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Α. Ημερομηνία: Η έρευνα διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Μάιο
του 2017

Β. Δραστηριότητα – σύντομη περιγραφή
Η ομάδα θα ερευνήσει τον Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο και ειδικότερα
των δεκαετιών ’50, ’60 και ’70 . Πότε και πως ξεκίνησε γενικότερα ο
κινηματογράφος και ειδικότερα ο Ελληνικός κινηματογράφος
Τα χρόνια του ασπρόμαυρου και του έγχρωμου κινηματογράφου. Το
πέρασμα από τις βουβές ταινίες στις ταινίες με ομιλία. Την περίοδο που είχε
την μεγαλύτερη ανάπτυξη μέχρι την εποχή που θα μπει στη ζωή των
ανθρώπων η τηλεόραση και έτσι θα αρχίσουν να γίνονται όλο και λιγότερες
ταινίες , να κλείνουν οι περισσότερες εταιρίες παραγωγής μέχρι να κλείσει
αυτός ο κύκλος του Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου.
Η ομάδα θα εργαστεί σε τέσσερις υποομάδες οι οποίες θα συνεργάζονται με
την βοήθεια και την εποπτεία των διευκολυντών του ερευνητικού
προγράμματος

Γ. Ερευνητικά κεφάλαια
-

Πρόλογος
Ο κινηματογράφος είναι τέχνη
Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου
Ο ελληνικός κινηματογράφος από μια άλλη εποχή
Η μεγάλη άνθιση του ελληνικού κινηματογράφου
Από τον ασπρόμαυρο στον έγχρωμο κινηματογράφο
Ο θερινός κινηματογράφος στην Αθήνα
Η εποχή της ασπρόμαυρης φωτογραφίας καιν του ασπρόμαυρου
σινεμά
Οι πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες
Η εποχή που το ελληνικό σινεμά παίρνει χρώμα
Η ταυτότητα κάποιων ταινιών των δεκαετιών που ερευνούμε
Στιγμές από ταινίες εκείνης της εποχής
Αξέχαστες σκηνές από ταινίες εκείνης της εποχής

-

Είδη του ελληνικού κινηματογράφου και τα χαρακτηριστικά τους
Ατάκες από ταινίες
Βραβευμένες ταινίες
Γνωστοί ηθοποιοί σε δεύτερους ρόλους
Μουσική και τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο
Ελληνικές κινηματογραφικές εταιρίες παραγωγής
Οι συντελεστές μια ταινίας
Φωτογραφίες από το άλμπουμ ταινιών και ηθοποιών
Σημειωματάριο από τον ελληνικό κινηματογράφο και τον κριτικό
κινηματογράφου Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη
- Παλιοί κινηματογράφοι
- Επίλογος

Δ . Ερευνητικά κεφάλαια

Κινηματογράφος
Η έβδομη τέχνη
Τα όνειρα όταν μπερδεύονται με τη ζωή , τη φαντασία και την υποκριτική
φτιάχνουν σενάρια
Ρόλοι…
Αμέτρητοι ρόλοι…
Ηθοποιοί…
Οι υπηρέτες αυτής της τέχνης
Φώτα , κουστούμια , μακιγιάζ
Πειθαρχία
Τα φώτα ανάβουν
Αρχίζει το γύρισμα με τις οδηγίες του σκηνοθέτη…
Από την κωμωδία ως το δράμα και από τη σάτιρα μέχρι την περιπέτεια
Ο Παλιός Ελληνικός Κινηματογράφος τα είχε όλα!!!

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ
*Η πρώτη κινηματογραφική λήψη σε όλο τον κόσμο γίνεται στη Μεγάλη
Βρετανία στις 14 Οκτωβρίου το 1888 και έχει διάρκεια 2 λεπτά.
Η πρώτη ταινία μικρού μήκους γυρίστηκε στη Γαλλία το 1895.
Ο κινηματογράφος αρχίζει πλέον να είναι τέχνη.

Ο Γάλλος φωτογράφος Λουί
Εμέ Ογκιστέν Λε Πρενς κατασκεύασε το 1888 κινηματογραφική κάμερα ( την
πρώτη) αλλά , δεν μπόρεσε ποτέ να αποδείξει ότι είναι εφευρέτης γιατί
εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.
ΟΤόμας Έντισον κέρδισε τελικά την δίκη για την ευρεσιτεχνία.

Τόμας Έντισον

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ο Ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε στα τέλη του 1800 με αρχές του
1900
Ο Ελληνικός Κινηματογράφος έχει περιόδους:
- Η μεγάλη άνθιση
Είναι οι δεκαετίες του ‘ 50 και του ‘ 60 και
- Μεταπολίτευση η δεκαετία του ‘ 70 και ειδικότερα μετά το 1975

Οι Αθηναίοι βλέπουν για πρώτη φορά κινηματογράφο το 1897. Η προβολή της
εικόνας που κινείται προκαλεί ζωηρές αντιδράσεις και το καινούργιο θέαμα
γίνεται συνέχεια θέμα συζήτησης και για αυτό γράφονται πολλά άρθρα στις
εφημερίδες.
Η πρώτη κινηματογραφική παράσταση δόθηκε σε αίθουσα στην οδό
Κολοκοτρώνη .
Ο Alexandre Promio οπερατέρ και αντιπρόσωπος των Λουμιέρ διαδίδει την
νέα τέχνη σε διάφορες χώρες. Ήρθε και στην Ελλάδα, είχε πάει και στην
Ισπανία και μετά την Αθήνα θα πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη
επιγραφή που μπήκε έξω από την αίθουσα της οδού Κολοκοτρώνη ήταν ‘
κινηματοφωτόγραφος ‘ και όχι κινηματογράφος. Οι ταινίες που προβάλλονται
καθημερινά είναι δέκα –έξι , είναι μικρού μήκους και το εισιτήριο είναι2, 20
δραχμές. Πολύ ακριβό εισιτήριο για την εποχή εκείνη όταν ένα καλό
μεροκάματο ήταν 4 δραχμές.
Δέκα – έξι χρόνια μετά την πρώτη προβολή το 1913 κτίζεται ο
κινηματογράφος ‘ Παλλάς’ το οποίο αργότερα γκρεμίστηκε και χτίστηκε το
Μέγαρο Εφεσίου ( επτά ορόφων ) στη Σταδίου 28. Την ίδια χρονιά άνοιξε το

‘Νέον’ Πατησίων 8 . Οι βαλκανικοί πόλεμοι δεν έχουν τελειώσει, ο στρατός
βρίσκεται στον πόλεμο αλλά η Αθήνα διασκεδάζει.
Ο ελληνικός αλλά και ο βαλκανικός κινηματογράφος ξεκινάει το 1906 με τους
αδελφούς Γιαννάκη και Μίλτο Μανάκια που αρχίζουν να κινηματογραφούν
στην περιοχή της Μακεδονίας.

Ο Ελληνικός Κινηματογράφος από μια άλλη εποχή …
αλλά πάντα στις καρδιές μας!!!

