογο να κάνεις μια 

ταινία πάνω σ' ένα μυθιστόρημα. Ο ίδιος δε σκέφτηκε ποτέ να κάνει ταινία ένα από 

τα βιβλία του. Τέτοιες απόψεις θεωρούμε όμως ότι είναι ακραίες, καθώς σύμφωνα 

με τη θεωρία της διακειμενικότητας οι διάφορες μορφές τέχνης είναι δυνατόν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους και να δανείζονται ελεύθερα 

στοιχεία η μια από την άλλη. 

http://www.24grammata.com/?p=16522 

 

 

Για τις ανάγκες της ερευνητικής εργασίας μοιράστηκε ερωτηματολόγιο στους 

μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Βελβεντού. Το ερωτηματολόγιο είναι το 

ακόλουθο: 

 

1.Επιλέξτε τρεις από τις παρακάτω 20 ταινίες τοποθετώντας τον αριθμό 1 σε αυτή 

που σας άρεσε περισσότερο, το 2 στην αμέσως επόμενη και το 3 στην τελευταία. 

1. Avatar 

2. Titanic 

3. The Avengers 

4. Harry Poter and  the Deathly Hallows- Part 2 

5. Transformers: Dark of the Moon 

6. The Lord of the Rings: The Return of the King 

7. The Dark Knight Rises 

8. Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 

9. Toy Story 3 



10. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 

11. Star Wars Episode 1: The Phantom Menace 

12. Alice in Wonderland 

13. The Dark Knight 

14. Harry Poter and the Philosopher’s Stone 

15. Pirates of The Caribbean: At World’s End 

16. Harry Poter and the Deathly Hallows- Part 1 

17. The Lion King 

18. Harry Poter and the Order of the Phoenix 

19. Harry Poter and the Half- Blood Prince 

20. The Lord of the Rings: The Two Towers 

 

2. Για ποιο λόγο επιλέξατε την πρώτη ταινία και τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτή; 

-σενάριο- πλοκή ◊ 

-μουσική ◊ 

-σκηνοθεσία- ενδυμασία ◊ 

-ηθοποιία ◊ 

-κάτι άλλο (να δηλωθεί):…………………………………………………………………………………………… 

3. Γνωρίζετε αν κάποια  από αυτές τις ταινίες είναι βασισμένη σε ένα 

μυθιστόρημα/λογοτεχνικό έργο; …………………………………………………………………………….  

4.Έχετε διαβάσει ποτέ ένα βιβλίο που έγινε αργότερα ταινία; Αν ναι δηλώστε για 

ποιο βιβλίο πρόκειται και για ποια ταινία.…………………………………………………………… 

5. Αν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση δηλώστε αν σας άρεσε η 

μεταφορά του βιβλίου στον κινηματογράφο,  ή αν απογοητευτήκατε δηλώστε το 

λόγο της απογοήτευσής σας: 

Μου άρεσε  

Δεν μου άρεσε γιατί 



-Η ταινία ήταν πολύ συντομευμένη ◊ 

-Περιείχε σκηνές που δεν υπήρχαν στο βιβλίο ◊ 

- άλλο (να δηλωθεί)................................................................................................ 

 

6. Έχετε δει κάποια-ες  ταινία-ες από αυτές περισσότερες από μία φορές και ποια -

ες; 

7.Τι είδους ταινίες προτιμάτε περισσότερο να βλέπετε; Δηλώστε μόνο μία 

προτίμηση.  

