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Ο ελληνικός αλλά και ο Βαλκανικός κινηματογράφος ξεκινάει το 

1906 με τους αδερφούς Γιαννάκη και Μίλτο Μανάκια που αρχίζουν 

να κινηματογραφούν στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, όταν 

ακόμα βρίσκεται στην επικράτεια της καταρρέουσας Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Ο ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε στις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα, με μικρό αριθμό ταινιών μέχρι το 1940. 

Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν από το 1960 

μέχρι το 1973 

 

1. Το 1911 ιδρύθηκε η πρώτη κινηματογραφική εταιρία, 

η Αθήνη Φιλμ, του Σπυρίδωνα Δημητρακόπουλου και γύρισε 

τις πρώτες κωμωδίες: Κβο Βάντις Σπυριντιό,Σπυριντιόν 

χαμαιλέων, Σπυριντιόν μπέμπης, Οι δύο τυχεροί. 

 

2. Στην ίδια περίοδο έγιναν και τα πολεμικά ντοκιμαντέρ 

του Γιώργου Προκοπίου. Στα μικρά αυτά φιλμ, που 

αποτελούν και τα μόνα κινηματογραφικά ντοκουμέντα που 

έχουμε από το Μικρασιατικό Πόλεμο, ο Προκοπίου 

αναδείχτηκε ως γνήσιος καλλιτέχνης. Παρά τα πρωτόγονα 

μηχανικά μέσα, πέτυχε υψηλού επιπέδου φωτογραφία, 

καταπληκτική κίνηση του φακού και ρεαλιστική εικόνα. 

 

3. Ο Γιώργος Τζαβέλλας γύρισε την Κάλπικη Λίρα. Μέσα απ' 

αυτή την πορεία προβάλλει το κεντρικό νόημα του έργου, 

που συνοψίζεται στο ότι η ζωή μας είναι ψεύτικη, 

επιφανειακή, αλλά στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει κάτι το 
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αληθινό και γι' αυτό μεγαλειώδες,  ταινία αποτελούμενη από 

τέσσερα σκετς. Ο Γιώργος Τζαβέλλας αποτελεί ένα 

ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο του ελληνικού κινηματογράφου. 
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4. Ένας από τους καλύτερους και διεθνώς αναγνωρισμένους 

σκηνοθέτες ήταν ο Νίκος Κούνδουρος, ο οποίος θεωρείται 

από τους λίγους σπουδαίους σκηνοθέτες τις δεκαετίες του 

1950 του 1960 (όπως και ο Γιώργος Τζαβέλλας). Την 

μεγαλύτερη διάκριση όμως τη γνώρισε με τις Μικρές 

Αφροδίτες (1963), ταινία με την οποία κατάφερε να κερδίσει 

την Αργυρή Άρκτο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ 

Βερολίνου, καθώς και το βραβείο FIPRESCI.  
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5. Άλλος αξιόλογος σκηνοθέτης του ελληνικού κινηματογράφου, 

υπήρξε ο θεατρικός συγγραφέας Αλέκος Σακελλάριος.  Οι 

σημαντικότερες ταινίες του θεωρούνται: Οι Γερμανοί 

ξανάρχονται (1948), Ένα βότσαλο στη λίμνη και Σάντα Τσικίτα. 

Ταινίες του επίσης Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, Η Αλίκη στο 

ναυτικό και Η κόρη μου η σοσιαλίστρια, στις 

οποίες πρωταγωνιστούσαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ. 
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6. Πολύ σημαντικές ταινίες έδωσε στον ελληνικό 

κινηματογράφο ο Μιχάλης Κακογιάννης, από τη Στέλλα, 
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ταινία-θρύλος του ελληνικού κινηματογράφου, ως τον Αλέξη 

Ζορμπά( που βραβεύτηκε με 3 Όσκαρ (αλλά δεν 

κατοχυρώθηκε ως "ελληνική"). Η φήμη του στο εξωτερικό 

είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την Ελλάδα.  Αξιόλογες 

ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη είναι το Κυριακάτικο 

ξύπνημα, Το κορίτσι με τα μαύρα , Το τελευταίο ψέμα ,η 

Ιφιγένεια και το Έτσι έσβησε η αγάπη μας. 
 

 

 

7. Ο σπουδαιότερος Έλληνας σκηνοθέτης του ελληνικού 

κινηματογράφου είναι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο πρώτος 

που έκανε σημειολογικό κινηματογράφο στην Ελλάδα. Από 

την πρώτη του ταινία ,την Αναπαράσταση (1970), έκανε μία 

μερίδα των κριτικών να μιλούν για τον Ν.Ε.Κ. (Νέο Ελληνικό 

Κινηματογράφο), που τον διαφοροποιούσε από τον παλαιό 

εμπορικό. 
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8. Η Τώνια Μαρκετάκη ήταν η μοναδική σκηνοθέτις από 

ελληνικής πλευράς που κατάφερε να διακριθεί στον ελληνικό 

κινηματογράφο. Έδωσε ενδιαφέρουσες ταινίες, όπως 

ο Ιωάννης ο βίαιος και οι Κρυστάλλινες νύχτες. Ξεχωρίζει Η 

τιμή της αγάπης, ωραία μεταφορά της νουβέλας 

του Κωνσταντίνου Θεοτόκη (Η Τιμή και το Χρήμα). 
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Για την εργασία συνεργάστηκαν οι  

 

 

          Αγγελική Κουτελάκη  

Ειρήνη Δρακοπούλου  

Γιώργος Καρελλάς  
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