Το 1907 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αθήνα. Οι αίθουσες
προβολών ολοένα γίνονται και περισσότερες. Προβολές γίνονται ακόμα και
στα θέατρα. Το 1910 – 1911 γυρίζονται βουβές κωμωδίες μικρού μήκους από
τον σκηνοθέτη- ηθοποιό Σπύρο Δημητρακόπουλο ο οποίος ερμηνεύει και τους
περισσότερους ρόλους των ταινιών με το ψευδώνυμο ‘ Σπυρίδιον’ .
Το 1914 ιδρύεται η κινηματογραφική εταιρία ‘ Άστυ Φιλμ’ και αρχίζει η
παραγωγή ταινιών μεγάλης διάρκειας. Η Γκόλφω , το γνωστό θεατρικό
δραματικό ειδύλλιο δίνει το σενάριο και είναι η πρώτη Ελληνική ταινία
μεγάλου μήκους.
Στη διάρκεια του Α! Παγκοσμίου Πολέμου γίνονται παραγωγές μόνο σε
πολεμικά επίκαιρα.
Σημαντικοί Έλληνες σκηνοθέτες όπως ο Γεώργιος Προκοπίου και ο Δημήτρης
Γαζιάδης γυρίζουν με πολύ ψυχή και με λίγα πρωτόγονα μέσα σκηνές από το
Μέτωπο και την Μικρασιατική καταστροφή.
Η πρώτη
εμπορική επιτυχία έρχεται το 1920 με τη ταινία ‘ ο Βιλλάρ στα γυναικεία
λουτρά του Φαλήρου’ . Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και πρωταγωνιστής ο
κωμικός ηθοποιός Βιλλάρ ( το όνομά του ήταν Νικόλαος Σφακιανάκης )
Ο πιο διάσημος κινηματογραφικός αστέρας στα χρόνια του ‘ 20 είναι ο
Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ .

Ο Αχιλλέας Μαδράς γυρίζει τον ‘ Μάγο της Αθήνας ‘ και την ‘ Μαρία
Πενταγιώτισσα’
Από το 1928 μέχρι το 1931 η κινηματογραφική επιχείρηση ‘ Νταγκ – Φιλμ’ που
λειτουργεί ήδη από το 1918 και η οποία έχει μεγάλη ανάπτυξη, ασχολήθηκε με
ιστορικές ταινίες και την κινηματογράφηση λογοτεχνικών έργων . Ταινίες
που ξεχώρισαν ήταν : ‘ Δάφνη και Χλόη’ (1931 σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου), ‘
Έρως και κύματα ‘ ( 1928 σκηνοθεσία Γαζιάδη) Στη ταινία ‘ Δάφνη και Χλόη ‘
εμφανίζεται το πρώτο γυμνό του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
Το 1932 παίζεται στους κινηματογράφους η πρώτη ομιλούσα ταινία και είναι ‘
Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας’ της ‘ Ολύμπια Φιλμ’ σε σκηνοθεσία Τσακίρη.
‘ Οι Απάχηδες των Αθηνών’ που είναι η μεταφορά της πετυχημένης οπερέτας
του Νίκου Χατζηαποστόλου θεωρείται από τις πιο αξιόλογες προσπάθειες του
ομιλούντα κινηματογράφου και η προβολή της συνοδεύεται από τα τραγούδια
του έργου και κάποιους ήχους γραμμένους σε ένα γραμμόφωνο που κρύβεται
πίσω από την οθόνη.

Ο Φιλοποίμην Φίνος
εμφανίζεται στην ελληνική
παραγωγή ταινιών ιδρύοντας μαζί με συνέταιρους το 1939 στο Καλαμάκι τα ‘
Ελληνικά Κινηματογραφικά Στούντιο ‘ και γυρίζει την πρώτη του ταινία σαν
παραγωγός αλλά και σκηνοθέτης. ‘ Το τραγούδι του χωρισμού ‘ είναι η πρώτη
και η τελευταία ταινία που σκηνοθετεί. Στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής που
ακολουθεί ιδρύει την ‘ Φίνος Φιλμ’ ***φωτο που σφράγισε την ιστορία του
Ελληνικού Κινηματογράφου. Μέσα στην Κατοχή γυρίζονται δύο σημαντικές
ταινίες: ‘ Η φωνή της καρδιάς’ το 1943 και τα ‘ Χειροκροτήματα’ το 1944 . Και
στις δυο ταινίες εμφανίζεται για πρώτη φορά στον κινηματογράφο ο
Δημήτρης Χορν προκαλώντας μεγάλη αίσθηση με το ταλέντο του.
Το 1944 η μεγάλη μας τραγωδός Κατίνα Παξινού παίρνει το Όσκαρ Β!

γυναικείου ρόλου για ην ερμηνεία της στη ταινία:’ Για ποιόν χτυπάει η
καμπάνα’ .

Η μεγάλη άνθηση του Ελληνικού Κινηματογράφου
Ο Ελληνικός κινηματογράφος του ‘ 50 , του ’60 , του 70
Κανονική κινηματογραφική παραγωγή ξεκινάει την δεκαετία του ‘ 50 . Ο
κινηματογράφος έχει ανοδική πορεία και τραβάει το ενδιαφέρον των
θεατών που όλο και περισσότεροι πηγαίνουν να δουν ταινίες.
Ξεχωριστές ταινίες για τον Ελληνικό κινηματογράφο είναι : ‘Το πικρό ψωμί ‘
το 1951, ‘ Μαγική πόλη’ το 1953, ‘ Ο Δράκος’ το 1956, ‘ Στέλλα’ το 1955, ‘ Το
κορίτσι με τα μαύρα’ το 1956, ‘ Η κάλπικη λίρα’ το 1955.
Την ίδια περίοδο ξεκινάει και η κανονική παραγωγή της Φίνος Φιλμ που
δημιουργεί και το σταρ σύστεμ στην Ελλάδα.
Γυρίζονται ταινίες όλων των ειδών και υπάρχει ρεκόρ εισιτηρίων σε αρκετές
από αυτές.
Την δεκαετία του ’60 είναι η καλύτερη δεκαετία για τον ελληνικό
κινηματογράφο.
Δημιουργούνται πολλές εταιρίες παραγωγής και οι ταινίες που παράγονται
μπορούν να συγκριθούν και με τις διεθνείς παραγωγές.
Το 1960 ξεκινάει το φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με
σκοπό να γίνεται κάθε χρόνο, να παρουσιάζονται οι ελληνικές ταινίες και να
βραβεύονται οι δημιουργοί τους. Το 1960 επίσης βραβεύεται η Μελίνα
Μερκούρη για την ερμηνεία της στην ταινία ‘ Ποτέ την Κυριακή’ του Ζιλ
Ντασέν στο φεστιβάλ των Καννών και ο Μάνος Χατζηδάκις παίρνει το όσκαρ
τραγουδιού για ‘ Τα παιδιά του Πειραιά’ για την ίδια ταινία.
Ο Ελληνικός κινηματογράφος πηγαίνει και εκτός Ελλάδας. Έλληνες ηθοποιοί
γίνονται διεθνείς σταρ. Πολλές ελληνικές ταινίες βραβεύονται ή είναι
υποψήφιες για μεγάλα βραβεία.
Έχουμε όλα τα είδη κινηματογράφου σε ελληνοποιημένη μεταφορά , όπως τα
μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη.
Την ανοδική πορεία του Ελληνικού κινηματογράφου την σταματάει η
δικτατορία, υπάρχει λογοκρισία και δεν υπάρχουν αρκετές παραγωγές.