-ρομαντικές 

-περιπέτειας-δράσης 

-επιστημονικής φαντασίας 

-κοινωνικές 

-θρίλερ 

-κωμωδίες 

-κινούμενα σχέδια 

-πολεμικές 

-ιστορικές  

 

Σε σύνολο 100 απαντημένων ερωτηματολογίων λάβαμε τις εξής απαντήσεις: 

Καλύτερη ταινία από τις είκοσι ψηφίστηκε η The Lord of the rings: The two Towers  

με 45 προτιμήσεις, αμέσως μετά η The Lord of The Rings: The return of The King με 

40 προτιμήσεις, στην τρίτη θέση οι Transformers: Dark of the moon με 20 

προτιμήσεις ενώ στην ίδια θέση βρίσκεται και  ο Τιτανικός με 20 προτιμήσεις, και ο 

Harry Poter and the Philosopher’s stone με 20 προτιμήσεις. Από 10 ψήφους πήραν 

οι ταινίες:Harry Poter and the order of the Phoenix, The Lion King, Harry Poter and 

the Deathly Hallows,The Dark Knight, Pirates of the Caribbean: at world’s end,Pirates 

of the Caribbean: Dead man’s chest, Harry Poter and the half -blood Prince.Οι 

υπόλοιπες ταινίες της εικοσάδας δεν ψηφίστηκαν από κανέναν. 

Στη δεύτερη ερώτηση (τι τους άρεσε περισσότερο στην ταινία που επέλεξαν πρώτη) 

οι 67 απάντησαν ότι τους άρεσε η σκηνοθεσία και το σενάριο, οι 18 είπαν ότι τους 



άρεσε η μουσική, οι 6 είπαν ότι τους άρεσε η ενδυμασία και οι 9 ότι τους άρεσε η 

ηθοποιία.  

Στην ερώτηση 3( αν γνωρίζουν κάποιες από τις ταινίες της εικοσάδας που 

στηρίχτηκαν σε βιβλίο) απάντησαν μόνο 17 μαθητές από τους οποίους οι 12    

δήλωσαν ότι ξέρουν πως οι ταινίες του Harry Poter  είναι βιβλία ενώ οι 5 δήλωσαν 

εκτός από τις ταινίες του Harry Poter και τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Οι  

υπόλοιποι που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν πως δε γνωρίζουν. 

Στις ερωτήσεις 4 και 5 από τους 17 μαθητές που απάντησαν στην προηγούμενη 

ερώτηση οι 9 δήλωσαν ότι έχουν διαβάσει κάποιο από τα βιβλία του Harry Poter 

(χωρίς να δηλώσουν ποιο) και οι 8 είπαν ότι όταν είδαν την ταινία τους άρεσε. Ένας 

μόνο απάντησε ότι δεν του άρεσε η ταινία γιατί ήταν συντομευμένη. 

Στην ερώτηση 6 (αν έχουν δει κάποια από τις ταινίες της εικοσάδας παραπάνω από 

μία φορές) απάντησαν θετικά 43 μαθητές από τους οποίους οι 25 είδαν 

περισσότερες από μία φορές το:The Lord of The Rings: The Return of The King, οι 10 

είδαν το Transformers περισσότερες από μία φορές και οι 8 είδαν περισσότερες 

από μία φορές κάποια από τις ταινίες του Harry Poter (χωρίς να δηλώσουν ποια). 

Στην ερώτηση 7(τι είδους ταινίες προτιμούν οι μαθητές να βλέπουν) απάντησαν 

όλοι. Οι 35 δήλωσαν ότι προτιμούν ταινίες περιπέτειας και δράσης, οι 18 

επιστημονικής φαντασίας, οι 12 ρομαντικές, οι 9 κινουμένων σχεδίων, οι 8 θρίλερ, 

οι 8 πολεμικές, οι 7 κοινωνικές και οι 3 ιστορικές.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου βγάλαμε το συμπέρασμα ότι 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 όπως φαίνεται μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν. Οι προτάσεις 

που διατυπώνουμε είναι να γίνει πιο στενή η σχέση των μαθητών με τα λογοτεχνικά 

έργα περιπέτειας μέσω του σχολείου καθώς τα παιδιά δείχνουν για αυτά ζωηρό 

ενδιαφέρον. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε αυτό να υλοποιηθεί είναι να 

συμπεριληφθούν αποσπάσματα από μυθιστορήματα περιπέτειας στα σχολικά 

βιβλία των κειμένων λογοτεχνίας.   

 

 

 