Πολλοί κινηματογραφικοί συντελεστές φεύγουν στο εξωτερικό. Οι μόνες
παραγωγές που γίνονται αυτή την περίοδο είναι του Τζέιμς Πάρις που έχουν
ιστορικά, πολεμικά, και πατριωτικά θέματα.
Όμως οι ταινίες ‘ η Αναπαράσταση’ (1970) που σαρώνει τα βραβεία στη
Θεσσαλονίκη, ‘ Οι μέρες του ’36 ‘ του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το ‘ Προξενιό
της Άννας’ του Παντελή Βούλγαρη και η ‘ Ευδοκία’ του Αλέξη Δαμιανού ( 1971)
δείχνουν από τότε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει πολύ μέλλον.
Η μεγάλη παραγωγή της δεκαετίας του ’60 δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Το
ελληνικό σινεμά μπαίνει σε μια διαφορετική περίοδο. Την μεταπολίτευση ο
Θεόδωρος Αγγελόπουλος παράγει την ταινία αριστούργημα ‘Ο Θίασος ‘,
όμως ο κινηματογράφος μετά την μεταπολίτευση δεν θα έχει για πολύ
ανοδική πορεία.
Η τηλεόραση είναι καινούργιο μέσο για την Ελλάδα, έχει μεγάλη άνοδο με
αποτέλεσμα ο κόσμος να αρχίζει να μην πηγαίνει σινεμά. Προτιμούν να
κάτσουν σπίτι για να δουν τηλεόραση. Στην τηλεόραση επίσης πηγαίνουν να
δουλέψουν πολλοί από τους δημιουργούς του κινηματογράφου.
Η δεκαετία του ’80 είναι η δεκαετία που κυριαρχούν οι βιντεοταινίες
Οι κινηματογράφοι γίνονται σούπερ μάρκετ. Το σινεμά μπαίνει σε μια
περίοδο σαν να κοιμάται. Γίνονται όμως προσπάθειες από σκηνοθέτες που
επιμένουν και καταφέρνουν ελληνικές ταινίες να βραβευτούν στο εξωτερικό.
Παρόλο που οι ελληνικές ταινίες αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα
διανομής ο ελληνικός κινηματογράφος έχει μπει ξανά σε καλό δρόμο και έχει
λαμπρό μέλλον.

Δάφνις και Χλόη

Γκόλφω

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΤΟΝ ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Μέχρι τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 οι ταινίες του Ελληνικού
Κινηματογράφου είναι ασπρόμαυρες, μεταφέροντας συγχρόνως όλο το
χρώμα από τη ζωή εκείνης της εποχής. Εξάλλου και οι φωτογραφίες τότε είναι
ασπρόμαυρες…

Έτσι η

‘ Γκόλφω’
είναι πρώτη ασπρόμαυρη ελληνική ταινία το 1914. Σε σκηνοθεσία του Κώστα
Μπαχτώρη και με γνωστούς ηθοποιούς της εποχής εκείνης.
Γκόλφω η Βιργινία Διαμάντη
Άλλοι ηθοποιοί ήταν οι : Ολυμπία Δαμάσκου, Ζάχος Θάνος, Γιώργος Πλουτής.
Η πρεμιέρα του έργου έγινε το 1915 στον κινηματογράφο ‘ Πάνθεον ‘ στη
πλατεία Ομονοίας. Ο πρώτος κινηματογράφος στην Αθήνα ( 1907)

Το 1914 ιδρύεται η πρώτη κινηματογραφική εταιρία ‘ Άστυ Φιλμ’ και γυρίζεται
η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που διαρκεί μία ώρα και δέκα λεπτά.
Ακόμα ‘ Παλλάς’ , ‘ Νέον’ , ‘ Ροζικλαίρ’ είναι από τα πρώτα σινεμά της Αθήνας

Η τεχνολογία εκείνης της εποχής προοδεύει και έτσι σιγά – σιγά το φιλμ
παίρνει χρώμα τόσο στις φωτογραφίες

… όσο και στις ταινίες. Πρώτες έγχρωμες ταινίες ήταν οι : ‘ ο Αγαπητικός της
Βοσκοπούλας’

με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Θάνο Κωτσάπουλο του Κορομηλά που
το 1956 την παράγει η εταιρία ‘ Δριμόπουλος και Σια’ και χρωματίστηκε με
την τεχνική Technicolor. Ενώ οι ‘Πρωτευουσιάνικες Περιπέτειες ‘ σε
σκηνοθεσία Γιάννη Πετροπουλάκη είναι η πρώτη έγχρωμη ταινία με την
τεχνική Eastmancolor με τους :

Ρένα Βλαχοπούλου και Στέφανο Στρατηγό

Ο ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με το φως από τα αστέρια και το άρωμα των λουλουδιών πολλά είναι τα
θερινά σινεμά που ξεπηδούν σε γειτονιές της Αθήνας . Πολλές και οι ταινίες
της εποχής εκείνης …
Καλοκαίρι στην Αθήνα… καλοκαίρι με σινεμά!!!

Το σπίτι της Έλλης Λαμπέτη

Η Αθήνα τότε που όλα ήταν διαφορετικά …
ακόμα και τα σινεμά!!!

Η εποχή της ασπρόμαυρης φωτογραφίας

…και του ασπρόμαυρου σινεμά

Στην Αθήνα που οι γειτονιές της πλημμυρίζουν από λουλούδια και αρώματα…

Πέρασαν αρκετά χρόνια…
και εμφανίζονται οι πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες

πολύ χρώμα, έντονο χρώμα …
*Τώρα αυτές οι φωτογραφίες έχουν το χρώμα της νοσταλγίας και των
παιδικών χρόνων εκείνων των μικρών παιδιών που έπαιζαν μπάλα στους
δρόμους, στις αλάνες …

Η εποχή που και το ελληνικό σινεμά παίρνει χρώμα

Και οι έγχρωμες ταινίες του πολλές!!!

Όλες οι ταινίες σε διαφορετικό φόντο...

Διαφορετικοί ηθοποιοί…

Διαφορετικές ιστορίες…

Η ταυτότητα κάποιων ταινιών των δεκαετιών που ερευνούμε…

Δεκαετία του ’50

Δράμα
Ο Δράκος 1956
σκηνοθεσία : Νίκος Κούνδουρος
σενάριο :
Ιάκωβος Καμπανέλης
πρωταγωνιστές : Ντίνος Ηλιόπουλος

Κάλπικη Λίρα 1955
σενάριο , σκηνοθεσία : Τζαβέλας
μουσική : Μάνος Χατζηδάκης
πρωταγωνιστές: Δημήτρης Χόρν , Έλλη Λαμπέτη

Στέλλα 1956
σενάριο , σκηνοθεσία : Μιχάλης Κακογιάννης
πρωταγωνιστές : Μελίνα Μερκούρη, Γιώργος Φούντας.
μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος

Ο Μεθύστακας

1956

σενάριο, σκηνοθεσία :Τζαβέλας
πρωταγωνιστές : Ορέστης Μακρής , Δημήτρης Χόρν

Λατέρνα Φτώχεια και Γαρύφαλλο 1957

σενάριο , σκηνοθεσία : Αλέκος Σακελάριος
πρωταγωνιστές : Μίμης Φωτόπουλος, Βασίλης Αυλωνίτης

Στιγμές από ταινίες εκείνης της εποχής

Δεκαετία του ’60

Κόκκινα Φανάρια1963
σενάριο : Αλέκος Γαλανός
σκηνοθεσία :Βασίλης Γεωργιάδης
πρωταγωνιστές: Τζένη Καρέζη , Γιώργος Φούντας, Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Το ποτάμι 1960
σενάριο : Ιάκωβος Καμπανέλης, Νότης Περγιάλης, Αντώνης
Σαμαράκης
σκηνοθεσία :Νίκος Κούνδουρος
μουσική: Μάνος Χατζηδάκης
πρωταγωνιστές: Τίτος Βανδής, Ντίνα Τριάντη, Τάκης Εμμανουήλ

Το χώμα βάφτηκε κόκκινο 1965

σενάριο : Νίκος Φώσκολος
σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης
μουσική: Μίμης Πλέσσας
πρωταγωνιστές: Νίκος Κούρκουλος, Μαίρη Χρονοπούλου,
Γιάννης Βόγλης.
παραγωγή : Φίνος φιλμ

Λόλα
1964
σενάριο : Ηλίας Λυμπερόπουλος
σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος
πρωταγωνιστές: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος, Παντελής Ζερβός

Ένας Μεγάλος Έρωτας 1964
σενάριο : Βαγγέλης Γκούφας
σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος
μουσική : Μίμης Πλέσσας
πρωταγωνιστές: Τζένη Καρέζη , Κώστας Καζάκος, Ξένια
Καλογεροπούλου, Μηνάς Χρηστίδης
παραγωγή : Φίνος φιλμ

Κορίτσια στον Ήλιο

1968

σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης
σενάριο :Ιάκωβος Καμπανέλης
μουσική : Σταύρος Ξαρχάκος
πρωταγωνιστές : Γιάννης Βόγλης, Anne Lauberg
Πήρε διάκριση στο 9ο φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως
καλύτερη καλλιτεχνική ταινία.

Νόμος 4000

1962

σενάριο – σκηνοθεσία : Γιάννης Δαλιανίδης
μουσική : Μίμης Πλέσσας
πρωταγωνιστές : Ζωή Λάσκαρη, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Ελένη
Ζαφειρίου, Κώστας Βουτσάς, Κατερίνα Χέλμη
παραγωγή : Φίνος φιλμ
πρώτη προβολή : 29 Οκτωβρίου 1962

Η δεκαετία του ’60 και του ’70 έχει και έγχρωμες ταινίες … πολλές
και καλές και αυτή τη δεκαετία

Υπολοχαγός Νατάσα 1970
σενάριο , σκηνοθεσία : Νίκος Φώσκολος
μουσική : Κώστας Καπνίσης
πρωταγωνιστές : Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ,
Κώστας Καρράς, Σπύρος Καλογήρου
παραγωγή : Φίνος φιλμ
πρώτη προβολή : 12 Δεκεμβρίου 1970
*** Ήταν η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στον ελληνικό
κινηματογράφο με τα περισσότερα εισιτήρια ως το 1999

Εκείνο το καλοκαίρι **** χρονολογία

βραβευμένη ταινία
σενάριο : Πάνος Κοντέλης
σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης
μουσική : Γιάννης Σπανός
τραγούδι : Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Φέρτης
πρωταγωνιστές: Έλενα Ναθαναήλ, Λάκης Κομνηνός, Ανδρέας
Φιλιππίδης
παραγωγή : Κλέαρχος Κονιτσιώτης

Η Αλίκη στο ναυτικό 1961
αισθηματική κωμωδία
σενάριο / σκηνοθεσία : Αλέκος Σακελάριος
μουσική : Μάνος Χατζηδάκις
πρωταγωνιστές : Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ,
Λάμπρος Κωνσταντάρας

… Αξέχαστες σκηνές από ταινίες εκείνης της εποχής

Οι κυρίες της αυλής

Τζένη - Τζένη

Δεσποινίς ετών 39

Πρωινό ξύπνημα

Επαναστάτης ποπολάρος

Μια κυρία στα μπουζούκια

Ο Ηλίας του 16ου

Δεσποινίς διευθυντής

Ένας μάγκας στα σαλόνια

Παριζιάνα

Χτυποκάρδια στο θρανίο

Ένα Βότσαλο στη λίμνη

Είδη του ελληνικού κινηματογράφου και τα
χαρακτηριστικά τους
Κωμωδία - Φαρσοκωμωδία
Ο Ηλίας του 16ου
Της κακομοίρας
Τζένη – Τζένη

Κίτρινα γάντια
Η χαρτοπαίχτρα
Οι γαμπροί της Ευτυχίας

Ο Κλέαρχος η Μαρίνα και ο κοντός
Δεσποινίς διευθυντής
Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος
Η κόμισσα της Κέρκυρας
Μια Ελληνίδα στο χαρέμι
Η ωραία των Αθηνών
Μια τρελή οικογένεια
Μια τρελή – τρελή σαραντάρα

Μιούζικαλ ή μουσική κομεντί
Η Αλίκη στο ναυτικό

Το πιο λαμπρό αστέρι

Χτυποκάρδια στο θρανίο

Ραντεβού στον αέρα

Γοργόνες και Μάγκες

Η κόρη μου η σοσιαλίστρια

Δραματικές, κοινωνικές
Μανταλένα
Το κορίτσι με τα μαύρα
Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο

Η καφετζού
Η Μαρία της σιωπής

Δεσποινίς ετών 39
Αστυνομικές , Πολεμικές – Ιστορικές περιπέτειες
Έγκλημα στο Κολωνάκι

Κοντσέρτο για πολυβόλα

Ασπρόμαυρες ή έγχρωμες όλες πολύ καλές!!!!!
Με κάποιες ταινίες κλάψαμε…

με άλλες γελάσαμε …
συγκινηθήκαμε…
Όλες τις θυμόμαστε!!! Από όλες αυτές τις ταινίες επίσης θυμόμαστε τις
καταπληκτικές ατάκες όπως:
- Γυρίσατεεεε;;;; ‘ Δεσποινίς διευθυντής’
- Ναυσικααααά ‘ Χτυποκάρδια στα θρανία’
- Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα ‘ Ατσίδας’
- Πιάσε μαλλί… άσε μαλλί ‘ Μια ελληνίδα στο χαρέμι’
- Σούζι τρώς ‘ Παριζιάνα’
- Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα ‘ Κορίτσια για φίλημα’
- Το θες κι εσύ το καφεδάκι σου

‘ Ένας βλάκας και μισός ‘

- Πίπη σταμάτα θα πέσει φάπα

‘ Η αρχόντισσα και ο αλήτης ‘

- Στάσου μύγδαλα

‘ Κορίτσια στον ήλιο’

- Του Θεμιστοκλέους βεβαίως – βεβαίως ‘ Το ξύλο βγήκε απ’ τον
παράδεισο .
- Κατίνα σαλαμάκι ‘ ο Γόης ‘
- Το δίκαννο… ‘ ο κυρ Θόδωρος και το δίκαννο’
- Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω ‘ Η δε γυνή να φοβείται τον
άντρα.’
- Φέρτε μου Μαρίνες να τις σκίσω ‘ ο Κλέαρχος , η Μαρίνα και ο κοντός’
- Σκασμός εσύ Αντωνάκη ‘ Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα’
- Ορεντουβάρ ‘ Μπακαλόγατος ‘
- Εδώ γίνονται Σόδομα και Γόμορα ‘ Αχ αυτή η γυναίκα μου ‘
- Απαπα Στέλιο μου , δεν μπορώ να
- πάω σ’ ένα νησί γεμάτο λαγούς ‘ Μια τρελή οικογένεια’
- To know us better΄ ‘Οκατεργάρης’
- Τι θέτε; …πορτοκαλάδα από πορτοκάλι; ‘ Κίτρινα γάντια ‘

Βάζω τα σπίρτα, βάζεις τα τσιγάρα;
‘ Οι κυρίες της αυλής’
Όχι άλλο κάρβουνο
‘ Ορατότης μηδέν

Βραβευμένες ταινίες

’ Ποτέ την Κυριακή’

όσκαρ τραγουδιού ‘ τα παιδιά του Πειραιά’
συνθέτης: Μάνος Χατζηδάκις
σκηνοθέτης: Ζιλ Ντασέν
πρωταγωνίστρια: Μελίνα Μερκούρη
έτος : 1960

’ Ζορμπάς’

τρία βραβεία όσκαρ
β! γυναικείου ρόλου
φωτογραφίας
σκηνογραφίας
επίσης πήρε Χρυσή Σφαίρα και βραβείο διεθνούς κριτικής
συνθέτης : Μίκης Θεοδωράκης
σενάριο , σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης
πρωταγωνιστές: Άντονι Κουίν , Ειρήνη Παππά, Άννα Κυριακού,
Γιώργος Φούντας και άλλοι
έτος : 1964

’ Μικρές Αφροδίτες’

σκηνοθέτης : Νίκος Κούνδουρος
σενάριο : Βασίλης Βασιλικός και Κώστας Σφήκας
πρωταγωνιστές : Ελένη Προκοπίου, Τάκης Εμμανουήλ
βραβείο : Αργυρή Άρκτος
έτος : 1963 ( φεστιβάλ Βερολίνου )

’Στέλλα’

Βραβείο καλύτερης ταινίας 1960
σκηνοθέτης: Μιχάλης Κακογιάννης
σενάριο :

Μιχάλης Κακογιάννης

μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος
πρωταγωνιστές: Μελίνα Μερκούρη , Γιώργος Φούντας

Η ταινία ‘ Το χώμα βάφτηκε κόκκινο’ ήταν υποψήφια για όσκαρ
καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1960.
Συμμετείχε ανεπίσημα στο φεστιβάλ Καννών.
Στο φεστιβάλ Κάρλοβο Βάρο πήρε το βραβείο καλύτερης μουσικής.
Την μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσσας.

Η ταινία ‘Κορίτσια στον ήλιο ‘ ήταν υποψήφια για όσκαρ καλύτερης
ξενόγλωσσης ταινίας το έτος 1968. Βραβεύτηκε στο 9ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου ως καλύτερη καλλιτεχνική ταινία, για την μουσική της και
για τον β! ανδρικό ρόλο.
Η μουσική της ταινίας του Σταύρου Ξαρχάκου, τραγούδι Μαρία Δημητριάδη

Γνωστοί ηθοποιοί σε δεύτερους ρόλους

Νίκος Φέρμας

Λιλή Παπαγιάννη

Ταϋγέτη Μπασούρη Λευτέρης Βουρνάς

Χρήστος Ευθυμίου

Χρόνης Εξαρχάκος

Σαπφώ Νοταρά

Χρήστος Τσαγανέας

Λαυρέντης Διανέλος Καίτη Λαμπροπούλου

Ελένη Ζαφειρίου

Παντελής Ζερβός

Επίσης οι:
Γιώργος Βελέντζας
Γιάννης Βογιατζής
Τζόλυ Γαρμπή
Κατερίνα Γώγου
Κώστας Δούκας
Νάσος Κερδάκας
Άννα Μαντζουράνη
Θόδωρος Μορίδης κ.ά

Κάκια Παναγιώτου
Ελένη Χαλκούτση
Αντρέας Φιλιππίδης
Χριστόφορος Νέζερ
Μέλπω Ζαρόκωστα
Φραγκίσκος Μανέλης
Γιάννης Μιχαλόπουλος

Μουσική και τραγούδια από τον Ελληνικό
Κινηματογράφο

Πολλοί συνθέτες έγραψαν μουσική για τον Ελληνικό Κινηματογράφο.
Αρκετοί από αυτούς είναι γνωστοί και βραβευμένοι για το έργο τους,
όπως ο Μάνος Χατζηδάκης , ο Μίμης Πλέσσας ,ο Μίκης Θεοδωράκης ο
Σταύρος Ξαρχάκος , ο Γιάννης Καπνίσης και άλλοι…

Μάνος Χατζηδάκις

Γεννήθηκε στη Ξάνθη το 1925 με καταγωγή από την Κρήτη. Το 1932 έρχεται
στην Αθήνα και μένει μόνιμα εδώ .Ξεκίνησε σπουδές Φιλοσοφίας στο
πανεπιστήμιο Αθηνών , αλλά δεν τις τελείωσε. Εκείνη την περίοδο γνωρίζει
πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, όπως
τους ποιητές Νίκο Γκάτσο , Γιώργο Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη, Άγγελο
Σικελιανό και τον ζωγράφο Κώστα Τσαρούχη.
Ο μεγάλος μουσουργός Μάνος Χατζηδάκης με την μουσική του έδωσε
λυρισμό , συναίσθημα , ρομαντισμό.
Αγκάλιασε όλες τις μορφές τέχνης και φυσικά και ντον κινηματογράφο.
Μπόρεσε να δέσει αρμονικά στη μουσική την τρυφερότητα με τη δύναμη, την
πικρή μελαγχολία με την ελπίδα, το κλασσικό ελληνικό τραγούδι με το
νεοκλασσικό.
Το
μεγάλο μουσικό ταξίδι του Μάνου Χατζηδάκη στον κινηματογράφο ξεκίνησε
το 1946 με την μουσική του στη ταινία ‘ Αδούλωτοι Σκλάβοι’ που τελειώνει
45 χρόνια μετά γράφοντας την μουσική για την ταινία ‘ Ήσυχες μέρες του
Αυγούστου’ του Παντελή Βούλγαρη.
Το έργο του Μάνου Χατζηδάκη είναι τεράστιο με ποιότητα. Έγραψε μουσική
για 42 ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες

Το 1944 εμφανίζεται για πρώτη φορά ως συνθέτης στο έργο ‘ Τελευταίος
Ασπροκόρακας’ του Αλέξη Σολωμού στο θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν.
Το 1946 γράφει για πρώτη φορά μουσική για την κινηματογραφική ταινία
‘ Αδούλωτοι Σκλάβοι ‘ .
Το 1961 παίρνει το βραβείο ΟΣΚΑΡ για το τραγούδι ‘ Τα παιδιά του Πειραιά
‘από την ταινία ‘ Ποτέ την Κυριακή ‘ του Ζιλ Ντασσέν .
Το 1966 πηγαίνει στην Αμερική για την θεατρική διασκευή αυτής της ταινίας
με τον Ζιλ Ντασσέν και την Μελίνα Μερκούρη.
Το 1972 ιδρύει στην Αθήνα το καφεθέατρο ‘ Πολύτροπο’ .
Το 1979 καθιερώνει τις Μουσικές Γιορτές στα Ανώγεια της Κρήτης.
Το 1989 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων την οποίας διευθύνει μέχρι το
τέλος της ζωής του. Πέθανε στις 15 Ιουνίου το 1994 και ετάφη στην Παιανία.
Από το μουσικό έργο του στον Ελληνικό Κινηματογράφο:
‘ Εφτά τραγούδια θα σου πω , ‘ Το φεγγάρι είναι κόκκινο’, ‘Φαντασία
για μπουζούκι και πιάνο’ από την ταινία ‘Στέλλα ‘ του Μιχάλη
Κακογιάννη 1955
‘ Η προδοσία’ ( Έγινε παρεξήγηση ) από την ταινία ‘ Ποτέ την Κυριακή ‘
του Ζιλ Ντασσέν 1960
‘ Μες σ’ αυτή τη βάρκα’ από την ταινία ‘ Μανταλένα ‘ του Ντίνου
Δημόπουλου 1960
‘ Ο Ιλισός’ από την ταινία ‘ Ο Δράκος’ του Νίκου Κούνδουρου 1956
‘ Μην τον ρωτάς τον ουρανό’ από την ταινία ‘ Το νησί των Γενναίων ‘
του Ντίμη Δαδήρα 1959
‘ Το ποτάμι’ από την ομώνυμη ταινία του Νίκου Κούνδουρου που πήρε
και το Α! βραβείο μουσικής στην πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού
Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη 1960
‘ Ας ειν’ καλά το γινάτι σου’ , ‘ Πες μου μια λέξη ‘ από την ταινία ‘
Αλίμονο στους νέους’ του Αλέκου Σακελάριου 1961
‘ Το Κλωτσοσκούφι ‘ , ‘ Πρωινό στο πάρκο ‘, ‘ Σπουργιτάκι μου ‘ από την
ταινία ‘ Το κλωτσοσκούφι ‘ του Ντίνου Δημόπουλου 1959
‘ Έχω ένα μυστικό ‘ από την ταινία ‘ Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο’
του Αλέκου Σακελάριου 1960
‘ Η τιμωρία ‘ από το 2ο φεστιβάλ τραγουδιού του ΕΙΡ το 1960 και
μοιράστηκε το Α! βραβείο με το ‘ Κυπαρισσάκι’

‘ Η λατέρνα ‘ από την ταινία ‘ Νυχτερινή περιπέτεια’ του Άγγελου
Τερζάκη 1954
‘ Ο γλάρος ‘, ‘ Ο γαϊδαράκος ‘ ‘ Εμβατήριο και φινάλε ‘ από την ταινία ‘
Η Αλίκη στο ναυτικό ‘ του Αλέκου Σακελάριου 1960
‘ Μαγική Πόλη ‘ από την ταινία ‘ Μαγική Πόλη ‘ του Νίκου Κούνδουρου
1954
‘ Το χασάπικο της Λίζας ‘ ( ορχηστρικό) από την ταινία ‘ Η Λίζα και η
άλλη ‘ του Ντίνου Δημόπουλου 1961
‘ Δεν μπορεί κανείς να ξέρει ‘ από την ταινία του ‘ Το κοροϊδάκι της
δεσποινίδος ‘ του Γιάννη Δαλιανίδη 1960
‘ Φούστα κλαρωτή ‘ και ‘ Αχ βρε παλιομισοφόρια’ από την ταινία ‘
Λατέρνα , φτώχεια και γαρύφαλλο’ του Αλέκου Σακελάριου 1957
‘ In the cool of the day’ από την ομώνυμη ταινία του Robert Stenens (
ορχηστρικό ) 1963
‘ Κάπου υπάρχει η αγάπη μου ‘ από την ταινία ‘ Ραντεβού στην Κέρκυρα
‘ του Ντίνου Δαδήρα , επίσης πήρε το Α! βραβείο στο 1ο φεστιβάλ
τραγουδιού το 1959 που διοργάνωσε το ΕΙΡ .
‘ Χάρτινο το φεγγαράκι΄ στίχοι: Νίκος Γκάτσος
τραγούδι : Νάνα Μούσχουρη
Γράφτηκε για το θεατρικό έργο του Τένεσσι Ουίλιαμς ‘ Λεωφορείο
ο Πόθος’ που ανέβηκε από τα Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν 1948- 1949
. Στη παράσταση το τραγούδι ερμήνευσε η Μελίνα Μερκούρη.

Μίμης Πλέσσας

Ο Μίμης Πλέσσας είναι μεγάλος συνθέτης – μουσουργός και γενικά
άνθρωπος της τέχνης στη πατρίδα μας. Η παρουσία του στον κόσμο των
τεχνών πάρα πολύ σημαντική. Επίσης πολύ σημαντική η παρουσία του και
στον Ελληνικό Κινηματογράφο. Ο Μίμης Πλέσσας έγραψε τη μουσική για
δεκάδες ταινίες του Ελληνικού Κινηματογράφου.
Ο Μίμης Πλέσσας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924. Σπούδασε στο
Πανεπιστήμιο Αθήνας φυσική και μαθηματικά και μετά πήγε στην Αμερική
για να συνεχίσει τις σπουδές του.
Σε πολύ μικρή ηλικία έγινε ο πρώτος σολίστ του πιάνου στην Ελληνική
Ραδιοφωνία. Το 1952 παίρνει το 1ο βραβείο μουσικής του πανεπιστημίου της
Μινεσότα και ένα χρόνο μετά είναι ο πέμπτος πιανίστας στην Αμερική. Το
1952 επίσης αρχίζει να γράφει μουσική και από το 1956 είναι μαέστρος και
συνθέτης. Τα τελευταία 60 χρόνια γράφει μουσική για το θέατρο και τον
κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση . Έχει συνεργαστεί με
πάρα πολλούς κορυφαίους τραγουδιστές οι οποίοι έγιναν γνωστοί με τα
τραγούδια του. Έχει γράψει την μουσική για 104 ταινίες και 70 θεατρικές
παραστάσεις. Έγραψε επίσης τη μουσική και τα τραγούδια για την τηλεοπτική
σειρά « Τα παιδιά της Νιόβης»
Έχει διευθύνει πολλές μεγάλες ορχήστρες σε όλο τον κόσμο.

Ο Μίμης Πλέσσας στον Ελληνικό Κινηματογράφο
Για πρώτη φορά γράφει την μουσική για την ταινία ‘ Να πεθερός να μάλαμα΄
του Μάριου Νούσια το 1959 και μέχρι τώρα η τελευταία του δουλειά είναι η
μουσική του για την ταινία ΄Μοιραία σχέση ΄ του Ερρίκου Ανδρέου το 2009

Μερικές από τις ταινίες του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου που έγραψε
μουσική:
΄ Καλημέρα Αθήνα ΄ του Μιχάλη Γρηγορίου και Γιάννη Μαρή 1960
΄ Η χιονάτη και τα επτά γεροντοπαλήκαρα΄ του Ιάκωβου Καμπανέλη
1960
΄ Έγκλημα στα παρασκήνια ΄ του Ντίνου Κατσουρίδη και Γιάννη Μαρή
1960
΄ Φτωχαδάκια και λεφτάδες ΄ του Ορέστη Λάσκου 1961
΄ Εφιάλτης ΄ του Ερρίκου Ανδρέου 1961
΄ Μερικοί το προτιμούν κρύο ΄ του Γιάννη Δαλιανίδη 1962
΄ Ένα κορίτσι για δύο ΄ του Γιάννη Δαλιανίδη 1963
Ο Μίμης Πλέσσας έγραψε την μουσική για όλες τις ταινίες του Γιάννη
Δαλιανίδη είτε ήταν μιούζικαλ είτε ήταν κοινωνικές όπως:
΄Ίλιγγος΄, ΄ Νόμος 4000 ΄ Εγωισμός ΄ , ΄ Κάτι να καίει ΄ Ραντεβού στον
Αέρα ΄ και άλλες.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος στον Ελληνικό
Κινηματογράφο

Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι μουσικοσυνθέτης και πολιτικός. Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1939. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους
Έλληνες συνθέτες του έντεχνου τραγουδιού. Έχει συνθέσει περισσότερους
από 42 δίσκους, έχει γράψει την μουσική για 21 ταινίες . όπως επίσης για
αρχαία τραγωδία , δράματα και διεθνή μπαλέτα.

Γράφοντας μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο ξεχώρισε ως
συνθέτης κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής. Πρώτη του μεγάλη
επιτυχία είναι η μουσική που έγραψε το 1963 για την ταινία του Βασίλη
Γεωργιάδη ‘ Κόκκινα Φανάρια’ . Σπουδαίος δίσκος του είναι το βραβευμένο
έργο ‘ Το Ρεμπέτικο ‘ ( 1983 ) που ήταν και ταινία του Κώστα Φέρρη με τον
ίδιο τίτλο.
Έχει γράψει επίσης την μουσική για τις ταινίες ΄ Λόλα ΄
΄ Κορίτσια στον ήλιο ΄

Έχει βραβευτεί πολλές φορές σε κινηματογραφικά και μουσικά
φεστιβάλ.

Κώστας Καπνίσης

Ο Κώστας Καπνίσης ήταν σύγχρονος μουσικοσυνθέτης. Γεννήθηκε στην
Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου το 1920. Σπούδασε πιάνο στο Ελληνικό Ωδείο και το
1943 πήρε μαθήματα από τον Σκαλκώτα και στη συνέχεια από τους Βώκο ,
Βάρβογλη και Γιάννη Παπαϊωάνου . Από το 1939 γράφει μουσική και από το
1941 μπαίνει στο τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ( σημερινή ΕΡΤ) για την
δημιουργίας ελαφράς ορχήστρας. Έγραψε μουσική για ταινίες του Ελληνικού
Κινηματογράφου. Κάποιες από αυτές είναι :
΄ Πολύ αργά για δάκρυα ΄, ΄ Κοντσέρτο για πολυβόλα ΄, ΄ Ο μικρός δραπέτης,
΄ Ο μπλοφατζής ΄
Ο Κώστας Καπνίσης πέθανε το 2007.

Γιώργος Κατσαρός

Ο Γιώργος Κατσαρός είναι σύγχρονος
Έλληνας μουσικοσυνθέτης, μαέστρος και σαξοφωνίστας.
Γεννήθηκε στη Κέρκυρα τον Μάιο του 1934. Φοίτησε στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και είναι απόφοιτος του Ελληνικού Ωδείου . Έχει γράψει
μουσική για πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις από το 1959 , για τον
κινηματογράφο, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Επίσης έχει κυκλοφορήσει
πάρα πολλούς δίσκους.
‘ Βίβα Ρένα ΄, ΄ Ο κράχτης ΄, ΄ Ο ταυρομάχος προχωρεί ΄ Ποτέ δεν σε
ξέχασα ΄, ΄ Βρώμικη πόλις ΄ κάποιες από τις ταινίες για τις οποίες
έγραψε μουσική .

Μίκης Θεοδωράκης

Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει καταγωγή από την Κρήτη . Γεννήθηκε στη
Χίο στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο.
Στη Τρίπολη μόλις 17 χρονών δίνει την πρώτη του συναυλία
παρουσιάζοντας το έργο του Κασσιανή.
Το 1954 πηγαίνει με υποτροφία στο Παρίσι , σπουδάζει μουσική
ανάλυση και διεύθυνση ορχήστρας.
Το 1957 παίρνει το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ της Μόσχας. Επίσης
συνθέτει πολλά έργα συμφωνικής μουσικής και μουσικής δωματίου.
Το 1960 επιστρέφει στην Ελλάδα, έχει γράψει την μουσική για τα
ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου και αρχίζει να γράφει τη μουσική για λαϊκά
τραγούδια τα οποία γίνονται μεγάλες επιτυχίες.
Έγραψε επίσης μουσική για το θέατρο, το αρχαίο δράμα, για μπαλέτα ,
για όπερες κ. ά
Έγραψε επίσης μουσική για τον κινηματογράφο και τις ταινίες : ‘
Ζορμπάς ‘ , ‘ Σέρπικο ‘ Ιφιγένεια ‘ , ‘ Ηλέκτρα ‘ , ‘ Κατάσταση
Πολιορκίας ‘ , ‘ Φαίδρα ΄ κ . ά…

Γιάννης Σπανός

Ο Γιάννης Σπανός γεννήθηκε στο Κιάτο και εκεί ξεκίνησε σπουδές στο
πιάνο. Σπουδάζει στην Νομική , αλλά δεν συνεχίζει. Πηγαίνει να ζήσει
στο Παρίσι όπου παίζει πιάνο σε μπουάτ ( μικρά κλαμπ εκείνης της
εποχής ) , γνωρίζεται και συνεργάζεται με αστέρια της γαλλικής
μουσικής σκηνής , όπως η Μπριζίτ Μπαρντό, η Πία Κολόμπο και άλλοι
…
Έγραψε τη μουσική για ποιήματα Γάλλων ποιητών.
Στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 γυρίζει στην Ελλάδα και δημιουργεί
ένα δικό του στιλ στη μουσική με νέους τραγουδιστές.
Είναι από τους πρώτους συνθέτες του καινούριου μουσικού ρεύματος
που ονομάστηκε ΄ Νέο Κύμα ΄ και το πρώτο του ελληνικό τραγούδι
ήταν το ΄ Μια αγάπη για το καλοκαίρι ΄ που τραγο0ύδησε η Καίτη
Χωματά.
Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Έλληνες στιχουργούς όπως τους
Λευτέρη Παπαδόπουλο, Μάνο Ελευθερίου, Πυθαγόρα κ. ά και με τους
πιο γνωστούς τραγουδιστές όπως Γρηγόρη Μπιθικώτση , Σταμάτη
Κόκοτα, Βίκυ Μοσχολιού, Γιώργο Νταλάρα, Χάρις Αλεξίου ,
Μαρινέλλα, Τόλη Βοσκόπουλο, Μανώλη Μητσιά , Γιάννη Πάριο ,
Γιάννη Πουλόπουλο κ ά και γίνεται ένας από τους μεγάλους Έλληνες
σύγχρονους συνθέτες. Είναι πενήντα χρόνια συνθέτης και συνεχίζει το
έργο του.
΄ Εκείνο το καλοκαίρι ΄ , ΄ Όμορφες μέρες ΄ , ΄ Ερωτική Συμφωνία ΄
είναι κάποιες από τις ταινίες που έγραψε τη μουσική τους

Μάνος Λοίζος

Ο Μάνος Λοϊζος γεννήθηκε το 1937 και πέθανε το 1982 . Είχε
καταγωγή από την Κύπρο. Μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Στην αρχή μάθαινε βιολί , μικρός ακόμα , αλλά , κατέληξε στην κιθάρα.
Το 1960 αφήνει τις σπουδές του ( αρχικά στην φαρμακευτική και
αργότερα στην ΑΣΟΕΕ) καιν ασχολείται αποκλειστικά με την μουσική.
Γνωρίζει τον Μίμη Πλέσσα. Ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι το ‘
τραγούδι του δρόμου’. Γράφει μουσική για θέατρο και κινηματογράφο.
Έγραψε την μουσική για το έργο ‘ Ευδοκία’ του Αλέξη Δαμιανού, με
πολύ γνωστό ‘ το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας’.
Τραγούδια του ερμήνευσαν γνωστοί τραγουδιστές όπως: Χάρις
Αλεξίου, Γιάννης Πουλόπουλος , Γιώργος Νταλάρας, Μαρία
Φαραντούρη, Γιάννης Πάριος, Δήμητρα Γαλάνη κ. ά
Κάποια από τα έργα του είναι: τα τραγούδια του δρόμου, καλημέρα
ήλιε, τα νέγρικα , τα τραγούδια μας.

Ελληνικές κινηματογραφικές εταιρίες παραγωγής
Φίνος Φιλμ
Καραγιάννης- Καρατζόπουλος
ΘΒ Ταινίες Γέλιου
Προοπτική
Δαμασκηνός – Μιχαηλίδης
Σπέντζος Φιλμ
Αφοι Ρουσσόπουλοι- Λαζαρίδης- Σαρρής- Ψαρράς

Ποιοι εργάζονται για να γυριστεί μια ταινία;
Οι συντελεστές μιας ταινίας
Σκηνοθέτης

Σεναριογράφος

Ηχολήπτης

Ηθοποιοί

Ενδυματολόγος

Κομπάρσοι

Συνθέτης

Υπεύθυνος φωτισμού Κάμερα μαν

Από το άλμπουμ του Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου

Σημειωματάριο από τον Ελληνικό Κινηματογράφο
και τον κριτικό κινηματογράφου Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη
- Η πρώτη ελληνική ταινία είναι βουβή και ασπρόμαυρη. Ο τίτλος
της ταινίας είναι ‘ οι περιπέτειες του Βιλλάρ’ το 1929 και
γυρίστηκε στην Αθήνα
- ‘ ο Μάγος της Αθήνας ‘ του Μαδρά είναι η πιο κακογυρισμένη
ταινία
- Μέχρι το 1940 οι ελληνικές ταινίες ήταν κακογυρισμένες
- 1896 : Πρώτη φορά σινεμά στην Αθήνα
- 1910 : πρώτη ταινία μικρού μήκους με υπόθεση
- Ο Φίνος Φιλμ έφτιαξε τις πρώτες ωραίες και σοβαρές ταινίες
- Μετά τον ‘ Μεθύστακα ‘ το 1950 με τον Ορέστη Μακρή ο κόσμος
ξεκίνησε να πηγαίνει κινηματογράφο
- Το 1960 γυρίστηκαν περίπου 110 ταινίες
- Το 1970 ήρθε η τηλεόραση και χτυπήθηκε το σινεμά
- ‘ Δάφνις και Χλόη’ η πιο καλή βουβή ελληνική ταινία
- Τα μπουλούκια ήταν μικροί θίασοι που πήγαιναν στα χωριά και
παίζανε όπως μπορούσανε
- Το νικελόντεον σημαίνει : νίκελ= πεντάρα και όντεον= αίθουσα
Στην Αμερική πλήρωναν ένα νίκελ για να δουν ταινία
- Στο σινεμά που δεν είχε ήχο ένας πιανίστας έπαιζε μουσική. Στο
εξωτερικό υπήρχε ορχήστρα
- Ο βουβός κινηματογράφος ήταν παγκόσμιος
- Το 1896 παίχτηκε η πρώτη ταινία στην Αθήνα σε μια μικρή
αίθουσα κοντά στη Παλιά Βουλή
- 27 Δεκεμβρίου του 1895 στο Παρίσι πήγαν πλούσιοι και είδαν για
πρώτη φορά τι είναι σινεμά
- Το 1895 στην Μακεδονία ήταν δυο αδέρφια που λέγονταν
Μανάκη και με μια μηχανή τραβούσαν τον κόσμο . Αυτή είναι η
πιο παλιά ταινία στα Βαλκάνια
- Στις αρχές του ‘ 30 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για να
φτιάξουν ταινίες με ομιλία , αλλά ήταν πολύ ακριβές

- Η ταινία ‘Δάφνις και Χλόη’ του Ορέστη Λάσκου είναι του 1931 ,
γυρίστηκε στη Λέσβο και την Αθήνα. Τα γυρίσματα κράτησαν
περίπου 3 μήνες και πήγε πολύ καλά.
- Οι ηθοποιοί άρχισαν να παίρνουν αρκετά χρήματα από τότε
που έπαιξε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εκείνη ανέβασε το κασέ των
ηθοποιών.
- Οι ηθοποιοί μακιγιάρονται στο σινεμά όχι τόσο για να φαίνονται
ωραιότεροι , όσο για να μην γυαλίζει το πρόσωπό τους με τα
φώτα και να προστατεύεται από τους προβολείς
- Η λογοκρισία παλιά ήταν πολύ αυστηρή.
Η ταινία ‘ ο Κλέαρχος η Μαρίνα κι ο κοντός ‘ήταν ακατάλληλη
για θεατές κάτω των 18 χρονών . Το 1962 είχε κριθεί
ακατάλληλη
- Πολύ λογοκρισία στο σινεμά υπήρχε από το 1936 έως το 1974

Παλιοί κινηματογράφοι
Χειμερινοί
Τιτάνια

1933- 1970

Παλλάς

1933

Γαρδένια

1949

Ιντεάλ

1922

Αελλώ

1939

Αθήνα

1934

Αττικό

1916

Κοτοπούλη- Κρόνος 1930

Έσπερος (1940)

Αλκυονίς(1969)

Θερινοί
Θησείο
Ορφέας
Ριάλτο

1934
***
1936 – 1964 ( αργότερα έγινε χειμερινός )

Αλκαζάρ

Θησείο

Και …
περίπου 40 χρόνια πριν θα μπει βιαστικά η τηλεόραση στη καθημερινή ζωή
των ανθρώπων. Δεν είναι το ίδιο , είναι όμως, πιο οικονομικός τρόπος
διασκέδασης …

Οι παραγωγές ταινιών θα γίνονται όλο και πιο λίγες και έτσι θα κλείσει αυτός
ο κύκλος του Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου.

… κάπου εδώ τα φώτα από εκείνη την εποχή των σινεμά θα σβήσουν…

( Τ Ε Λ Ο Σ )
Καληνύχτα σας

Ε. Συνθήκες
Η έρευνα της ομάδας έγινε:
- στο χώρο του ΚΕΠΠ2. Οι νέοι χωριστήκαμε σε υποομάδες και με τη
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μαζέψαμε πληροφορίες από
το ίντερνετ τις οποίες αξιολογήσαμε και χρησιμοποιήσαμε στην
έρευνά μας.
- στο εργαστήρι πληροφορικής του πλαισίου μας . Εργαστήκαμε με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο
- με αναζήτηση πληροφοριών από τους προσωπικούς μας
υπολογιστές στο σπίτι μας
- με συλλογή πληροφοριών από συζητήσεις που κάναμε με τον
κριτικό κινηματογράφου Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη.

ΣΤ. Εντυπώσεις
Το θέμα που ερευνήσαμε φέτος ήταν πάρα πολύ ωραίο, είχε ενδιαφέρον,
μάθαμε περισσότερα πράγματα για τον Ελληνικό Κινηματογράφο.
Από τη συνεργασία μας με τον κύριο Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη μάθαμε
λεπτομέρειες από την ιστορία του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου που
πραγματικά ήταν πολύ σημαντικές.

Ζ. Συναισθήματα
Νιώσαμε πολύ όμορφα ,γελάσαμε πολύ , συνεργαστήκαμε όλη η ομάδα
πολύ καλά! Νιώσαμε σαν ερευνητές και δημοσιογράφοι. Ήταν υπέροχα!!!

Η. Βιβλιογραφία
Οι πληροφορίες του ερευνητικού μας ημερολογίου είναι από :
-

το ίντερνετ
συζητήσεις με τον κριτικό κινηματογράφου Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη
συζητήσεις με τους διευκολυντές μας
από το βιβλίο ‘Σαν παλιό σινεμά’ του Αντώνη Πρέκα από τις
εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες για τον Ελληνικό κινηματογράφο

Θ. Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε πολύ :
- τον κύριο Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη – κριτικό κινηματογράφου- για
τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσε, για τις υπέροχες
συζητήσεις που κάναμε, για την βοήθειά του στην έρευνά μας και
για την συνεργασία που είχαμε.
- τον κύριο Παντελή Αργύρη εκπαιδευτή του εργαστηρίου
πληροφορικής και διευκολυντή του ερευνητικού προγράμματος
- την κυρία Στέλλα Μακρυγιάννη εκπαιδεύτριά μας και
διευκολύντρια – συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος

