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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα Διπλωματική εργασία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος : Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα πραγματεύεται 

τη σχέση (Δημόσιας) Ιστορίας  και κινηματογράφου εντοπίζοντας και αναλύοντας 

παράλληλα τις καταχρήσεις, τις επιρροές (από ιδεολογικής, πολιτικής και κοινωνικής 

πλευράς) αλλά και τις αντιδράσεις του κοινού. Η προσπάθεια προσέγγισης αυτής της 

σχέσης επιτελείται μέσα από την εξέταση τριών αμερικανικών  κινηματογραφικών 

παραγωγών ευρείας κυκλοφορίας με θέματα εμπνευσμένα από την Αρχαία Ελληνική 

ιστορία και μυθολογία. Ως ταινίες υπήρξαν ενδεικτικά δείγματα δημοφιλούς 

κουλτούρας και εμπορευματοποιημένης μαζικής επικοινωνίας και  προκάλεσαν 

ποικίλες αντιδράσεις. 

 Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του  θέματος αλλά και των συγκεκριμένων 

κινηματογραφικών παραγωγών ήταν η επιθυμία διερεύνησης της σχέσης του 

εμπορικού κυρίως κινηματογράφου με τη Δημόσια ιστορία αφού μετά από σχετική 

έρευνα διαπιστώθηκε πως οι περισσότερες ελληνικές μελέτες στα πλαίσια 

διπλωματικών εργασιών που αφορούν την Ιστορία και τον κινηματογράφο έχουν γίνει 

σε κινηματογραφικές παραγωγές διαφορετικού καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος και με 

θέματα συνήθως της νεότερης Ιστορίας όπως ο 1ος ή ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος και 

το Ολοκαύτωμα. Μέσα από τις τρείς ταινίες – τεκμήρια που επιλέχθηκαν «Τροία»,  

«Αλέξανδρος»,  και «300» αναδεικνύονται οι τρόποι και τα μέσα ανακατασκευής, 

αναδιαμόρφωσης και αναπαράστασης ιστορικών- μυθολογικών γεγονότων και 

απεικονίζονται οι καταχρήσεις οι οποίες διαδίδονται και μεταβιβάζονται ως 

προσθετική ανάμνηση δημιουργώντας μια Δημόσια ιστορία «διαφοροποιημένη» από 

την ακαδημαϊκή.      

 

Λέξεις κλειδιά :  Δημόσια Ιστορία, Αμερικανικός Κινηματογράφος, Μαζική 

Επικοινωνία, Καταχρήσεις.   
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ABSTRACT 

This Thesis, prepared in the framework of the Interdepartmental Postgraduate 

Program: Public Speaking and Digital Media, deals with the relationship between 

(Public)  History  and cinema while identifying and analyzing abuse, influences 

(ideological, political and social) but also of the public. The attempt to approach this 

relationship is made through the examination of three American wide-ranging film 

producers with themes inspired by Ancient Greek history and mythology. As films, 

they were indicative samples of popular culture and commercialized mass 

communication and provoked various reactions. The reasons that led to the choice of 

the subject and the specific film producers was the desire to investigate the 

relationship of commercial cinema mainly with public history since after a relevant 

research, it was found that most Greek studies in the framework of dissertations 

concerning History and cinema have been made in film productions of different 

artistic interest and with themes usually of modern history such as the 1st or the 2nd 

World War and the Holocaust. Through the three films - items selected "Troy", 

"Alexander", and "300", the ways and means of reconstruction, remodeling and 

representation of historical-mythological events are highlighted and abuse that is 

spread and transmitted as an additional memory is depicted Public history 

"differentiated" from the academic one. 

 

Keywords: Public History, American Cinema, Mass Communication, Abuse. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία  διαπραγματεύεται τη σχέση Δημόσιας ιστορίας και 

κινηματογράφου. Η Δημόσια ιστορία ως έννοια είναι καινούργια για τα Ελληνικά 

δεδομένα και εισήχθη σχετικά πρόσφατα στον επιστημονικό χώρο. Ο 

κινηματογράφος αντίθετα αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και δημοφιλέστερα μέσα 

ψυχαγωγίας με δυναμική παρουσία στην μετάδοση ιστορικών πληροφοριών, εννοιών, 

νοοτροπιών και ιδεολογιών. Η Δημόσια ιστορία ως πεδίο επιστημονικό που διακινεί 

μνήμες, ιστορίες, γεγονότα και κάθε είδους αναπαραστάσεις σε συνδυασμό με τον 

κινηματογράφο, που αποτελεί ένα πολιτιστικό μέσο το οποίο απευθύνεται στο ευρύ 

κοινό και θεωρείται προϊόν δημοφιλούς κουλτούρας, δημιουργούν ένα πολύ χρήσιμο 

και ενδιαφέρον εργαλείο ιστορικής έρευνας. Η κινηματογραφική εικόνα αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα μέσα διαμόρφωσης της Δημόσιας ιστορίας και παίζει ρόλο 

παραγωγού της ιστορικής συνειδητοποίησης μιας κοινωνίας ή ακόμα και ενός έθνους. 

Στο παραπάνω πλαίσιο θα επιχειρηθεί μια πιο συγκεκριμένη διερεύνηση της σχέσης 

Δημόσιας ιστορίας και κινηματογράφου που αφορά τις καταχρήσεις – επινοήσεις –

παραποιήσεις που γίνονται σε κινηματογραφικές ταινίες ιστορικού περιεχομένου, τις 

αιτίες αλλά και τις συνέπειες – αντιδράσεις που προκαλούνται από αυτές. Η 

διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από τρείς κινηματογραφικές πηγές με θέματα 

που αφορούν ιστορικά – μυθολογικά φαινόμενα της Αρχαίας Ελληνικής ιστορίας. 

Τρείς ταινίες, η «Τροία», ο «Αλέξανδρος» και οι «300» χαρακτηριστικά δείγματα 

μυθοπλαστικού κινηματογράφου δημοφιλούς κουλτούρας. Οι παραπάνω ταινίες 

επελέγησαν ως ιστορικές πηγές λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αλλά και 

ως δείγματα γραφής κοινωνιών, νοοτροπιών, ιδεολογίας και σκέψης. Αποτελούν και 

οι τρείς προϊόντα  του Αμερικανικού κινηματογράφου, παρουσιάζουν ιστορικά – 

μυθολογικά γεγονότα στα οποία παρατηρήθηκαν καταχρήσεις και προκάλεσαν 

ποικίλες αντιδράσεις μεγάλης κλίμακας στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες 

προβλήθηκαν. 

Η εργασία θα αναπτυχθεί σε τέσσερα κεφάλαια. Στα δύο πρώτα θα γίνει αναφορά στο 

θεωρητικό υπόβαθρο. Στο πρώτο θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί και να 

διασαφηνιστεί ο όρος της δημόσιας ιστορίας με βάση τις πολλές και διαφορετικές 

εκφάνσεις του. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ερευνηθούν οι έννοιες χρήση και 

κατάχρηση στα πλαίσια της δημόσιας ιστορίας. Στο τρίτο θα αναλυθεί κατά το 

δοκούν και στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η σχέση κινηματογράφου – Ιστορίας 
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σε θεωρητικό επίπεδο με ειδική μνεία στον Αμερικανικό κινηματογράφο. Τέλος στο 

τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση, η αποδόμηση και η ανάλυση των τριών 

ταινιών που προαναφέρθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

1.1 Εισαγωγή 

Όταν το παρόν περνά κρίση και το μέλλον μοιάζει αβέβαιο, δημιουργούνται 

επιτακτικά ερωτήματα για το παρελθόν και ανάγκη για απαντήσεις, δηλαδή έντονη 

ζήτηση Ιστορίας που σε πολλές περιπτώσεις διαφέρει από την αυστηρά ακαδημαϊκή 

ιστοριογραφία. Εδώ είναι που έρχεται η δημόσια ιστορία, ως μια καινούργια έννοια, 

να «γεμίσει» το κενό ανάμεσα σε ακαδημαϊκή ιστοριογραφία και ευρύ κοινό, να 

επικοινωνήσει μαζί του, να πληροφορήσει, να καταγράψει, να συσχετίσει μνήμη και 

ταυτότητα, να αφυπνίσει αλλά και να ψυχαγωγήσει και να καλλιεργήσει. 

Τι είναι η δημόσια ιστορία, ποιος παράγει, πότε, που,  και για ποιο  σκοπό είναι 

κάποια βασικά ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ώστε να 

κατανοήσουμε καλύτερα τον όρο δημόσια ιστορία. 

 

1.2 Τι είναι η δημόσια ιστορία 

Στο ερώτημα τι εννοούμαι με τον όρο δημόσια ιστορία εντοπίζουμε πολλούς 

ορισμούς και είναι δύσκολο να επιλεχθεί ένας από αυτούς ως ο πιο 

αντιπροσωπευτικός.  

Το National Council of Public History (NCPH) ορίζει την δημόσια ιστορία ως «όρο 

που περιγράφει τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η ιστορία 

τίθεται σε λειτουργία στον κόσμο. Με αυτήν την έννοια, είναι η ιστορία που 

εφαρμόζεται σε ζητήματα του πραγματικού κόσμου, η εφαρμοσμένη ιστορία». Στην 

πραγματικότητα η εφαρμοσμένη ιστορία ήταν ένας όρος που χρησιμοποιούνταν 

συνώνυμα και εναλλακτικά με τον όρο δημόσια για αρκετά χρόνια. Αν και η δημόσια 

ιστορία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως η προτιμώμενη ορολογία, ειδικά στον 

ακαδημαϊκό κόσμο, ο όρος εφαρμοσμένη παραμένει πιθανώς ο πιο διαισθητικός και 

αυτοπεριγραφικός1 καθώς περιγράφει πιο ουσιαστικά το περιεχόμενο του όρου. 

Το περιοδικό The Public Historian αναφέρει πως η δημοσία  ιστορία είναι η Ιστορία 

που δεν αφορά μόνο ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά ανταποκρίνεται και στις ανάγκες 

                                                

1 https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/.  

https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
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των σημερινών ανθρώπων, των τοπικών κοινοτήτων και των θεσμών ( στο 

Λεμονίδου, 2015 : 89). 

Από την άλλη ο Φλάισερ τονίζει πως «Δημόσια ιστορία είναι οτιδήποτε δεν είναι 

ακαδημαϊκή ιστορία. Είναι αυτό που γύρω μας αφηγείται, υπενθυμίζει, ερμηνεύει 

κάτι για το παρελθόν, που διακυβεύεται σε επίπεδο κοινής γνώμης σχετικά με 

κρίσιμα εθνικά, ιστορικά και πολιτικά ζητήματα. Έτσι είναι ικανή να μπορεί να 

θεμελιώνει ή και να κλονίζει συλλογικές ταυτότητες γιατί δεν παράγεται μόνο για το 

συγκεκριμένο σύνολο αλλά και μαζί με αυτό» (Φλάισερ,2009). 

Παρόμοια είναι και η οπτική του ιστορικού R. Kelley, που θεωρείται και ο 

εμπνευστής του όρου, ο οποίος διατυπώνει την άποψη ότι η δημόσια ιστορία υπάρχει 

σε άμεση σχέση με τον πραγματικό κόσμο και τα γεγονότα που συμβαίνουν σ’ αυτόν, 

γι’ αυτό και είναι χρήσιμη και όχι απλώς ενδιαφέρουσα για τον άνθρωπο (Kelley, 

1978) . 

Άλλοι ιστορικοί όπως ο R. Archibald δίνουν περισσότερο βάση στο ρόλο του ενεργού 

πολίτη ως δημιουργού της δημόσιας ιστορίας . Η ιστορία ανήκει σε αυτούς των 

οποίων το παρελθόν περιγράφεται στην αφήγηση, καθώς αυτή η εξιστόρηση, η δική 

τους εκδοχή της ιστορίας, ενοικεί στις μνήμες και διαμορφώνει τις ταυτότητές τους. 

Εάν η δημόσια εμπλοκή δεν είναι καθολική στη διαδικασία της δημόσιας ιστορίας, τα 

συμπεράσματα είναι χωρίς νόημα ( στο Λεμονίδου, 2015 : 90). 

Πιο απλός και με διαφορετική εστίαση είναι ο ορισμός που δίνουν οι Γερμανοί 

ιστορικοί F. Bosch και C. Goschler οι οποίοι αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «Δημόσια 

ιστορία είναι κάθε μορφή δημόσιας ιστορικής αφήγησης, η οποία εμφανίζεται έξω από 

επιστημονικές υποθέσεις, συναντήσεις και δημοσιεύσεις» (στο Λεμονίδου, 2015: 91) . 

Μια διαφορετική οπτική της δημόσιας ιστορίας σε σχέση με ό,τι αναφέρθηκε μέχρι 

τώρα και με έμφαση στο «ποιος»  δίνεται από το Αυστραλιανό Κέντρο δημόσιας 

ιστορίας στη ιστοσελίδα του οποίου αναφέρεται  πως «Δημόσια ιστορία είναι η 

εξάσκηση της ιστορίας από ακαδημαϊκά εκπαιδευμένους ιστορικούς που εργάζονται για 

δημόσιες υπηρεσίες ή με ελεύθερη σχέση εργασίας, εκτός των πανεπιστημίων».2 

Τέλος ενδιαφέρον προκαλεί και η γαλλική προσέγγιση της δημόσιας ιστορίας η οποία 

κινείται σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, καθώς στη Γαλλία  δημόσια ιστορία εννοείται  

                                                

2https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-centre-public-history/about-

acph/what-public-history.  

https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-centre-public-history/about-acph/what-public-history
https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-centre-public-history/about-acph/what-public-history
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η συγκροτημένη προσπάθεια διαφύλαξης της ιστορικής έρευνας από ακραίες μορφές 

δημόσιων δράσεων και παρεμβάσεων ( στο Λεμονίδου, 2015 : 91). 

Συνοψίζοντας όλους τους παραπάνω ορισμούς γίνεται κατανοητό πως υπάρχει μια 

σαφής διαφοροποίηση των ορισμών καθώς κάποιοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία 

στους αποδέκτες της δημόσιας ιστορίας και άλλοι στις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά όσων την παράγουν. Οπότε ανάλογα το κριτήριο αναφέρεται είτε 

στους πομπούς είτε στους αποδέκτες. 

 

1.3 Πότε και Που  

Ως όρος η δημόσια ιστορία είναι σχετικά καινούργιος. Επινοήθηκε στην Αμερική τη 

δεκαετία του 1970, μια εποχή που είναι γνωστή για μια σειρά πολιτικοκοινωνικές, 

οικονομικές και ιστοριογραφικές εξελίξεις όπως το φεμινιστικό και εργατικό κίνημα, 

κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και τις αποικιοκρατίας ( στο 

Λεμονίδου, 2015 : 83).  Δημιουργός του όρου και της θεσμοθέτησης της μελέτης της 

δημόσιας ιστορίας ως αυτόνομου πεδίου έρευνας, θεωρείται ο Robert Kelley του 

τμήματος Ιστορίας του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια ο οποίος με χορηγία του 

ιδρύματος Ροκφέλερ3 δημιούργησε το 1976 ένα προπτυχιακό πρόγραμμα 

προκειμένου να εκπαιδεύσει «Δημόσιους Ιστορικούς». Δύο χρόνια αργότερα 

εκδίδεται το περιοδικό The Public Historian 4 και ένα χρόνο αργότερα ιδρύεται το 

National Council of Public History (NCPH, Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Ιστορίας) το 

οποίο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο φορέα μελέτης της δημόσιας ιστορίας 5. 

Παρόμοια πορεία ακολούθησε η δημόσια ιστορία σε Καναδά και Αυστραλία με τη 

δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τη σύσταση Ομάδας Μελέτης Δημόσιας 

Ιστορίας 6 (Public History Group)  και  Κέντρου Δημόσιας Ιστορίας 7 (Centre for 

Public History) αντίστοιχα. 

                                                

3 Ίδρυμα που σκοπό είχε την προαγωγή της ευημερίας της ανθρωπότητας στο κόσμο. Ιδρύθηκε το 

1913 από τον Τζόν Ντ. Ροκφέλερ. Μέχρι και σήμερα θεωρείται από τα πιο πλούσια ιδρύματα στον 
κόσμο. https://www.rockefellerfoundation.org/  

4 https://online.ucpress.edu/tph.  

5 https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/.  

6 https://cha-shc.ca/.  

7 https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-centre-public-history.  

https://www.rockefellerfoundation.org/
https://online.ucpress.edu/tph
https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
https://cha-shc.ca/
https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-centre-public-history
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Όσον αφορά την Ευρώπη  η δημόσια ιστορία έχει νομιμοποιηθεί ως κλάδος στη 

Βρετανία, με μεγάλο ενδιαφέρον και επιτυχία, ενώ στην Γερμανία αν και ξεκίνησε η 

μελέτη της τη δεκαετία του 1980 έμεινε σε ομάδες εργασίας. Το 2007  

δημιουργήθηκε πρόγραμμα δημόσιας ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η περίπτωση της Γαλλίας στην οποία ο όρος «δημόσια 

ιστορία» συναντάται ως «δημόσιες χρήσης της ιστορίας» (Usages publics de l’ 

Histoire)  που κατά τη Λεμονίδου  είναι και πιο ακριβής. Οι φορείς που 

δημιουργήθηκαν στη Γαλλία και ασχολούνται με το αντικείμενο της είναι η 

«Ελευθερία για την ιστορία» ( Liberte pour l’ Histoire) και η Επιτροπή 

Επαγρύπνησης για τις δημόσιες χρήσης της ιστορίας (comite de vigilance face aux 

usages publics de l’ histoire). Αυτοί οι δύο οργανισμοί προέκυψαν το 2005 για να 

«υπερασπιστούν την ελευθερία της ιστορικής έρευνας και της διδασκαλίας της 

ιστορίας ενάντια στις επίσημες παρεμβάσεις του γαλλικού κράτους σε ζητήματα 

ιστορίας και μνήμης» ( στο Λεμονίδου, 2015 : 85). 

Σχετικά με τη δημόσια ιστορία στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος επίσημος 

οργανισμός για την έρευνα και τη μελέτη της. Σε επίπεδο σπουδών η δημόσια ιστορία 

διδάσκεται σε μεταπτυχιακό πλαίσιο  στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ως 

αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο από το 2017 8. Σε αμιγώς επιστημονικό επίπεδο 

έχουν γίνει όμως προσπάθειες που αξίζει να αναφερθούν, όπως το συνέδριο με τίτλο 

«Η ιστορία ως διακύβευμα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας» το 2001 με τη 

συμβολή της ομάδας έκδοσης του περιοδικού Historien και  του Δικτύου Μελέτης 

Εμφυλίων Πολέμων, καθώς τα πιο πολλά συνέδρια και οι συλλογικοί τους τόμοι 

εστιάζουν στη δημόσια ιστορία ( στο Λεμονίδου, 2015 : 87-88). 

 Σε ευρύτερο επίπεδο επίσης έχουν γίνει πολλές αξιοσημείωτες προσπάθειες, όπως 

ομάδες προφορικής ιστορίας σε διάφορες πόλεις, φορείς τοπικής ιστορίας που 

ασχολούνται με διάφορες εκφάνσεις της δημόσιας ιστορίας , εκθέσεις στη Βουλή των 

Ελλήνων και σε σημαντικά μουσεία και ιδρύματα, κινηματογραφικές ταινίες, 

τηλεοπτικές παραγωγές, συζητήσεις για την Ιστορία στο ελληνικό κοινοβούλιο και 

πολλές ειδικές εκδόσεις ένθετων ή μικρών βιβλίων από τον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο τύπο. 

 

                                                

8 https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/446-  

https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/446-


~ 14 ~ 

1.4 Ποιοι  

Ερευνώντας το ερώτημα τι είναι η δημόσια ιστορία και μελετώντας το «παρελθόν» 

της, γεννιέται το ερευνητικό ερώτημα ποιος δημιουργεί δημόσια ιστορία. 

 Αν η απορία ήταν γενικά για την ιστορία η απάντηση θα ήταν  εύκολη και άμεση. 

«Επιστημονική ιστορία μελετούν και γράφουν οι επαγγελματίες ακαδημαϊκοί ιστορικοί 

και όσοι έχουν σπουδάσει ιστορία» ( στο Λεμονίδου, 2015 : 90-92).  

Στον τομέα όμως της δημόσιας ιστορίας και στην ερώτηση ποιος τη δημιούργει ή 

ποιός έχει το δικαίωμα, η απάντηση είναι πολύπλοκη και οι απόψεις πολλές και 

διαφορετικές. 

 Οι ιστορικοί δεν κατέχουν πλέον στη σημερινή εποχή την αποκλειστικότητα για το 

παρελθόν. Το παρελθόν πια δεν είναι συγκεκριμένο από πριν, δεν έχει όρια και 

συνεχώς επανεξετάζεται και επεξεργάζεται. Λογοτέχνες, μυθιστοριογράφοι, 

σκηνοθέτες, γλύπτες, χαράκτες, ζωγράφοι, ομάδες μνήμης δρούν και αντιδρούν με το 

παρελθόν και επηρεάζουν, σε μεγάλο βαθμό πολλές φορές, τον τρόπο με τον οποίο 

μια χώρα, ένας λαός το βλέπει και το κατανοεί (Kean, 2011). 

 Επιπρόσθετα όλοι εκείνοι οι απλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το παρελθόν και 

την ιστορία, που ψάχνουν διαβάζουν, αναρωτιούνται και προσπαθούν να 

κατανοήσουν δεν είναι πλέον απλοί καταναλωτές της ιστορίας  αλλά συμμετέχουν 

ενεργά  στον καθορισμό του χαρακτήρα της. Εν δυνάμει όλοι μπορούν να γίνουν και 

γίνονται δημόσιοι ιστορικοί. 

  Η διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της ιστορίας αποτελεί ένα από τα 

πλέον σημαντικά αισθητικά και κοινωνικά κινήματα της εποχής μας (Samuel, 1994).   

 

1.5 Γιατί   

Λόγος ύπαρξης της δημόσιας ιστορίας και μια γενικότερη απάντηση στο ερώτημα 

ποιος είναι ο σκοπός της  ως επιστημονικού και ερευνητικού πεδίου είναι κατά 

περίπτωση η πληροφόρηση, η υψηλή εκλαΐκευση και η μαζική ιστορική 

εγγραμματοσύνη, η καταγραφή της τραυματικής μνήμης, η συσχέτιση μνήμης και 

ταυτότητας , η ιστορική αφύπνιση, η ψυχαγωγία, και η καλλιέργεια ενός κοινού που 

δεν είχε ποτέ προηγουμένως επαφή  και ενδεχομένως να μην έχει και κανένα 
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ενδιαφέρον για την επιστημονική διάσταση της ιστορίας (Ανδρέου κ.α., 2015 : 12-

13). 

 Όσοι ασχολούνται λοιπόν με αυτή (ιστορικοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, λογοτέχνες, 

σκηνοθέτες, υπεύθυνοι μουσείων, εκδότες κ.α.) δημιουργούν διαφορετικές αφηγήσεις 

και ερμηνευτικά σχήματα για το παρελθόν που ενέχουν συνήθως συγκεκριμένες 

σκοπιμότητες. Για άλλους το κίνητρο είναι  η πληροφόρηση και η διαφώτιση του 

κοινού , για άλλους η αποκάλυψη της ιστορικής αλήθειας, για άλλους η συγκρότηση 

και η προώθηση πολιτικών ταυτότητας, ενώ για άλλους απλά το κέρδος (Ανδρέου 

κ.α., 2015 : 12-13). 

 Η απάντηση στο γιατί είναι σύνθετη λόγω της πολυπλοκότητας και των πολλαπλών 

αποχρώσεων της ίδιας της δημόσιας ιστορίας αλλά και εξαιτίας του ότι η δημόσια 

ιστορία ως επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια 

και ακόμη εξελίσσεται και διαμορφώνεται ως προς τις θέσεις και τις αρχές της . 

Όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η 

έννοια δημόσια ιστορία δεν έχουν  μια και μοναδική  «σωστή» απάντηση όπως 

διαπιστώθηκε  και κάθε απάντηση πιθανόν να οδηγεί  σε καινούργια ερωτήματα και 

νέους προβληματισμούς για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

(ΔΗΜΟΣΙΑΣ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

«Η χρήση και η κατάχρηση της Ιστορίας είναι 

αναπότρεπτη, αναπόφευκτη και ανεκτίμητη για τη δημόσια ζωή» 

(Nietzsche, 1874) 

 

Η χρήση και η κατάχρηση ως λέξεις και ως έννοιες αποτελούν μέρος της δημόσιας 

ζωής και επομένως μέρος και της δημόσιας ιστορίας. Ένας από τους ορισμούς της 

λέξης «κατάχρηση» αναφέρει πως είναι  η «υπερβολική, πέρα από τα θεμιτά όρια 

χρήση ενός υλικού αγαθού ή δικαιώματος ή εκμετάλλευση μιας ευνοϊκής κατάστασης. 

Άσκηση ενός δικαιώματος με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τους νομικούς και 

ηθικούς κανόνες  και που προκαλεί τη βλάβη ενός τρίτου»9. 

 Ως ορισμός ξεκάθαρος και πλήρως κατανοητός. Όταν όμως συνδυαστεί με την 

έννοια ιστορία  «κατάχρηση» (δημόσιας) Ιστορίας τότε παύει να είναι τόσο 

ξεκάθαρος και χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Τι ακριβώς είναι η κατάχρηση της 

Ιστορίας, πότε γίνεται, από ποιους και γιατί  ; 

Η Ιστορία είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να 

γίνει κατανοητό γιατί σκεφτόμαστε και αντιδρούμε με συγκεκριμένους τρόπους. 

Ταυτόχρονα όμως είναι ευάλωτη, γιατί εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί και να 

διαστρεβλωθεί (Macmillan, 2012 : 11). 

 Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη. Οι 

εθνικιστές χρησιμοποιούν την ιστορία μονόπλευρα ή πλαστογραφημένα, οι 

δικτάτορες την αγνοούν και την κρύβουν ώστε να δείχνουν οι ίδιοι παντογνώστες και 

οι πολιτικοί ηγέτες χειραγωγούν τους πολίτες τους χρησιμοποιώντας την όποτε και  

όπως τους βολεύει (ο Χίτλερ για παράδειγμα είπε ψέματα για την ήττα της Γερμανίας 

στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και για τον ρόλο των Εβραίων). Η κατάχρηση της 

ιστορικής αλήθειας φαινόμενο παλιό και συνηθισμένο. Η κακομεταχείρισή της 

δημιουργώντας μονόπλευρες και πλαστές ιστορίες, αποτελεί την πιο συνηθισμένη 

δικαιολογία για το άσχημο φέρσιμό μας σε άλλους λαούς ή για την κατάκτηση 

εδαφών τους  ή για φόνους και διάφορα άλλα εγκλήματα. Κακή χρήση της ιστορίας 

                                                

9http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%

CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&dq=.  

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&dq
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&dq
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είναι επίσης και όταν λέμε ψέματα για το παρελθόν ή αποτυπώνουμε την ιστορία με 

τρόπο που φαίνεται μόνο η δική μας άποψη (Macmillan, 2012 : 11).  

«Η κακή ιστορία αφηγείται ένα μέρος μόνο των πολύπλοκων ιστοριών». Η κακή χρήση 

της κάνει απίστευτα μεγάλες γενικεύσεις και αγνοεί καταστάσεις και γεγονότα που 

δεν της είναι χρήσιμα ή δεν την βολεύουν (Macmillan, 2012 : 48-49). Η κακή χρήση 

της Ιστορίας και οι χαμένες χρυσές εποχές που προσπαθούν πολλοί να αναβιώσουν 

έχουν γίνει πολλές φορές αποτελεσματικά εργαλεία ώστε να κινητοποιηθούν άτομα 

και ολόκληροι λαοί προς μία κατεύθυνση και τελικά να υποστούν μεγάλες απώλειες ή 

και να καταστραφούν. Ο Μουσολίνι υποσχέθηκε μια δεύτερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία 

στους ιταλούς κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τους κατέστρεψε και η 

Μεγάλη Ιδέα της εποχής Βενιζέλου οδήγησε στη Μικρασιατική καταστροφή του 

1922 (Macmillan, 2012 : 77-80). Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι πολλές φορές η 

κατάχρηση της Ιστορίας γίνεται και με τα ευγενέστερα κίνητρα ώστε να αναπτυχθεί η 

υπερηφάνεια και το ηθικό αυτών που υπέφεραν πολύ και που ζουν ταπεινωμένοι και 

ανίσχυροι. Ο σκοπός όμως δεν αγιάζει τα μέσα. 

O D. Moses10, πιο συγκεκριμένα και δομημένα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν τέσσερις 

μορφές κατάχρησης της Ιστορίας. Η πρώτη, η «επανάληψη του τραύματος» έχει να 

κάνει με την διαιώνιση του φόβου ότι μια καταστροφή ή ένα τραγικό γεγονός που 

συνέβη στο παρελθόν είναι πολύ πιθανό να ξανασυμβεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι οι Εβραίοι ,που σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές όπως ο Shimon Samuels11, 

βιώνουν το φόβο ενός δεύτερου «ολοκαυτώματος» όπως επίσης και η τάση των 

μουσουλμάνων να επιδίδονται σε μια «παλινδρόμηση μεταξύ παρελθόντος και 

παρόντος για να εξηγήσουν ότι οι τωρινοί αγώνες και τα βάσανα αποτελούν συνέχεια 

προηγούμενων εμπειριών» (Moses, 2015 : 38-39). Με βάση τα παραπάνω η «ιστορία 

επαναλαμβάνεται και τα γεγονότα του παρελθόντος δεν αποτελούν παρελθόν αλλά τα 

αναβιώνουν αδιάκοπα σε ένα οδυνηρό, διαχωρισμένο, τραυματικό παρόν» (Edkins, 

2003). Ο φόβος της επανάληψης του τραύματος, ο τρόμος της ιστορίας εγκλωβίζει 

ομάδες, χώρες και έθνη σε μια μετά τραυματική πραγματικότητα από την οποία είναι 

δύσκολο να ξεφύγουν και που μπορεί να οδηγήσει στη δεύτερη κατάχρηση της 

Ιστορίας που είναι η «Ιστορία ως εκδίκηση». Σ’ αύτη κυριαρχεί η επιθυμία της 

                                                

10Διακεκριμένος καθηγητής της Παγκόσμιας Ιστορίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πανεπιστήμιο 

της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill. ( https://www.dirkmoses.com/).  

11 Samuels S., Ιρακινός συγγραφέας και δημοσιογράφος της Ασσυρίας. Συνιδρυτής και συντάκτης του 

λογοτεχνικού περιοδικού Banipal. 

https://www.dirkmoses.com/
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εκδίκησης για «ταπεινώσεις» του παρελθόντος, για συνεχιζόμενες εξορίες και 

κατοχές και γενικότερα έχει να κάνει με το να «πάρει κάποιος το αίμα του πίσω»  

(Harvich, 2003). Οι ομάδες ανθρώπων, οι λαοί, τα έθνη που υποφέρουν από άγχος 

αφανισμού και που «κουβαλούν» ένα τραύμα ή ένα ταπεινωτικό παρελθόν, εκεί που 

νιώθουν ότι διαλύονται η ιστορία ως εκδίκηση και ως αντεπίθεση τους ενώνει και του 

προσφέρει νέα δυναμική. Κρατιούνται από αυτή και παίρνουν «ζωή» (Moses, 2015). 

H τρίτη κατάχρηση συμφώνα πάντα με τον Moses είναι διαφορετική από τις 

προηγούμενες και λέγεται «ρήξη στην ιστορική συνέχεια» . Όταν ο φόβος του 

τραύματος και η εκδίκηση της Ιστορίας δεν βρουν πρόσφορο έδαφος και δεν 

λειτουργήσουν υπάρχει η επιθυμία για διακοπή της τραυματικής ιστορικής συνέχειας. 

Η ιστορική συνέχεια διακόπτεται, αφαιρούνται κομμάτια  που προκαλούν πόνο ή 

ντροπή και ξανασυνδέεται με ένδοξες και σε πολλές περιπτώσεις μυθικές εποχές. Και 

πάλι ως παράδειγμα ο Moses χρησιμοποιεί την περίπτωση των εβραίων με τον 

Eleizer Ben- Yehuda12 ο οποίος δεν ήθελε η νέα γενιά εβραίων να μάθει την ιστορία 

του «εξευτελισμού» τους στη εξορία και έτσι έπρεπε η ιστορία τους να διακοπεί  και 

να ξανασυνδεθεί το παρόν με το μακρινό παρελθόν το ένδοξο παρελθόν επιχειρώντας 

ένα άλμα 2000 χρόνων. Μόνο η ιστορία του αρχαίου Ισραήλ μπορούσε να σπρώξει 

τη νέα γενιά εβραίων να δράσει άμεσα και να επανακτήσει τη χώρα. Η τέταρτη και 

τελευταία κατάχρηση λέγεται «αντίσταση στον έλεγχο της πραγματικότητας» και έχει 

να κάνει με τον «τρόμο της ιστορίας που έχει χαραχτεί στο μυαλό και στο σώμα των 

θυμάτων σαν ένα πνευματικό τατουάζ» (Moses, 2015). Το παρελθόν και η Ιστορία του 

δεν ξεχνιέται και μεταφέρεται αυτούσιο στο παρόν αγνοώντας την πραγματικότητα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ισραήλ, που αν και πολλοί αφοσιωμένοι 

σιωνιστές όπως ο Leon  Wieseltier13 κάνουν εκκλήσεις να σταματήσουν οι θεωρίες 

περί απειλών για την ύπαρξη των εβραίων, αγνοούνται ή αποδοκιμάζονται και 

συνεχώς παρατηρούνται στον ισραηλινό και εβραϊκό τύπο δηλώσεις περί απειλής της 

ύπαρξης τους και αντίσταση στο τι πραγματικά συμβαίνει14. 

                                                

12 E. Ben-Yehuda : Εβραίος συγγραφέας και λεξικογράφος ο οποίος θεωρείται πατέρας των σύγχρονων 

Εβραίων και ένας από τους πρώτους σιωνιστές ηγέτες. https://www.jewishvirtuallibrary.org/ben-

yehuda-eliezer.  

13 Leon Wieseltier, Αμερικανός κριτικός και εκδότης. Από το 1983 έως το 2014 υπήρξε λογοτεχνικός 

εκδότης του περιοδικού «New Republic» και ως το 2017 συνεκδότης και κριτικός του περιοδικού “The 

Atlantic». 

14 Για παράδειγμα, Ruth Eglash, «Capetown: “Conscientious Objectors” Visit May Spur anti-

Semitism», Jerusalem Post, 7-12-2009.( Όπως αναφέρεται στο Ανδρέου κ.α., 2015 : 45) 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/ben-yehuda-eliezer
https://www.jewishvirtuallibrary.org/ben-yehuda-eliezer
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Η Ιστορία όπως αναφέρθηκε χρησιμοποιείται πολύ και όχι πάντα με το σωστό τρόπο 

και οι καταχρήσεις της είναι πολλές και με διαφορετικά κίνητρα και σκοπούς κάθε 

φορά. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο όμως δεν πρέπει να παραβλεφθεί και η χρήση 

της Ιστορίας. 

 Σε τι «μας» χρησιμεύει η Ιστορία. Η Ιστορία σύμφωνα με την Macmillan μπορεί να 

γίνει οδηγός μας γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτούς με τους οποίους θέλουμε 

να ασχοληθούμε και το πιο σημαντικό να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Εάν δεν 

γνωρίζεις την Ιστορία ενός λαού δεν θα καταλάβεις τις αξίες, τους φόβους, τις 

ελπίδες, ή τον τρόπο που αντιδρά. Αν γνωρίζεις ιστορία σε βοηθά να γνωρίσεις 

καλύτερα τον εαυτό σου και να αποφύγεις λάθη του παρελθόντος. «Αυτοί που δεν 

μπορούν να θυμηθούν το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν» όπως 

έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ο George Santayana (1905). 

  Η Ιστορία μας θυμίζει με χρήσιμο τρόπο τα λάθη και τα προβλήματα του 

παρελθόντος ώστε να τα αποφύγουμε. Η Ιστορία μας κάνει πιο σοφούς και σε πολλές 

περιπτώσεις είναι πιθανό να μας προϊδεάσει για το τι μπορεί να προκύψει από μια 

ενέργειά μας. « Η Ιστορία μας βοηθά ώστε να κατανοήσουμε έναν πολύπλοκο κόσμο, 

αλλά μας προειδοποιεί επίσης και για κινδύνους που υπάρχουν αν συμπεράνουμε ότι 

υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να δούμε τα πράγματα ή μια μόνο τακτική που μπορούμε 

να ακολουθήσουμε σταθερά» (Macmillan,2012 : 198). 

Η Ιστορία   δεν παράγει οριστικές απαντήσεις με διαρκεί ισχύ. Πρόκειται για μια 

διαρκή διαδικασία και πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και έτοιμοι να σκεφτούμε 

εναλλακτικές λύσεις και να προβάλλουμε αντιρρήσεις όπου αυτό χρειάζεται. 

Τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από το παρελθόν, από τη χρήση και κυρίως 

από την κατάχρηση της Ιστορίας (είτε ακαδημαϊκής είτε δημόσιας) είναι πολλά και 

μπορούν να μας προβληματίσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, κάποιους 

από τους οποίους θα δούμε και στη συνέχεια της παρούσας εργασίας. Η Ιστορία 

πάντως όπως αναφέρει και η Macmillan ως συμπέρασμα και συμβουλή  στο βιβλίο 

της «Χρήση και Κατάχρηση της Ιστορίας» πρέπει να χρησιμοποιείται, να 

απολαμβάνεται αλλά πάντα να χειρίζεται με προσοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

3.1 Σύντομη ιστορία του κινηματογράφου 

Το ξεκίνημα του κινηματογράφου έγινε τυχαία το 1877 στην Καλιφόρνια από ένα 

πείραμα του Eadweard Muybridge 15 με σκοπό να αποδείξει ότι ένα άλογο που 

καλπάζει έχει σηκωμένα και τα τέσσερα πόδια του για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 

Τοποθέτησε έτσι εικοσιτέσσερις φωτογραφικές κάμερες κατά μήκος μιας διαδρομής 

που θα διένυε ένα άλογο και όταν εμφανίστηκαν οι φωτογραφίες επαληθεύτηκε ο 

ισχυρισμός του. Εξαιτίας αυτού όμως έγινε και μια ακόμη παρατήρηση, ότι η 

γρήγορη εναλλαγή των φωτογραφιών δημιουργούσε την ψευδαίσθηση της κίνησης. 

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του κινηματογράφου. 

 Λίγα χρόνια αργότερα το 1893 ο βοηθός του Thomas Edison16,William Dickson17 

κατασκεύασε μια μηχανή προβολής με δυνατότητα να προβάλλει κινηματογραφική 

ταινία μικρού μήκους σ’ ένα κουτί, το «Κινητοσκόπιο». Ο Edison θεώρησε πως οι 

ταινίες είναι μόδα που δεν θα έχει διάρκεια και έτσι δεν ενδιαφέρθηκε να 

κατασκευάσει ένα σύστημα που να προβάλλει ταινίες σε οθόνη (Bordwell  και 

Thomson, 2004). Δύο χρόνια αργότερα το 1895 στη Γαλλία οι αδερφοί Λυμιέρ18 ( 

Lumiere ) βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο εφηύραν τον κινηματογράφο 

(cinematographe), μια φορητή κινηματογραφική μηχανή λήψεως, εκτύπωσης και 

προβολής φιλμ. Στις 28 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους έκαναν την πρώτη δημόσια 

προβολή στο ινδικό σαλόνι, του Grand Café στο Παρίσι (Reader, 2000). Οι πρώτες 

κινηματογραφικές ταινίες ήταν μικρής διάρκειας, απλές στη μορφή και στο ύφος 

παρουσιάζοντας συνήθως στατικά σκηνές της καθημερινότητας. Ο Ζώρζ  Μελιέ 19 ο 

οποίος θεωρείται και από τους πρώτους κινηματογραφικούς σκηνοθέτες, 

                                                

15 Muybridge E.  Άγγλος φωτογράφος, σημαντικός για το πρωτοποριακό έργο του σε φωτογραφικές 

μελέτες κίνησης και προβολή κινηματογραφικών ταινιών. 

https://www.britannica.com/biography/Eadweard-Muybridge  

16 Edison Th.  Αμερικανός εφευρέτης με πάνω από 1000 διπλώματα  ευρεσιτεχνίας σε διάφορα πεδία 

όπως ηλεκτρικό φως και ισχύ, τηλεφωνία, τηλεγραφία και ηχογράφηση.  

https://www.britannica.com/biography/Thomas-Edison  

17 https://www.britannica.com/biography/William-Kennedy-Laurie-Dickson  

18 Auguste & Louis Lumiere. Γάλλοι εφευρέτες και πρωτοπόροι κατασκευαστές φωτογραφικού 

εξοπλισμού που επινόησαν μια κάμερα κινηματογραφικής ταινίας και προβολέα. Θεωρούνται επίσης 

οι δημιουργοί  μιας πρώτοκινηματογραφικής ταινίας (La sortie des ouvriers de l ‘ usine Lumiere 1895). 

https://www.britannica.com/biography/Lumiere-brothers 

19 https://www.britannica.com/biography/Georges-Melies  

https://www.britannica.com/biography/Eadweard-Muybridge
https://www.britannica.com/biography/Thomas-Edison
https://www.britannica.com/biography/William-Kennedy-Laurie-Dickson
https://www.britannica.com/biography/Lumiere-brothers
https://www.britannica.com/biography/Georges-Melies
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χρησιμοποίησε την διαθέσιμη τεχνική για παραγωγή ταινιών κάτω από όρους τέχνης 

και θεωρείται ως ο πρώτος που ανακάλυψε και εισήγαγε τεχνικές οπτικών «effet». 

Από το 1904 και μετά ο κινηματογράφος μετασχηματίστηκε διεθνώς σε μια δημοφιλή 

μορφή τέχνης η οποία συνεχώς μεγάλωνε. Ταινίες Ιταλικές, Γαλλικές και 

Αμερικάνικες κυριαρχούσαν στις παγκόσμιες αγορές. Με την έναρξη του Α’ 

Παγκοσμίου πολέμου περιορίστηκε η ελεύθερη διακίνηση τους και αυτό οδήγησε στο 

να εξελιχθεί το  Χόλιγουντ ως η κυρίαρχη βιομηχανική δύναμη στην παγκόσμια 

κινηματογραφική παραγωγή (Bordwell & Thomson, 2004). 

Ως τα μέσα της δεκαετίας του ’20 ο κινηματογράφος παρέμενε βουβός. Ο 

ηχογραφημένος κινηματογράφος ξεκίνησε το 1926 με την «Warner Brothers» η οποία 

παρουσίασε μια συσκευή (vita phone) αναπαραγωγής ήχου και μουσικής. Την ίδια 

περίοδο άρχισαν και προσπάθειες για προσθήκη χρώματος. Έγχρωμες ταινίες 

υπήρχαν ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα μέσω του χρωματισμού των 

κινηματογραφικών στιγμιότυπων με το χέρι που εγκαταλείφθηκε όμως λόγω 

επιμήκυνσης της διάρκειας των ταινιών. Ακόμα μια μέθοδος χρωματισμού ήταν και η 

«Technicolor» αν και αρκετά ακριβή. Μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου 

εμφανίστηκε το έγχρωμο αρνητικό φίλμ της Kodak. Μέχρι το 1960 και χάρη στην 

ανάπτυξη της τεχνολογίας ο έγχρωμος κινηματογράφος είχε πλέον επικρατήσει 

(Reader, 2000). 

Σήμερα με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών ο κινηματογράφος υπέστη μια δεύτερη 

μεταμόρφωση όπως εκείνη κατά την οποία ο βωβός κινηματογράφος έγινε ομιλών. 

(Κολοβός, 1999). Ο κινηματογράφος μετέχει για παραπάνω από ένα αιώνα στα 

θαύματα της τεχνολογικής εξέλιξης. Κανείς δεν μπορεί να κατασκευάσει μια ταινία, 

ούτε βέβαια να την παρακολουθήσει, να την επεξεργαστεί  αλλά και να ψυχαγωγηθεί 

μέσω αυτής χωρίς την ύπαρξη σύνθετων τεχνικών μέσων. Προσθέτοντας σε αυτά τις 

εμπνεύσεις και τη φαντασία των δημιουργών του, δημιούργησε τις χιλιάδες των 

ταινιών του. Ο κινηματογράφος σήμερα δεν αποτελεί ένα τετελεσμένο γεγονός αλλά 

ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και αδιάκοπη αναπλήρωση 

(Κολοβός, 1999 : 387-388). 

3.2  Κινηματογράφος και εικόνα 

Ο κινηματογράφος έχει μια πολυεπίπεδη και πολύπλοκη σχέση με την Ιστορία αλλά 

και με την κοινωνία της οποίας αποτελεί ενεργό παράγοντα. Ως μέσο υπήρξε για 
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πάρα πολλά χρόνια η βασική προσιτή ψυχαγωγία σε Ευρώπη, Αμερική και σιγά σιγά 

σε όλο τον κόσμο, εκτοπίζοντας ή υποβαθμίζοντας άλλες μορφές ψυχαγωγίας. 

Θεωρείται μια μορφή τέχνης και «ως προϊόν μιας συγκεκριμένης κοινωνίας αποτελεί 

ιστορικό τεκμήριο, μαρτυρία άμεση ή έμμεση για την κοινωνία που τον παράγει» 

(Κουλούρη,2001). Αυτή η σχέση κινηματογράφου και Ιστορίας όσο και αν σήμερα 

θεωρείται αυτονόητη δεν ήταν πάντα μια σχέση εύκολα κατανοητή και αποδεκτή. 

Σύμφωνα με τον Φερρό στις αρχές της δεκαετίας του 1970 όταν υποστηρίχθηκε η 

ιδέα να ασχοληθούν οι μελετητές με τις ταινίες ως ιστορικά τεκμήρια υπήρξε μεγάλη 

αναταραχή στους πανεπιστημιακούς κύκλους. Ιστορία τότε θεωρούνταν η 

«ποσοτική» ιστορία (Φερρό, 2002). Η αλλαγή άρχισε με την ομάδα της Νουβέλ 

Βάγκ20 (Nouvelle Vague) η οποία κατόρθωσε να «επιβάλει τον κινηματογράφο ως 

μορφή τέχνης ισότιμη με τις υπόλοιπες που μπορεί να έχει και ιστορικό λόγο». Σ’ αυτή 

την εξέλιξη βοήθησαν πολύ και  τα Φεστιβάλ των Καννών, της Βενετίας αλλά και 

εκδοτικές προσπάθειες όπως τα Cahiers du Cinema21 (Φερρό, 2002 : 23 -24). 

 Προτού επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε τον κινηματογράφο ως ιστορικό τεκμήριο 

οφείλουμε να αναφερθούμε εν συντομία  και  στην εικόνα καθώς  αποτελεί ζωτικό 

στοιχείο του κινηματογράφου αλλά και κεντρικό σημαινόμενο της κινηματογραφικής 

αφήγησης (Κομνηνός, 2012).   

Διανύουμε την εποχή της «αυτοκρατορίας της εικόνας» η οποία θριαμβεύει και είναι 

πανταχού παρούσα καθορίζοντας ιδέες, ήθη, απόψεις (Φερρό, 2002). 

 Η εικόνα από μόνη της σύμφωνα με τους ιστορικούς  δεν αποτελεί ικανό ιστορικό 

τεκμήριο, ωστόσο συχνά προσφέρει μια ευκολότερη αποκωδικοποίηση και 

κατανόηση της πραγματικότητας και όταν και αν χρησιμοποιείται ως απόδειξη ή 

ιστορική μαρτυρία για κάποιο γεγονός  θεωρείται απαραίτητη η κριτική από τον 

ιστορικό – θεατή. 

 Ο Peter Burke (2003) επ’ αυτού  υποστήριξε ότι η εικόνα αποτελεί σημαντική μορφή 

ιστορικής μαρτυρίας και πρότεινε στους ιστορικούς να την χρησιμοποιούν. Τονίζει 

                                                

20  «Νέο Κύμα» κινηματογραφικό κίνημα το οποίο εκδηλώθηκε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1960 και 

θεωρείται το πιο διάσημο και σημαντικό κίνημα στην ιστορία του κινηματογράφου. Πυλώνες του 
κινήματος  ήταν οι Φρανσουά Τρυφώ, Ζαν-Λύκ Γκοντάρ, Έρικ Ρόμερ,  Κλόντ Σαμπρόλ και Ζακ Ριβέτ.   

http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave.shtml  

21 «Τετράδια για τον Κινηματογράφο» Γαλλικό περιοδικό για τον κινηματογράφο. Ιδρύθηκε το 1951 

από τους Jacques Doniol-Valcroze και Andre Bazin. http://www.newwavefilm.com/about/history-of-

french-new-wave.shtml  

http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave.shtml
http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave.shtml
http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave.shtml
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βέβαια πως η χρήση της ως ιστορικό τεκμήριο ή μαρτυρία έχει δυσκολίες και πως για 

να χρησιμοποιηθεί σωστά και με ασφάλεια θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιες 

πληροφορίες όπως : ποια είναι η χρήση και η λειτουργία της, ποια τα χαρακτηριστικά 

της σε διάφορες εποχές, ποιος/οι ήταν οι δημιουργοί και στοιχεία για το είδος ή την 

ποικιλία, δηλαδή για το αν η εικόνα είναι πορτρέτο, φωτογραφία, αφίσα κ.α.  

Τέλος η μαρτυρία που προέρχεται από μια εικόνα πρέπει να «τοποθετείται στα 

συμφραζόμενα της ή σε μια σειρά από συμφραζόμενα, συμπεριλαμβανομένων και 

των καλλιτεχνικών συμβάσεων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο» (Burke, 2003 : 238 

- 239). 

 

3.3 Ο κινηματογράφος ως ιστορικό τεκμήριο 

Ο κινηματογράφος ως εικόνα, ως κινούμενη εικόνα «συμπλέκεται πολλαπλά με την 

ιστορία»  και σύμφωνα με τον Φερρό παρεμβαίνει ως παραγωγός ιστορίας, ασκεί 

παρέμβαση χρησιμοποιώντας διάφορα εκφραστικά μέσα όπως επίσης και ιδιαίτερους 

τρόπους γραφής και αποτελεί τεκμήριο της ιστορίας αφού μια ταινία μπορεί να 

αναγνωσθεί ιστορικά και η Ιστορία μπορεί να αναγνωσθεί κινηματογραφικά 

(Φερρό,2002 : 29-36).  

Συνεχίζοντας  επισημαίνει πως ως ιστορικά τεκμήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

όλες οι ταινίες και όχι μόνο τα ντοκιμαντέρ  ή τα επίκαιρα αφού μας προμηθεύουν με 

εικόνες των νοοτροπιών της εκάστοτε εποχής. Όλες οι ταινίες επίτηδες ή μη μας 

δίνουν πληροφορίες για την εποχή τους μέσα από τη γλώσσα, την αισθητική, την 

ιδεολογία που προβάλλουν. 

 Ακόμη και αυτές που παρουσιάζουν μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα είναι 

χρήσιμες γιατί προσφέρουν μαρτυρίες της κοσμοθεωρίας του δημιουργού τους ή 

αντανακλούν τις επιρροές της κυρίαρχης ιδεολογίας καθώς και της μη κυρίαρχης 

πολλές φορές. 

 Κάθε ταινία επομένως μπορεί  να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ιστορικής έρευνας, 

να δώσει πληροφορίες και να δημιουργήσει νέα ιστορικά ερωτήματα με την 

προϋπόθεση όμως πως  : 

 Συνιστά αρχείο για ιστορικά γεγονότα και την καθημερινή ζωή και όχι μόνο 

για την ιστορία του ίδιου του κινηματογράφου 
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 Αποτελεί «αποθήκη» της συλλογικής μνήμης 

 Αποτελεί σημαντική πηγή για ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος 

 Δίνει μαρτυρίες για όψεις του παρελθόντος και το κλίμα μιας εποχής 

 Αποτελεί πηγή για την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία 

  Συνιστά πηγή για τις πολλές ερμηνευτικές θεωρήσεις και μέσο για να 

κατανοηθεί το παρελθόν και ο τρόπος σκέψεις πάνω σ’ αυτό  αφού  

αποτυπώνει διαφορετικές ερμηνείες του παρελθόντος και σε διαφορετικές 

περιόδους ( Μαυροσκούφης, 2005). 

Θα πρέπει εδώ όμως να αναφερθούν και οι απόψεις των ιστορικών που αμφιβάλλουν 

για την θεωρητική βάση του κινηματογράφου ως ιστορική πηγή, και οι οποίοι 

θεωρούν ότι :  

 Ο κινηματογράφος λειτουργεί με μεγάλη ελευθερία παραποιώντας ή 

επινοώντας γεγονότα και πολλές φορές συγχέει τη χρονική ακολουθία και 

αλλάζει το τέλος των ιστοριών. 

 Η ιστορία στον κινηματογράφο νοθεύεται καθώς τα πραγματικά γεγονότα 

εκλαϊκεύονται με υπεραπλουστευτικό τρόπο και καλύπτεται ένας μεγάλος 

όγκος πληροφοριών μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Επίσης συχνά οι 

κινηματογραφιστές δίνουν περισσότερη προσοχή στο σκηνικό της εποχής και 

λιγότερη στην χρονολόγηση και την αφήγηση. 

 Οι ταινίες αρκετές φορές περικλείουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 

των δημιουργών τους, διαμορφώνοντας μια εκλαϊκευμένη εκδοχή της 

ιστορίας. 

 Ο κινηματογράφος δίνει μια μικρή σημασία στην ακρίβεια και την 

αυθεντικότητα και αυτό που επιλέγει είναι το «ζωντάνεμα» της 

πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων στον θεατή (Μαυροσκούφης , 

2005). 

   

 Επίσης ο  Rosenstone  παρατήρησε μια σειρά από «προβλήματα» που υπάρχουν σε 

ταινίες ιστορικού περιεχομένου κυρίως ευρείας αποδοχής και που  κάνουν τους 

ιστορικούς να είναι  επιφυλακτικοί  με τις ταινίες ως ιστορικά τεκμήρια. 
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 Οι ταινίες παρέχουν λίγες και φτωχές πληροφορίες . Όσα γεγονότα, πράξεις ή 

αποτελέσματα βλέπουμε στην οθόνη δεν υπάρχουν για την αποτύπωση της 

ιστορικής αλήθειας αλλά για τους σκοπούς της ταινίας. 

 Η Ιστορία παρουσιάζεται ως μια συνεχή διαδικασία, ως αφήγηση με αρχή, 

μέση και τέλος  που συνήθως περιλαμβάνει και κάποιο  ηθικό δίδαγμα  για 

τον θεατή, κατά κανόνα θετικό. 

 Συχνά υπερτονίζεται το ανθρώπινο δράμα και προσωποποιείται η Ιστορία. 

 Παρουσιάζεται η Ιστορία ως ατομική και όχι ως συλλογική. (όλη η πλοκή 

ξετυλίγεται γύρω από τον πρωταγωνιστή ο οποίος παρουσιάζεται είτε ως 

ήρωας είτε ως θύμα) 

 Η εικόνα υπερισχύει των ιδεών και των ίδιων των ιστορικών πράξεων για 

χάρη του θεάματος. 

 Οι ταινίες πολλές φορές απλουστεύουν το παρελθόν. Το παρουσιάζουν  ως 

συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο και δεδομένο χωρίς περιθώρια περαιτέρω 

σκέψεων ή αμφισβητήσεων. 

Ως «λύση» για τα προβλήματα και τις αμφιβολίες που αναφέρθηκαν παραπάνω θα 

μπορούσε να θεωρηθεί η κριτική προσέγγιση και ανάλυση ταινιών που προτείνει ο 

Μαυροσκόυφης (2005) και η οποία βασίζεται στα  εξής :  

 Εξέταση εξωτερικών χαρακτηριστικών (Τίτλος, είδος, τόπος και χρόνος, 

γλώσσα δημιουργίας και γλώσσα διανομής, διάρκεια, χρώμα, διανομή και 

προβολή) 

 Εξέταση υπόβαθρου της ταινίας (Παραγωγός, σκηνοθέτης, συσχέτιση της 

ταινίας με το συνολικό έργο του σκηνοθέτη, ηθοποιοί, σενάριο, διανομή 

ρόλων κ.τ.λ) 

 Εξέταση εσωτερικών χαρακτηριστικών (Αυθεντικότητα – γνησιότητα ταινίας, 

πλοκή, δραματικότητα, ηθοποιία,  διάλογοι, σκηνικά, ενδυμασία, 

φωτογραφία, ήχος και μουσική, εφέ,  ύφος, επιμέλεια) 

 Μελέτη και ανάλυση  (Ιδεολογία,  πολιτικές  επιρροές, φύλο, εθνικότητα 

κουλτούρα, αξίες, στερεότυπα,  ντοκουμέντα – επινοήσεις, προθέσεις – 

μηνύματα, ένταξη της ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου, ιστορικά και 

κοινωνικά συμφραζόμενα κ.τ.λ)  

Επομένως και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα  η χρήση της 

κινηματογραφικής εικόνας – ταινίας ως ιστορικού  τεκμηρίου είναι  «η κατανόηση της 
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σχέσης της μυθοπλασίας με την πραγματικότητα και η  ικανότητα να διαβάζουμε την 

κινηματογραφική γλώσσα με ιστορικά εργαλεία» (Κουλούρη, 2001).  

Η κινηματογραφική εικόνα αποτελεί επίσης  ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

διαμόρφωσης της δημόσιας ιστορίας και μπορεί να παίξει και το ρόλο παραγωγού της 

ιστορικής συνειδητοποίησης μιας κοινωνίας, ή ακόμα κ ενός έθνους όπως είδαμε. 

Γίνεται έτσι αντιληπτή η δύναμη του κινηματογράφου αλλά και οι κίνδυνοι που 

ελοχεύουν από τη σχέση κινηματογράφου και Ιστορίας ή δημόσιας ιστορίας. Μια 

ταινία  για την Ιστορία εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ταινία που «κατασκευάζει» 

Ιστορία αλλά και μνήμη (Λεμονίδου, 2017 :118-119).  

 

3.4 Κατηγορίες ιστορικών  κινηματογραφικών ταινιών 

Η κατηγοριοποίηση των ταινιών είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Κάθε κριτικός ή 

ιστορικός, αλλά και κάθε εποχή και κάθε ΜΜΕ υιοθετεί ένα δικό του σύστημα 

κατηγοριοποίησης των κινηματογραφικών ταινιών ανάλογα με το θέμα, την 

αφήγηση, την κουλτούρα και τις προσδοκίες των θεατών, τις συνθήκες παραγωγής, 

τον προϋπολογισμό, τη διάρκεια  κ.α.  

Στη περίπτωση που ερευνούμε και μελετούμε οι κατηγορίες των  ταινιών με βάση την 

αφήγησή και την παρουσία  ιστορικών στοιχείων σε αυτήν είναι δύο, οι ταινίες 

μυθοπλασίας και τα ντοκιμαντέρ. 

Ωστόσο  μια τρίτη κατηγορία αναφέρει και ο Rosenstone (1995), τις πειραματικές22. 

Η Τριανταφύλλου από την άλλη στον πρόλογο του βιβλίου  «Ιστορία και 

κινηματογράφος» του Φερρό θεωρεί ότι όλες οι κινηματογραφικές ταινίες που έχουν 

ιστορική αφήγηση πρέπει να μελετώνται ενιαία. Πιο συγκεκριμένα και δανειζόμενη  

τα λόγια του Φερρό αναφέρει πως «από την εποχή της γλωσσικής στροφής στην 

ιστορική επιστήμη η διάκριση ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας έγινε 

προβληματική» και αυτό θεωρεί η ίδια πως οφείλεται εν μέρει στο ότι οι ταινίες 

μυθοπλασίας δανείζονται όλο και περισσότερο τις τεχνικές του ντοκιμαντέρ. Πάντως 

                                                

22 Πειραματικές ταινίες ονομάζονται οι ταινίες στις οποίες «η εικονιζόμενη πραγματικότητα 

χρησιμεύει για διερεύνηση του μέσου, για δημιουργία ποιητικών ή συμβολικών εικόνων, για 

πρωτοποριακούς πειραματισμούς πάνω σε αφηγήσεις και για εναλλακτικούς χειρισμούς του χώρου και 

του χρόνου.   



~ 27 ~ 

όπως και να έχει «το φίλμ, εικόνα ή μη της πραγματικότητας, ντοκιμαντέρ ή 

μυθοπλασία, αληθινή ιστορία ή καθαρή επινόηση, συνιστά Ιστορία» (Φερρό, 2002 :15). 

 Για λόγους μεθοδολογίας η παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσει  και θα ασχοληθεί 

με ταινίες που ανήκουν στην κατηγορία  της μυθοπλασίας και πιο συγκεκριμένα με 

τις εμπορικές ιστορικές ταινίες της κυρίαρχης τάσης. 

 

3.5  Ταινίες μυθοπλασίας και τα είδη τους 

Οι ταινίες μυθοπλασίας  παρουσιάζουν ανθρώπους, τόπους ή γεγονότα που 

δηλώνονται ως «φανταστικά» δηλαδή  δεν έχουν συμβεί με τον τρόπο που 

παρουσιάζονται στον πραγματικό κόσμο του θεατή, «σκηνοθετούνται» με βάση τη 

φαντασία του δημιουργού και αποδίδονται μέσω ερμηνειών των ηθοποιών (Bordwell 

& Thompson, 2004). Ωστόσο δεν υπάρχει ταινία με  μυθοπλαστική αφήγηση χωρίς 

στοιχεία Ιστορίας ακόμη και στην εκδοχή της πειραματικής ή της καλλιτεχνικής 

αφήγησης (Dancyger, 2001). Αυτό που συμβαίνει  όπως αναφέρει ο Rosenstone  είναι 

ότι  oι μυθοπλαστικές ταινίες συνδέουν το δημιουργό με τον θεατή και διαμορφώνουν 

όλο τους το υλικό σύμφωνα με κάποιες συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης 

χωρίς να διαφοροποιούνται όμως εντελώς από τη γραπτή ιστορική αφήγηση. 

Συνεχίζει τονίζοντας πως η Ιστορία στις κινηματογραφικές ταινίες είναι 

εναρμονισμένη με τις κινηματογραφικές συμβάσεις και δεν γίνεται να τη «δούμε» 

χωρίς αυτές. 

Τα είδη των μυθοπλαστικών ταινιών είναι τρία, οι ιστορικές ταινίες, οι ταινίες εποχής 

και οι ταινίες ρετρό23 (Drake, 2003). 

 Οι ιστορικές ταινίες επικεντρώνονται σε ένα γεγονός ή ιστορικό πρόσωπο. Έχουν 

συνήθως μια κεντρική  πλοκή η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στη 

ζωή κάποιου προσώπου ή σ’ ένα πόλεμο ή σε μια επανάσταση. Στόχος τους, τις 

περισσότερες φορές είναι να αποδώσουν όσο πιο πιστά γίνεται την πραγματικότητα 

αν και δεν το καταφέρνουν πάντα. Οι ταινίες εποχής δεν έχουν να κάνουν με 

συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα όπως οι παραπάνω ή πρόσωπα. Αυτό που τους 

ενδιαφέρει είναι η εποχή. Τοποθετούν την δράση τους σε «άλλη» εποχή, την εποχή 

                                                

23 Ρετρό : Ονομάζεται οτιδήποτε ενώ δεν είναι παλιό μιμείται το στυλ μιας παλιότερης εποχής. 

https://www.dailywritingtips.com/what-does-retro-mean/  

https://www.dailywritingtips.com/what-does-retro-mean/
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που διαδραματίζεται η ιστορία που θα αφηγηθούν. Τους ενδιαφέρουν περισσότερο οι 

κοινωνικές διαστάσεις της εποχής και ενώ έχουν ως βάση ιστορικά στοιχεία, συχνά 

ακολουθούν τη μυθοπλασία επινοώντας γεγονότα και καταστάσεις που εξυπηρετούν 

καλύτερα την κινηματογραφική αφήγηση (Λαμπρινός, 2005). 

 Οι ταινίες ρετρό  ενδιαφέρονται και παρουσιάζουν τους κώδικες που συγκροτούνται 

σε μια συγκεκριμένη εποχή του παρελθόντος. Δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η 

ιστορική ακρίβεια και δεν ασχολούνται τόσο με αυτή (Κομνηνός, 2012). 

Σε γενικές γραμμές οι κινηματογραφικές ταινίες δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε 

ιστορικό γεγονός και μυθοπλασία. Χρησιμοποιούν ιστορικά στοιχεία και γεγονότα 

πολλές φορές διαστρεβλωμένα ούτως ώστε η ιστορία που αφηγούνται να είναι 

εντυπωσιακή για το κοινό και να έχει εξασφαλισμένη εμπορική επιτυχία (Λαμπρινός, 

2005). Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως παράγουν Ιστορία. Οι 

διαστρεβλώσεις και τα «ψέματα» δεν κάνουν τις ταινίες και τον κινηματογράφο 

λιγότερο «αληθινό» ούτε τον αποδυναμώνουν ως ιστορικό εργαλείο. 

 Μέρος της δουλείας του ιστορικού είναι η αξιολόγηση, η εξήγηση και η τοποθέτηση 

αυτών των διαστρεβλώσεων μέσα στο ιστορικό πλαίσιο (Φερρό, 2002 : 12-13). Για 

κάθε κοινωνία σε μια δεδομένη χρονική στιγμή πηγή πληροφοριών αποτελεί το ίδιο 

το κοινό και οι προτιμήσεις του. 

 Ο ιστορικός λοιπόν όπως αναφέρει και ο Φερρό ως ένας άλλος Σέρλοκ Χόλμς πρέπει 

να ψάχνει «στοιχεία, αποτυπώματα, ψέματα, διαστρεβλώσεις…»  μέσα στις ταινίες και 

να τα χρησιμοποιεί για περαιτέρω έρευνα και κατανόηση της ίδιας της κοινωνίας. Τι 

ταινίες προτιμάει ; Με τι κλαίει ; Με τι γελάει ; Τι σκέφτεται βλέποντας 

συγκεκριμένες ταινίες ; Αντιλαμβάνεται τις διαστρεβλώσεις ; και αν ναι ποιο κοινό ; 

και αν όχι γιατί ; κ.τ.λ. 

Αυτός είναι ο σκοπός και το ιστορικό πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε στην 

παρούσα μελέτη.  

Το ερευνητικό υλικό είναι  τρείς μυθοπλαστικές  ταινίες του εμπορικού αμερικανικού 

κινηματογράφου που κύριο θέμα τους έχουν την αρχαία ελληνική ιστορία - 

μυθολογία. 

 Πριν περάσουμε όμως στην ανάλυση των ταινιών θα πρέπει να αναφερθούμε στο 

παγκόσμιο  φαινόμενο που λέγεται αμερικανικός κινηματογράφος. 
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3.6 Αμερικανικός κινηματογράφος (Hollywood) 

Ο κινηματογράφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχε και έχει μια βαθιά 

επίδραση σε όλο τον κόσμο από τις αρχές του 20ου  αιώνα. Η Ιστορία του χωρίζεται 

σε τέσσερις κύριες περιόδους : τη σιωπηλή περίοδο, τον κλασσικό κινηματογράφο( 

του Hollywood)24, τον νέο κινηματογράφο και τη σύγχρονη περίοδο. 

Σιωπηλή περίοδος είναι η εποχή του βωβού κινηματογράφου η οποία διήρκησε ως το 

1920. Αυτή την περίοδο οι ταινίες δεν είχαν ηχητικούς διαλόγους. Οι διάλογοι 

πραγματοποιούνταν  μέσω παντομίμας ή με τη βοήθεια καρτών – διαλόγων. Οι 

ταινίες συχνά συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική η οποία συνέβαλε στη δημιουργία 

ατμόσφαιράς. Γρήγορα ο κινηματογράφος  κυριάρχησε ως μέσο ψυχαγωγίας και 

εκτιμάται ότι το 1908 στην Αμερική υπήρχαν περίπου 10.000 κινηματογράφοι. 

Κλασσικός κινηματογράφος ή χρυσή εποχή ονομάστηκε η περίοδος από το 1920 

μέχρι το 1969. Είναι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκε τεχνικά 

και αφηγηματικά ένας ιδιαίτερος τρόπος κινηματογράφησης  ο οποίος κυριάρχησε σε 

όλες τις ταινίες  της περιόδου, οι οποίες ήταν αρχικά ασπρόμαυρες. Είναι επίσης η 

εποχή που δημιουργήθηκαν οι μεγάλες κινηματογραφικές εταιρίες  στην Αμερική  και 

έκαναν την εμφάνισή τους  οι πρώτοι πολύ διάσημοι ηθοποιοί, οι αποκαλούμενοι και 

«σταρ». 

Νέος κινηματογράφος ή μετακλασικός κινηματογράφος είναι η περίοδος από το 1960 

μέχρι το 1980. Αυτή την περίοδο κάνει την εμφάνισή της μια νέα γενιά 

κινηματογραφιστών και σκηνοθετών, οι οποίοι έχοντας επηρεαστεί από τεχνικές που 

αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα του Γαλλικού Νέου Κύματος, έδωσαν 

νέες προσεγγίσεις στις ταινίες οι οποίες αναγνωρίζονταν κριτικά και ήταν και 

εμπορικά πετυχημένες. 

Σύγχρονη περίοδος είναι η περίοδος όπου ο αμερικανικός  κινηματογράφος περνά σε 

μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Οι κινηματογραφιστές έχουν πια στη διάθεσή τους 

από τεχνολογικής και οικονομικής άποψης καινοτόμα μέσα που δεν ήταν διαθέσιμα 

τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι δυνατότητες που έχουν στα χέρια τους οι σκηνοθέτες 

είναι τεράστιες και ο αμερικανικός κινηματογράφος έχει πια εξελιχθεί σε παγκόσμια 

                                                

24 Χόλιγουντ ή Hollywood (στα αγγλικά) ονομάζεται μια περιοχή στην πόλη του Λος Άντζελες, στην 

πολιτεία της Καλιφόρνιας. Λόγω της φήμης και της ταυτότητάς της ως ιστορικό κέντρο και στούντιο 

κινηματογράφου, η λέξη Χόλιγουντ  χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο της αμερικανικής  

βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης. 
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βιομηχανία με τεράστια κέρδη. Σημαντικό ρόλο για την δημιουργία και την επιτυχία 

μιας ταινίας  παίζει πια η διαφήμιση, οι έρευνες αγοράς και το διαδίκτυο, που κάνει 

την εμφάνιση του δυναμικά τη δεκαετία του ‘ 90.  

 

3.6.1 Αμερικανικός κινηματογράφος : Επιρροή και πρότυπα 

Ο αμερικανικός κινηματογράφος  περνώντας από τη σύγχρονη περίοδο φτάνει στον 

21ο αιώνα  όπου διανύει την ψηφιακή εποχή με τις μεγάλες υπερπαραγωγές και τις 

«blockbuster» 25 ταινίες. Η βιομηχανία του  ως η μεγαλύτερη πλέον  παγκοσμίως, 

έχει τη δύναμη να επηρεάζει και πολλές φορές  να καθοδηγεί  την παραγωγή ταινιών 

σε όλο τον κόσμο αλλά και την δημιουργία  προτύπων. 

 Ως  βιομηχανία απέκτησε μεγάλη δύναμη χάρη στο αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης 

το οποίο  λειτουργεί αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς καθόλου δημόσια 

συμμετοχή. Οι ταινίες θεωρούνται καταναλωτικά προϊόντα ψυχαγωγίας με στόχο το 

κέρδος και για αυτό το λόγο πίσω από κάθε ταινία υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα 

και μελέτη του κοινού- στόχου  στο οποίο πρόκειται  να απευθυνθεί.  Μελετώνται τα 

χαρακτηριστικά του ( φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μόρφωση, κοινωνικοοικονομική 

τάξη, γεωγραφικοί και πολιτισμικοί παράγοντες κ.α.)  οι προτιμήσεις του και με βάση 

αυτά το «μάρκετινγκ», το οποίο αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας ταινίας, σχεδιάζει 

τη διαφήμιση και προώθηση της.  

Οι ταινίες διαμορφώνουν τάσεις ,τρόπο ζωής, συμπεριφορές. Οι κινηματογραφικοί 

ηθοποιοί, οι λεγόμενοι και  «σταρ»  θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως πρότυπα σε 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Ως φαινόμενο δεν είναι κάτι καινούργιο 

αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω η εμφάνιση των «σταρ» έγινε την κλασσική 

περίοδο του αμερικανικού κινηματογράφου, απλά τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικά 

μετά την έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media)26 έχει πάρει 

τεράστιες διαστάσεις. Οτιδήποτε φόρεσε, είπε ή έκανε κάποιος διάσημος ηθοποιός  

θεωρείται «μόδα»  και γίνεται τάση.   

                                                

25 Blockbuster: κινηματογραφική ταινία με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ως όρος πρωτοεμφανίστηκε το 

1942 σε άρθρο του περιοδικού “TIME” για να περιγράψει τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς με 

στόχο βιομηχανικές περιοχές της φασιστικής Ιταλίας. Η επιτυχία του όρου οδήγησε στην εισαγωγή του 
στο αμερικανικό λεξικό ως μεταφορική έννοια που περιγράφει κάτι σοκαριστικό, εκρηκτικό και πολύ 

μεγάλο. https://city.sigmalive.com/article/2020/2/11/pos-proekupse-o-oros-blockbuster-gia-tis-polu-

epitukhemenes-tainies/  

26 Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στα μέσα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων 

ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων (facebook, instagram, twitter κ.α.)   

https://city.sigmalive.com/article/2020/2/11/pos-proekupse-o-oros-blockbuster-gia-tis-polu-epitukhemenes-tainies/
https://city.sigmalive.com/article/2020/2/11/pos-proekupse-o-oros-blockbuster-gia-tis-polu-epitukhemenes-tainies/
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Ο τρόπος που λειτουργεί ο αμερικανικός κινηματογράφος και η επιρροή που ασκεί 

εντός αλλά και εκτός συνόρων  έχει άμεση σχέση και με την επιρροή της Αμερικής 

ως χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μια παγκόσμια υπερδύναμη σε  

πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο και μπορούν ευκολότερα ίσως από 

κάθε άλλη χώρα να αποτελέσουν πρότυπό και να ασκήσουν επίδραση σε όλο τον 

κόσμο. Ο βαθμός επιρροής όμως και ειδικά μέσα από τον κινηματογράφο εξαρτάται 

κατά ένα μεγάλο βαθμό από το πόσο δυνατή σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό 

επίπεδο αλλά και από το πόσο «μορφωμένη», υποψιασμένη και κριτικά σκεπτόμενη 

είναι μια κοινωνία ή χώρα (Parson & White,1991). 

 

3.6.2  Αμερικανικός κινηματογράφος και Ιστορία. 

Η ιστορική αφήγηση τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζει μια νέα μορφή έκφρασης με 

τον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος και ειδικά ο αμερικανικός όπως αναφέρθηκε 

μπορεί και επηρεάζει τις ζωές τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και μάλιστα σε πολλές 

περιπτώσεις σε μεγάλο βαθμό. 

 Τι συμβαίνει  όμως όταν ο κινηματογράφος της Αμερικής  και η Ιστορία 

συναντιούνται ; Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι μια κινηματογραφική ταινία να 

αποτυπώσει, να καταγράψει, να μιμηθεί, να εμπνευστεί ή να αλλοιώσει και να 

«δημιουργήσει»  Ιστορία ;  

Η προσοχή που πρέπει να δείξουν οι παραγωγοί, οι σκηνοθέτες και γενικά όσοι 

ασχολούνται με ταινίες που πραγματεύονται Ιστορία αλλά και το κοινό που θα την 

παρακολουθήσει είναι κύρια ζητήματα. Όσο εύκολα δημιουργείς ή ακολουθείς τάσεις 

και «μόδα» μέσω μιας ταινίας το ίδιο εύκολα μπορεί να δημιουργήσεις ή να 

αποκτήσεις ιστορική συνείδηση μέσα από αυτή, από τη στιγμή μάλιστα που, όπως 

αναφέρει και ο Φερρό (2002), ο κινηματογράφος και η τηλεόραση στις δυτικές 

κοινωνίες αναδεικνύονται σε «παράλληλο σχολείο» λόγου του χρόνου που 

αφιερώνεται σε αυτά τα μέσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αν και από το χώρο της 

λογοτεχνίας αποτελεί μια έρευνα που έκανε ο Peter Saccio, η οποία αναφέρει μεταξύ 

άλλων πως οι Άγγλοι παρά τα έργα των ιστορικών έχουν διαμορφώσει και 

συγκρατήσει στη μνήμη τους την Ζαν ντ’ Άρκ όπως αυτή παρουσιάζεται στο έργο 

του Σαίξπηρ και οι όποιες  προσπάθειες  ιστορικών να το αλλάξουν αυτό έχουν 

αποτύχει. Αυτό λοιπόν δείχνει το ρόλο της τέχνης στην ιστορική συνείδηση καθώς 
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«το έργο της διαιωνίζεται ακλόνητο, αντίθετα με το ιστορικό έργο που αναγκαστικά 

τροποποιείται με το πέρασμα του χρόνου και την πρόοδο των ιστορικών αναλύσεων» 

(Φερρό, 2002 : 197-198). 

Ο αμερικανικός κινηματογράφος ασχολήθηκε με πολλές ιστορικές περιόδους από τις 

οποίες εμπνεύστηκε και τις οποίες προσπάθησε να ζωντανέψει και να αποτυπώσει σε 

ταινίες όπως την :  

 Αρχαιότητα (αρχαία Ελλάδα και Ρώμη)  

  τον Μεσαίωνα  

 την Αμερικανική Επανάσταση 

  τον Εμφύλιο Πόλεμο Βόρειων – Νότιων  

  τους Παγκόσμιους Πόλεμους  

 τον Ψυχρό Πόλεμο 

 Ο σκοπός και τα κίνητρα διαφέρουν μέσα στο πέρασμα των χρόνων και έχουν να 

κάνουν κυρίως με το θέαμα και την πολιτική.  Η περίοδος που ενδιαφέρει και που θα 

απασχολήσει την παρούσα εργασία είναι η Αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένα η 

αρχαία ελληνική ιστορία. 

 

3.6.3 Αμερικανικός κινηματογράφος και Αρχαία Ελλάδα 

Η αρχαιότητα ως εποχή και ιδιαίτερα η αρχαία Ελλάδα ιστορικά και μυθολογικά 

ενδιέφερε πάντα την αμερικάνική κινηματογραφική βιομηχανία καθώς προσφέρει 

πολλά από τα στοιχεία που το κοινό θέλει να παρακολουθήσει. Ο ηρωισμός μυθικών 

προσώπων (Ηρακλή, Αχιλλέα, Οδυσσέα κ.ά) που υπερβαίνουν τα όρια του 

ανθρώπινου μέτρου ή η αίγλη, η παντοδυναμία και η αυτοθυσία ιστορικών προσώπων 

που εγγίζουν τα όρια του μύθου (Αλέξανδρος, Λεωνίδας) εξάπτουν τη φαντασία του 

σύγχρονου θεατή και αποτελούν πηγή έμπνευσης παραγωγών, σεναριογράφων και 

σκηνοθετών. «Το ότι χαρακτηρίζονται από υπερβολή, αχαλίνωτη φαντασία ακόμη και 

από μορφές βίας και ότι κατά κανόνα έχουν έντονο φαντασμαγορικό χαρακτήρα που 

κινείται περισσότερο στα όρια του εντυπωσιακού θεάματος αποκομμένα από την 

ιστορική πραγματικότητα και τη μυθολογική παράδοση, δεν μειώνει καθόλου την 

απήχηση τους» (Μπαμπινιώτης, 2010). 

 Η αρχαία Ελλάδα κόβει εισιτήρια και ο κινηματογράφος στην Αμερική προσέχει. Με 

τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας και περνώντας ο κινηματογράφος στην 
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ψηφιακή εποχή, το να δίνει μια ταινία ζωή σε θεούς, ήρωες και μυθικά πλάσματα  της 

ελληνικής αρχαιότητας γίνεται όλο και πιο εύκολο. Υπάρχουν τεράστια οικονομικά 

οφέλη και όσο οι θεατές αδημονούν στις αίθουσες , η μανία ξίφους και σανδαλιού  στον 

αμερικανικό κινηματογράφο  θα συνεχίζεται (Graninger, 2010). 

Η λίστα27 με ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου σχετικές με την αρχαία 

ιστορία – μυθολογία παλιά, μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη. 

 Ομήρου Οδύσσεια (Odyssey of Ulysses) 1954. Θεαματική μεταφορά του 

έπους του Ομήρου σε σκηνοθεσία Mario Camerini. 

 Αλέξανδρος ο Μέγας (Alexander the Great) 1956. Κλασσική ταινία η οποία 

για την εποχή της θεωρείται ακόμα και σήμερα υπερπαραγωγή, σε 

σκηνοθεσία Robert Rossen και Michael Forlong. 

 Ελένη της Τροίας (Helen of Troy) 1956. Ο Τρωικός πόλεμος με τη ματιά των 

Τρώων, σε σκηνοθεσία Robert Wise. 

 Οι 300 Σπαρτιάτες (Lion of Sparta) 1962. Επική ταινία που απεικονίζει τη 

μάχη των Θερμοπύλων, γυρισμένη στην Ελλάδα με την συνεργασία της 

ελληνικής κυβέρνησης, σε σκηνοθεσία Rudolph Mate. 

 Ο Ιάσωνας και οι Αργοναύτες (Jason and Argonauts) 1963. Φαντασμαγορικά 

μυθική περιπέτεια σε σκηνοθεσία του Don Chaffey. Έμεινε στην ιστορία του 

σινεμά για την θριαμβευτική μουσική του Bernard Hermaun και τα 

εντυπωσιακά εφέ του Raymond  Harryhausen που παραμένουν ενδιαφέροντα 

μέχρι και σήμερα.  

  Τρωάδες (The Trojan Women) 1971. Συμπαραγωγή Αμερικής, Αγγλίας και 

Ελλάδας σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη . Βασίστηκε στην τραγωδία του 

Ευριπίδη «Τρωάδες» χωρίς όμως την παρουσία των θεών. 

 Η Σύγκρουση των τιτάνων (Clash of the Titans) 1981. «Χαλαρή» απόδοση 

του μύθου του Περσέα σε σκηνοθεσία Desmond Davis. 

 Οδύσσεια (Olysses) 1997. Τηλεταινία, η οποία προβλήθηκε σε δύο μέρη από 

το δίκτυο NBC, σε σκηνοθεσία Αντρέι Κοντσαλόφσκι. 

 Ο Ιάσωνας και οι Αργοναύτες (Jason and the Argonauts) 2000. Μυθολογική 

ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά εφέ σε σκηνοθεσία Nick Willing. 

                                                

27 Στη λίστα υπάρχουν ταινίες με θέμα την αρχαία Ελλάδα (ιστορία και μυθολογία) αποκλειστικά 

παραγωγής  του αμερικανικού κινηματογράφου καθώς είναι το πεδίο που αφορά την παρούσα μελέτη. 

Γενικότερα έχουν γίνει και άλλες ταινίες για την συγκεκριμένη περίοδο παραγωγής άλλων χωρών, 

κυρίως Ευρωπαϊκών.  
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 Ελένη της Τροίας (Helen of Troy) 2003. Προσεγμένη καλλιτεχνική παραγωγή 

με εντυπωσιακές σκηνές μαχών και ειδικά εφέ, σε σκηνοθεσία John Kent 

Harrison. 

 Αλέξανδρος (Alexander) 2004. Επική ιστορική ταινία βασισμένη στη ζωή 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε σκηνοθεσία Oliver Stone. 

 Τροία (Troy) 2004. Πολεμική ταινία δράσης εμπνευσμένη από την Ιλιάδα 

του Ομήρου σε σκηνοθεσία Wolfgang Petersen. 

 ΟΙ 300 του 2006. Πολεμική ταινία βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ του Franck 

Miller και στη μάχη των Θερμοπυλών, σε σκηνοθεσία Zack Snyder.  

 Τιτανομαχία (Clash of the Titans) 2010. Περιπέτεια βασισμένη στην μυθική 

ιστορία του Περσέα, σε σκηνοθεσία Louis Leterrier. 

 Οι Αθάνατοι (Immortals) 2011. Περιπέτεια εμπνευσμένη από την ελληνική 

μυθολογία σε σκηνοθεσία Tarsem Singh. 

 Οι 300. Η άνοδος της Αυτοκρατορίας. (300 Rise of an Empire) 2014. Ταινία 

δράσης βασισμένη στο κόμικ του Franck Miller, «Xerxes», στη ναυμαχία του 

Αρτεμισίου και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας  σε σκηνοθεσία Noam Murro. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Μια ιστορική ταινία προσλαμβάνεται ως δευτερογενής ιστορική αφήγηση και δεν 

αναμένεται να έχει τη συνέπεια μιας επιστημονικής εργασίας γιατί δεν δημιουργείται 

για να ικανοποιήσει ανάγκες της επιστημονικής ιστοριογραφίας. Η κινηματογραφική 

μυθοπλασία συνιστά μια δημιουργική διαδικασία αναπαράστασης της 

πραγματικότητας με σκοπό την αφήγηση γεγονότων του παρελθόντος. Λαμβάνει 

πληροφορίες από διαφορετικές πηγές τις οποίες χρησιμοποιεί για να οπτικοποιήσει  

το ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον, τις κοινωνικές συνθήκες, την καθημερινή ζωή 

αλλά και να αφηγηθεί δραματοποιημένα τη ζωή των ανθρώπων (Walkowitz, 1985 : 

53-54). 

Για να γίνει  η αφήγηση της ταινίας όμως πιο ενδιαφέρουσα, πολλές φορές ο 

σεναριογράφος ή ο σκηνοθέτης, οι οποίοι θέτουν και το γενικότερο πλαίσιο της 

ταινίας, προσθέτουν ή αφαιρούν χαρακτήρες, δημιουργούν φανταστικούς διαλόγους 

μεταξύ των ιστορικών χαρακτήρων ή ακόμη αλλάζουν την σειρά ή την πορεία 

κάποιων γεγονότων. Γενικότερα και παρά τις όποιες παρεκκλίσεις κάθε ιστορική 

ταινία προσπαθεί να συλλάβει το πνεύμα της εποχής. 

Οι κινηματογραφικές ταινίες παράγουν δημόσια ιστορία. Στόχος τους είναι να κάνουν 

το κοινό να φανταστεί ότι αυτό που βλέπει στην οθόνη είναι πραγματικότητα. Πολλές 

φορές το πετυχαίνουν καθώς αν και ξέρουν οι θεατές πως αυτό που παρακολουθούν 

είναι μια δημιουργική κατασκευή το ξεχνάνε για να απολαύσουν την εμπειρία που 

προσφέρει ο κινηματογράφος. «Οι μεγάλες ιστορικές αφηγήσεις επιδιώκουν να μας 

ταξιδέψουν στον κόσμο του παρελθόντος, αλλά η παρουσία μας σε ένα παρελθόν που 

έχει δημιουργηθεί με λέξεις ποτέ δεν μπορεί να έχει την αμεσότητα που μπορεί να έχει η 

παρουσία μας σε ένα παρελθόν το οποίο ζωντανεύει στην οθόνη» (Rosenstone, 1995 : 

55). 

Οι ιστορικές ταινίες χρησιμοποιώντας χρώματα, ήχους, μουσικές, εκφράσεις 

προσώπων, κινήσεις, τοπία, κοστούμια, σκηνικά κ.τ.λ εμπλέκουν τον θεατή 

συναισθηματικά και τον κάνουν να «δεθεί» μαζί τους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από 

τα ιστορικά αφηγηματικά κείμενα. 

 Γι’ αυτό οι ιστορικοί θα πρέπει να αποδεχθούν μαζί με τα αλλά είδη 

κινηματογραφικών ταινιών, τις ψυχαγωγικές ταινίες της κυρίαρχης τάσης ως ένα 

είδος Ιστορίας, το οποίο όπως όλα τα είδη Ιστορίας κινείται σε ένα περιορισμένο 
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εύρος δυνατοτήτων. Οι κινηματογραφικές ταινίες δεν κρίνονται με τα ίδια κριτήρια 

πηγών και μαρτυριών που κρίνεται η γραπτή ιστορία. Οι ταινίες πλάθουν έναν 

ιστορικό κόσμο ο οποίος αναγνωρίστηκε χάρη στη λαϊκή μνήμη, την προφορική 

παράδοση και μπορεί να σταθεί πλέον δίπλα στη γραπτή και την προφορική ιστορία 

(Rosenstone, 1995 : 78).  

Προτού περάσουμε στην εξέταση της πρώτης ταινίας θα αναφερθούμε στους τρόπους 

ιστορικής «ανάγνωσης» που αναδείχθηκαν στη βιβλιογραφία και οι οποίοι είναι 

κυρίως δύο.  

Ο πρώτος αφορά τις ταινίες ως πηγές άντλησης στοιχείων για την εποχή παραγωγής 

τους και στην κοινωνία αναφοράς τους. Ο δεύτερος αφορά στις αντιπαραστάσεις του 

παρελθόντος, αυτές που ονομάζονται συχνά «ιστορικές» ή «ταινίες εποχής» (στο 

Βαμβακίδου & Σωτηροπούλου, 2011). 

Οι δημιουργοί μιας ταινίας διαμεσολαβούν με την δική τους μνήμη και ιδεολογική 

τοποθέτηση πάνω στην ιστορία, αλλά ταυτόχρονα διαλέγονται με την κοινωνία και 

την τροφοδοτούν με ερμηνείες για το παρόν και το παρελθόν. Ωστόσο η θέση αυτή 

δημιουργεί ερευνητικά ερωτήματα που αντιπαρατίθενται μεταξύ τους όπως «αν το 

παρελθόν για κάποιους σκηνοθέτες είναι χώρος στοχασμού και προβληματισμού που 

μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα ταυτότητας και συλλογικής 

συνειδητοποίησης ή συνιστά απλώς έναν χώρο διασκέδασης, αγωνίας, περιπέτειας 

(Θεοδωρίδης, 2004). Εξετάζοντας μια κινηματογραφική ταινία, μια κινηματογραφική 

εικόνα ως ιστορικό τεκμήριο αναδεικνύεται το μη ορατό πίσω από το ορατό, η 

κρυμμένη και αθέατη όψη της Ιστορίας. Σε αυτή την εξέταση η εικόνα από μόνη της , 

δεν είναι επαρκής, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί από έξω – κινηματογραφικές 

πληροφορίες όπως τη συνολική ιστορική συγκυρία, τους δημιουργούς και 

παραγωγούς της ταινίας, την αγορά, την ανταπόκριση του κοινού, τις κριτικές κ.α. 

Στη σημειωτική ανάλυση χρησιμοποιούνται βασικοί όροι από τη φιλολογική κριτική 

και τη ρητορική, όπως οι συμπαραδηλωτικές σημασίες, οι οποίες δημιουργούνται 

συχνά με τη χρήση της μεταφοράς ή της μετωνυμίας (Jakobson, 1971). Στον 

κινηματογράφο η  «μεταφορά» εφαρμόζεται όταν υπάρχουν διαδοχικές σκηνές και η 

δεύτερη λειτουργεί σε σύγκριση με την πρώτη (Hayward, 1996). Η παραδοσιακή 

δομική σημειωτική εφαρμόστηκε αρχικά στην ανάλυση κειμένου, αλλά σήμερα δεν 
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ταυτίζεται με τον στρουκτουραλισμό28. Η στροφή προς την κοινωνική σημειωτική 

απεικονίζεται στο αυξημένο ενδιαφέρον για το ρόλο θεατή – αναγνώστη και 

υποδεικνύει πως το ίδιο το κείμενο ως κινηματογραφική πολυτροπική αφήγηση 

μπορεί να παράγει διαφορετικές σημασίες για διάφορους αναγνώστες (στο 

Βαμβακίδου & Σωτηροπούλου, 2011). 

Η εσωτερική σχέση μεταξύ μεταφοράς και πολυτροπικότητας στις ταινίες που 

επιλέχθηκαν ως ερευνητικό αντικείμενο αναδεικνύεται μέσω της σημειωτικής 

ανάλυσης και αποδόμησης των πολλαπλών  αφηγήσεων και οπτικών εικόνων που 

δομούν τις ταινίες. Η κάθε ταινία «ανοίγει» θέματα, δημιουργεί αντιπαραθέσεις και 

ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε αν όχι να τα απαντήσουμε, να τα 

αναδείξουμε και να εντοπίσουμε αιτίες και συνέπειες. 

Η επιλογή των ταινιών που θα αναλυθούν έγινε με βάση το θέμα τους, την υψηλή 

παρακολούθηση που έλαβαν σε Ελλάδα και εξωτερικό και τις πολλές και 

διαφορετικές αντιδράσεις που προκάλεσαν σε κοινό και κριτικούς. Αποτελούν και οι 

τρείς χαρακτηριστικό δείγμα ταινιών της κυρίαρχης τάσης και προσφέρονται για 

μελέτη και συσχέτιση της δημόσιας ιστορίας  με τον μυθοπλαστικό  κινηματογράφο 

όσον αφορά το πώς και γιατί δημιουργήθηκαν αλλά και την αποδοχή, τις πολλές και 

διαφορετικές αντιδράσεις και τις επιπτώσεις τους στην κοινή γνώμη.   

 

4.1. Τροία (2004) 

Η κριτική προσέγγιση, η ανάλυση και η αποδόμηση της πρώτης ταινίας, αλλά και των 

άλλων δύο που θα ακολουθήσουν, θα γίνει με βάση τη σύνθεση στοιχείων από τις 

ιστοριογραφικές οπτικές και τις θεωρίες του κινηματογράφου όπως τις έχει αναπτύξει 

ο Μαυροσκούφης (2005) και  αναφέρθηκαν στο θεωρητικό κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας. 

 

 

                                                

28 O όρος δομισμός (ή στρουκτουραλισμός) στη γλωσσολογία καταγράφει την αναγνώριση (επίτευγμα 
του 20ού αιώνα που συνδέεται με το όνομα του μεγάλου Eλβετού  γλωσσολόγου Saussure) ότι η 

γλώσσα είναι ένα σύστημα στοιχείων και όχι μια απλή συμπαράθεση στοιχείων.  Συγκροτείται, 

δηλαδή, από μονάδες σε διάφορα επίπεδα (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασία), οι οποίες 

βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. https://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=291  

https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=291
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=291
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Α. Σημειωτική τεχνική καταγραφή 

 Εξέταση εξωτερικών χαρακτηριστικών 

Τίτλος : Ο τίτλος της ταινίας είναι μονολεκτικός. Ουσιαστικό, τοπωνύμιο (Τροία, 

Troy) και δηλώνει  το όνομα της πόλης στην οποία εξελίσσεται η υπόθεση του έργου, 

οπότε προκύπτει το κυρίαρχο γεωγραφικό σημαίνον στην ιστορική πρόσληψη, που 

αναδεικνύει τη χώρα των άλλων.  

Είδος – Θέματα : Η ταινία χαρακτηρίστηκε ως ιστορική – πολεμική ταινία δράσης 

του κυρίαρχου ρεύματος. Θέμα της είναι ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων με 

αφορμή την αρπαγή της ¨ωραίας¨ Ελένης συζύγου του Μενελάου (βασιλιά της 

Σπάρτης) από τον Πάρη ( πρίγκιπα της Τροίας). Πηγή έμπνευσής υπήρξε το έπος του 

Ομήρου, Ιλιάδα (έργο του 8ου αιώνα π.Χ.). Οπότε προκύπτει η διακειμενικότητα από 

την αρχαία ελληνική γραμματεία. Διακειμενικότητα29 σύμφωνα με την Julia Kristeva 

(1969) σημαίνει ότι «κάθε κείμενο επικοινωνιακού  μέσου υπάρχει σε σχέση με άλλα. 

Στην πραγματικότητα, τα κείμενα χρωστούν περισσότερα σε άλλα κείμενα παρά 

στους κατασκευαστές τους. Τα κείμενα μορφοποιούνται από άλλους κατά πολλούς 

τρόπους. Η κατανόησή μας και κάθε ατομικό κείμενο σχετίζεται με τέτοιες 

μορφοποιήσεις. Τα κείμενα δίνουν πλαίσια μέσα στα οποία άλλα κείμενα 

δημιουργούνται και ερμηνεύονται».  Η «Τροία» υπάρχει σε σχέση με ένα 

προγενέστερο έργο του οποίου αποτελεί έμπνευση. Υπάρχει σε σχέση με μια 

κοινωνία στην οποία απευθύνεται και με την οποία συνδιαλέγεται. Οι δημιουργοί της 

επέλεξαν να «τροποποιήσουν» τη μορφή, τη δομή, το περιεχόμενο αλλά και ως ένα 

σημείο την ιδεολογία του αρχικού κειμένου. Η σύνδεση όμως συνεχίζει να υπάρχει, 

                                                

29 Η Julia Kristeva  χρησιμοποίησε τον όρο «διακειμενικότητα» θέλοντας να ορίσει το φαινόμενο 

μετασχηματισμού ενός κειμένου σε ένα άλλο, ή καλύτερα τη μετάβαση από ένα σύστημα σημαινόντων 

σε ένα άλλο. Η διακειμενικότητα είναι μια εσωτερική λειτουργία του κειμένου που η εκδήλωση της 

πραγματοποιείται  σε επίπεδο μορφής και ορίζει τη διαδικασία μετασχηματισμού και αφομοίωσης ενός 

ή περισσοτέρων κειμένων από ένα άλλο που, παρά ταύτα, διατηρεί την προσωπική στρατηγική και 

ιδεολογία του. Ο συγγραφέας αναζητεί στο άμεσο ή απώτερο παρελθόν κείμενα ή αποσπάσματα 

κειμένων, εικόνες ή έννοιες που μέσα σε ένα νέο σημασιολογικό περιβάλλον αναφορτίζονται και 

αποτελούν στοιχεία μιας ρητορικής του νέου κειμένου. Η έρευνα της διακειμενικής σχέσης των έργων 

δεν σταματάει στη μορφή αλλά προχωρεί και στην ανάδειξη του ευρύτερου περιβαλλοντικού πλαισίου 

των σχέσεων που ορίζουν τα υπό εξέταση έργα. Ο Gerard Genette (1982) πρότεινε τον όρο 

«μετακειμενικότητα» ως πιο περιεκτικό όρο σε σχέση με τον όρο «διακειμενικότητα» όπου 
«μετακειμενικότητα» σημαίνει ρητός ή υπονοούμενος κριτικός σχολιασμός ενός κειμένου σε άλλο 

κείμενο ενώ ως «διακειμενικότητα» όρισε την  παραπομπή, λογοκλοπή, νύξη.   
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είναι εμφανής και αυτόματα δημιουργείται σύγκριση. Σύγκριση και αντιπαράθεση 

των διαφορετικών τρόπων χειρισμού παρόμοιων θεμάτων, την ύπαρξη ή μη κοινών 

κωδίκων επικοινωνίας, τα πρότυπα και τις σχέσεις που καλλιεργούνται με τους 

θεατές κ.α. Επίσης προβληματίζει ως προς το ποια φαίνεται να  είναι η «προτιμητέα» 

ανάγνωση της ταινίας, σε ποια έκταση αντανακλά τις αξίες της εποχής που 

δημιουργήθηκε και πόσο «ανοικτή» είναι σε ερμηνείες η συγκεκριμένη ταινία.   

Παραγωγή και Πομποί : Χώρες προέλευσης της ταινίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μάλτα. Τα γυρίσματα έγιναν σε στούντιο 

του Λονδίνου, στη Μάλτα όπου η Τροία «ξαναχτίστηκε» στην περιοχή του Fort 

Ricasoli30 σε μια έκταση 40.000 τ.μ , και στο Μεξικό και πιο συγκεκριμένα στο Cabo 

San Lucas 31όπου χτίστηκαν τα εξωτερικά τείχη της Τροίας. Οπότε προκύπτουν οι 

πολυπολιτισμικοί και διαπολιτισμικοί γεωγραφικοί και οικονομικοί άξονες των 

πομπών που διαμεσολαβούν για την ιστορική αναπαράσταση. 

Γλώσσα : Η ταινία γυρίστηκε στην αγγλική γλώσσα. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε με 

ελληνικούς υπότιτλους. Οπότε προκύπτει η κυριαρχία της αγγλικής παγκόσμιας 

επικοινωνίας. 

Διάρκεια : Η διάρκεια της ταινίας είναι 163 λεπτά. Θεωρείται μεγάλη σε σχέση με τη 

μέση διάρκεια μιας ταινίας αλλά κανονική για μια ταινία «επικών» διαστάσεων. Από  

εμπορικής πλευράς επίσης η πολύ μεγάλη διάρκεια κοστίζει περισσότερο και 

κουράζει τον θεατή.  

Χρώμα :  Η ταινία είναι έγχρωμη. Επιχρωματίζεται η «Τροία» ώστε να γίνει πιο 

ζωντανή, ενδιαφέρουσα και ρεαλιστική.   

Διανομή και Προβολή  : Η διανομή της έγινε από την εταιρεία Warner Bros. 

Pictures32. Η πρώτη επίσημη  προβολή της έγινε στο φεστιβάλ των Καννών στις 13 

Μαΐου του 2004. Για το ευρύ κοινό κυκλοφόρησε στις 14 Μαΐου του 2004 σε 

Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.  

 

 

                                                

30 https://www.afar.com/places/fort-ricasoli-kalkara  

31 https://www.visitloscabos.travel/blog/post/movies-filmed-los-cabos/  

32 https://www.warnerbros.com/company  

https://www.afar.com/places/fort-ricasoli-kalkara
https://www.visitloscabos.travel/blog/post/movies-filmed-los-cabos/
https://www.warnerbros.com/company
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Β. Εξέταση υπόβαθρου. 

Εταιρεία παραγωγής : Η ταινία είναι παραγωγή δύο εταιρειών, της Warner Bros. 

Entertainment Inc. και της Plan B Entertainment.   

Η Warner Bros είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία κινηματογραφικής 

παραγωγής που εδρεύει στη Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Η  Plan B Entertainment είναι 

και αυτή αμερικανική εταιρεία κινηματογραφικής  παραγωγής( μικρότερης 

εμβέλειας) και ένας από τους ιδρυτές της είναι ο διεθνούς φήμης  ηθοποιός Brad Pitt 

ο οποίος πρωταγωνιστεί και  στην ταινία. Η εμπλοκή ενός εκ των πρωταγωνιστών 

στην παραγωγή της ταινίας δημιουργεί θέματα αντικειμενικότητας και 

παρεμβατικότητας σε καλλιτεχνικό αλλά και σε εμπορικό επίπεδο.  

Σκηνοθέτης : Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Wolfgang Petersen. Στο ενεργητικό του 

έχει δύο υποψηφιότητες για βραβεία Oscar33, αμφότερες για την γερμανική πολεμική 

ταινία Das Boot (1981) η οποία καλλιτεχνικά θεωρήθηκε η μεγαλύτερη επιτυχία του. 

Στον αμερικανικό κινηματογράφο καθιερώθηκε με αρκετές εμπορικά πετυχημένες  

ταινίες όπως το αστυνομικό θρίλερ «Η δεύτερη ευκαιρία» του 1993 με τον Clint 

Eastwood, το «Air Force One» του 1997 με τον Harrison Ford κ.α. 

Ως σκηνοθέτης ασχολήθηκε με ταινίες που χαρακτηρίστηκαν «υπερπαραγωγές» και 

είχαν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Η ταινία Τροία αποτέλεσε την πρώτη του 

σκηνοθετική  επαφή με θέμα την αρχαία ελληνική ιστορία και παράδοση. Οπότε δεν 

είχε το κατάλληλο υπόβαθρο,   τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την ανάλογη 

εμπειρία ώστε να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα.   

 Ως μαθητής είχε διδαχθεί και μελετήσει την «κλασσική» εποχή της ελληνικής 

αρχαιότητας για έξι χρόνια και  είχε διαβάσει και μεταφράσει  τα ομηρικά έπη καθώς 

αποτελούσαν κομμάτι της διδακτέας ύλης του (Winkler, 2006).   

Σενάριο : Σεναριογράφος της ταινίας είναι ο Danid Benioff ο οποίος βασίστηκε για τη 

συγγραφή του στο έπος του Ομήρου την Ιλιάδα. Το σενάριο σε μεγάλο βαθμό 

στηρίζεται στο ομηρικό έπος ή ακριβέστερα εμπνέεται από αυτό, του οποίου αποτελεί 

διασκευή. Η ταινία έχει ομοιότητες με την Ιλιάδα αλλά έχει επίσης και διαφορές 

κυρίως όσον αφορά  τα πρόσωπα, την σκιαγράφηση των χαρακτήρων, την χρονική 

ακολουθία κ.α στα οποία θα γίνει εκτενής  αναφορά παρακάτω. Ο Beniooff με 

                                                

33 Oscar : κινηματογραφικά βραβεία με παγκόσμια προβολή. https://oscar.go.com/  

https://oscar.go.com/
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σπουδές στη λογοτεχνία και τη «δημιουργική» γραφή υπήρξε γνώστης του Ομήρου 

και θεωρήθηκε κατάλληλος για τη συγγραφή της «Τροίας».  

Πρωταγωνιστές : Στους βασικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους έπαιξαν οι 

παρακάτω ηθοποιοί, κάποιοι από τους οποίους είναι  πολύ διάσημοι και δημοφιλείς. 

Αχιλλέας  : Brad Pitt 

Έκτορας : Eric Bana 

Πάρης : Orlando Bloom 

Ελένη : Diane Kruger 

Πρίαμος : Peter O’ Toole 

Αγαμέμνωνας : Brian Cox 

Μενέλαος : Brendan Gleeson 

Οδυσσέας : Sean Bean 

Πάτροκλος : Garrett Hedlund 

Βρισηίδα : Rose Byrne 

Ανδρομάχη : Saffron Burrows    

 

Γ. Εξέταση δομικών στοιχείων. 

Γνησιότητα – Αυθεντικότητα : Η ταινία αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας εμπνευσμένο 

από την Ιλιάδα του Ομήρου. Δεν περιγράφει αληθινά πρόσωπα ή γεγονότα. Εξάλλου 

και το ομηρικό έπος αποτελεί λογοτεχνικό και όχι ιστορικό κείμενο. Ωστόσο  η 

Ιλιάδα  προϋποθέτει τον τρωικό πόλεμο, επεισόδιο που για τους αρχαίους Έλληνες 

θεωρούνταν αυθεντικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυθεντικότητα δεν σημαίνει 

ακριβή γνώση των ιστορικών γεγονότων, αλλά περισσότερο ό,τι  οι αρχαίοι νόμιζαν 

ως πραγματικό γεγονός. 

Ως προς το ζήτημα της ιστορικότητας του τρωικού πολέμου, μέχρι και σήμερα, 

αρχαιολόγοι, ιστορικοί και φιλόλογοι, στηριζόμενοι τόσο σε αρχαιολογικά ευρήματα 

στον λόφο του σημερινού Χισαρλίκ όσο και σε σχετικά επιγραφικά και ιστορικά 

δεδομένα, επιχειρούν να συνδυάσουν το «όνειρο της Τροίας», που κέντρισε τη 

φαντασία ποιητών και καλλιτεχνών μετά τον Όμηρο, με την «πραγματική» ύπαρξη της 
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πόλης των Χετταίων Βιλούσα (Wilus[s]a και Taruwisa / Trus[w]isa) -σημαντικό 

κέντρο εμπορίου που ταυτίζεται με την ομηρική πόλη Ἴλιος / Τροία - ενώ το εθνώνυμο 

Αχιγιάβα (Ahhiyawa) των χεττιτικών πηγών συνδέεται με τη χώρα των Αχαιών του 

Ομήρου, οι οποίοι επιτέθηκαν στην Τροία. Το συμπέρασμα είναι διπλό: το σκηνικό της 

ομηρικής αφήγησης είναι ιστορικό, και ο τρωικός πόλεμος εξαιρετικά πιθανός - που 

σημαίνει ότι ίσως θα  πρέπει να πάρουμε τον Όμηρο στα σοβαρά (Μαρωνίτης & 

Πόλκας, 2012). 

Για τις προηγούμενες απόψεις ωστόσο έχουν διατυπωθεί οι παρακάτω επιφυλάξεις. 

 Τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν είναι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, τόσο επαρκή και 

διαφωτιστικά, ώστε να αποδεικνύεται η βέβαιη εμπλοκή των μυκηναίων Αχαιών στην 

καταστροφή της Τροίας· πόσο μάλλον όταν η χρονολογία παρακμής των Μυκηνών και 

η καταστροφή της Τροίας χρονολογικά γειτονεύουν. Από την άλλη μεριά, η αναφορά 

λέξεων, κυρίως ονομάτων, της γραμμικής Β στα ομηρικά έπη δεν αποτελεί για πολλούς 

ειδικούς ικανό και ακλόνητο αποδεικτικό στοιχείο, για να εμπιστευθεί κάποιος και τα 

ίδια τα ιστορούμενα γεγονότα των δύο επών στις λεπτομέρειές τους. Εξάλλου, υπάρχει 

μεγάλη χρονική απόσταση (περίπου τετρακοσίων χρόνων) ανάμεσα στα δύο ομηρικά 

έπη και στην καταστροφή της Τροίας. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν η παράδοση των 

γεγονότων της μυκηναϊκής εποχής εκτιμηθεί συνεχής, έχει αναμφισβήτητα στο μεταξύ 

υποστεί μέσα στα έπη παραμορφώσεις, επεκτάσεις, επανερμηνείες, μετασχηματισμούς 

και προσαρμογές στα πολιτιστικά δεδομένα της εποχής του ποιητή ( Μαρωνίτης & 

Πόλκας, 2012). 

Όσον αφορά στην ταινία  επειδή αναφέρεται και περιγράφει μια συγκεκριμένη 

χρονολογικά ιστορική περίοδο μπορεί να ερευνηθεί  η αυθεντικότητα στην 

αναπαράσταση αυτής  της εποχής. Η σύνθεση της Ιλιάδας τοποθετείται στις 

τελευταίες δεκαετίες του  8ου  αιώνα π.Χ. (Γεωμετρική εποχή34) και βασίζεται στην 

παράδοση προφορικής σύνθεσης και απαγγελίας ηρωικών ποιημάτων που είχε 

αναπτυχθεί τους προηγούμενους αιώνες. Το έπος περιγράφει γεγονότα που 

«υποτίθεται»  συνέβησαν στις αρχές του  12ου  αιώνα (Μυκηναϊκή εποχή35). 

                                                

34 Γεωμετρική εποχή : Η Γεωμετρική εποχή διαρκεί από το 1100 – 700 περίπου  π.Χ. και οφείλει το 

όνομά της στη γεωμετρική διακόσμηση των αγγείων  που κατασκευάζονται  αυτή την εποχή. 

35 Μυκηναϊκή εποχή : Μυκηναϊκή εποχή διαρκεί από το 1600 – 1100 περίπου π.Χ. και οφείλει το 

όνομά της στις Μυκήνες , το σπουδαιότερο κέντρο αυτής της εποχής.  
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Ο Όμηρος αγνοώντας πολλές λεπτομέρειες της καθημερινότητας της Μυκηναϊκής 

εποχής απεικονίζει μέσα στο έργο του αντιλήψεις και υλικά της δικής του εποχής 

(αναχρονισμός36). Στο αρχικό κείμενο υπάρχουν στοιχεία και των δύο εποχών 

(Σαμαρά & Τοπούζης, 2012).   

Στην ταινία υπάρχουν ανακρίβειες σε σχέση με την απόδοση της εποχής. Η Σπάρτη 

της στρατιωτικής πειθαρχίας και του «μέλανος ζωμού37»  παρουσιάζεται σαν 

ρωμαϊκή πόλη της παρακμής με οργιώδη γλέντια και τραπέζια γεμάτα κρέατα, 

φρούτα και γλυκά. Η πόλη των Μυκηνών απεικονίζεται με τέτοιο τρόπο που θυμίζει 

την αρχιτεκτονική της Αιγύπτου με κτίρια φαραωνικού τύπου. Η Πύλη των Λεόντων, 

που υπήρξε η κύρια είσοδος της  πόλης των Μυκηνών, θυμίζει περισσότερο σε ύφος 

το Άμπου Σίμπελ38 και όχι το έμβλημα των μυκηναίων ηγεμόνων του 12ου αιώνα 

(Γεωργουσόπουλος, 2004).  

Επίσης υπάρχουν στην ταινία  κεραμικά σκεύη και όπλα που ανακαλύφθηκαν και 

χρησιμοποιούνταν στην  Κλασσική εποχή39 και  μεσαιωνικοί πέλεκεις  σε σκηνές 

μάχης που ουδεμία σχέση έχουν με την εποχή που διαδραματίζονται τα γεγονότα της 

ταινίας. Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η εποχή του Τρωικού πολέμου όσον αφορά 

την απεικόνισή της  προσεγγίστηκε με προχειρότητα και δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αυθεντική.  

Φωτογραφία : Υπεύθυνος φωτογραφίας της ταινίας είναι ο άγγλος 

κινηματογραφιστής Roger Pratt40 ο οποίος θεωρείται πετυχημένος με περισσότερες 

από 35 ταινίες στο ενεργητικό του μεταξύ των οποίων «Οι Δώδεκα Πίθηκοι» (1995), 

«Chocolat» (2000), «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γρέι» (2009) αλλά  και το «Το Τέλος 

μιας Σχέσης» (1999) για το οποίο ήταν υποψήφιος για όσκαρ φωτογραφίας. 

                                                

36  Αναχρονισμός  :  Η μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων μιας εποχής σε μια άλλη, συνήθως 

προγενέστερη.( ο Όμηρος για παράδειγμα  κάνει λόγο για σίδηρο, μέταλλό της Γεωμετρικής εποχής το 

μεταφέρει όμως  στη Μυκηναϊκή) 

37 Μέλας (σκουρόχρωμος) ή μέλανας ζωμός ήταν ένας ζωμός από χοιρινό και αποτελούσε την κύρια 

τροφή την Σπαρτιατών πολεμιστών.  

38  Αμπού Σίμπελ :  είναι ένας από τους πιο δημοφιλής αρχαιολογικούς τόπους της Αιγύπτου και 

αποτελείται από δυο μεγαλοπρεπείς ιερούς ναούς σκαμμένους μέσα σε έναν λόφο από ροδόχρωμο 
ψαμμίτη. 

39 Κλασσική εποχή : Η Κλασσική εποχή διαρκεί από το 499 – 323 π.Χ. και πήρε το όνομά της από τα 

υψηλά επιτεύγματα που σημειώθηκαν εκείνη την περίοδο καθώς υπήρξε ραγδαία άνθιση στο χώρο του 

πολιτισμού.   

40 https://www.imdb.com/name/nm0695536/  

https://www.imdb.com/name/nm0695536/
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Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτογραφίας41 

Κάμερες : ARRICAM Lite (LT), ARRICAM  Studio (ST), ARRIFLEX 435 ES 

Φακοί : Cooke S4 

Διάφραγμα Κάμερας : Super 35 

Ανάλυση Διανομής : Εκτύπωση φίλμ 35mm 

 Φίλμ : Kodak Vision Color 2383/3383 

Μορφή Προβολής : Αναμορφική42  

Η Φωτογραφία της ταινίας χαρακτηρίστηκε «μαγευτική»,  αποτέλεσε ένα από τα 

«δυνατά» της σημεία και ισορρόπησε άψογα με τα πολλά και εντυπωσιακά ειδικά 

εφέ. Χρησιμοποιήθηκαν κάμερες  σταθερές και κινούμενες. Τα κοντινά πλάνα είναι 

κυρίως με εστίαση στα πρόσωπα των ηθοποιών. Η κατά μέτωπο πόζα προκαλεί 

δυνατά συναισθήματα ανάμειξης κάνοντας τον πρωταγωνιστή ένα με τον θεατή. 

 Το βλέμμα τους  συχνά είναι στραμμένο προς την κάμερα και τον θεατή 

προσπαθώντας να δημιουργηθεί  εμπλοκή με τους συμμετέχοντες και απαίτηση 

συμμετοχής ή και ταύτιση κυρίως σε συναισθηματικές σκηνές. Όταν όμως πρόκειται 

για σκηνές μάχης, αντιπαραθέσεων ή συνομιλιών τα βλέμματα των πρωταγωνιστών 

είναι στραμμένα αλλού και όχι στον θεατή δίνοντας με αυτό τον τρόπο πληροφορίες 

και κάνοντας τον συμμετέχοντα αντικείμενο μελέτης (Kress & Van Leeuwen, 1996). 

 Επίσης τα χρώματα ειδικά στις σκηνές με το ηλιόλουστο φόντο είναι εξαιρετικά και 

η ευκρίνεια είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Γενικότερα  η φωτογραφία κατάφερε να  

«ζωντανεύσει» και να «συγκινήσει» δίνοντας στην ταινία ένα μυστικιστικό 

χαρακτήρα. 

Σκηνοθεσία : Σκηνοθετικά η ταινία Τροία χαρακτηρίστηκε ως άκρως «φιλόδοξη». 

Κόστισε 175 εκατομμύρια δολάρια και χρειάστηκε 1.000 πλοία, 20.000 βέλη, 4.000 

                                                

41 https://shotonwhat.com/troy-2004  

42 Η ελληνική ετυμολογία του όρου «αναμορφική» σημαίνει «νέα μορφή». Στην οπτική, σημαίνει κάθε 

φακό που μεγεθύνει τους κάθετους & οριζόντιους άξονες μιας εικόνας. Στον κινηματογράφο η 
αναφορά γίνεται για φακούς που συμπιέζουν τον οριζόντιο άξονα της εικόνας έως το μισό της όγκο για 

να «χωρέσει» στο εύρος του κινηματογραφικού κάδρου του φιλμ όταν χρησιμοποιούνται στην κάμερα 

κατά τη λήψη, καθώς και για φακούς που αποσυμπιέζουν την ίδια εικόνα κατά τη διάρκεια της 

προβολής, ώστε να φαίνεται κανονική και διευρυμένη στην οθόνη. Με αυτήν την τεχνική το 

αποτέλεσμα είναι εικόνα «ευρείας οθόνης» [wide screen]. 

https://shotonwhat.com/troy-2004
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ασπίδες, 3.000 σπαθιά, πάνω από 1,000 βοηθητικούς ηθοποιούς για τις σκηνές των 

μαχών και έναν Δούρειο Ίππο 38 μέτρων. 

Η σκηνοθεσία επική με σκηνές που προκαλούν δέος από άποψη μεγέθους, 

παρουσίασης, αλλαγής πλάνων έντασης και δυναμικότητας. Τα σκηνικά που 

χρησιμοποιήθηκαν και οι  τοποθεσίες που επιλέχθηκαν για τα γυρίσματα -  η Μάλτα, 

το Μεξικό και το Λονδίνο – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αν και δεν 

αναπαριστάνουν επ’ ακριβώς την εποχή του Τρωικού πολέμου υπήρξαν 

εντυπωσιακά. 

Μια ολόκληρη Τροία χτίστηκε από την αρχή, οι πύλες της οποίας έφταναν τα 60 

μέτρα ύψος και τα τείχη  της τα 500 μέτρα μήκος. Όσον αφορά τα πλάνα υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία και αρκετές εναλλαγές. Η ταινία αποτελείται από μακρινά και 

ανοιχτά πλάνα ώστε να  απεικονίζεται το μέγεθος του στόλου των Ελλήνων, το 

μεγαλείο των τειχών της Τροίας  και η έκταση των μαχών. 

Κοντινά και κλειστά πλάνα  ώστε να δοθεί έμφαση σε σκηνές πιο προσωπικές και να 

τονιστεί το συναίσθημα με προσήλωση στις εκφράσεις του προσώπου. Επίσης 

κοντινά πλάνα με αργή ή γρήγορη κίνηση ώστε να τονιστεί η ομορφιά της Ελένης, ο 

πόνος του Πρίαμου όταν πηγαίνει να ικετεύσει το σώμα του γιού του Έκτορα ή η 

δεξιοτεχνία του Αχιλλέα στη μάχη αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τον ίδιο τον σκηνοθέτη, Petersen η σκηνοθεσία έγινε όσο το δυνατό πιο 

ρεαλιστική. Σε αρκετές από τις σκηνές των μαχών ή της άφιξης την Ελλήνων στην 

Τροία χρησιμοποιήθηκε και η ψηφιακή τεχνολογία, όπως εικόνες από υπολογιστή, 

κυρίως  για την απεικόνιση στρατιωτών καθώς δεν ήταν δυνατό να βρεθούν και να 

συντονιστούν αρμονικά 75.000 άνδρες. Κάθε κίνηση όμως στο πεδίο της μάχης 

χορογραφήθηκε και επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές μέχρι το τελικό αποτέλεσμα 

το οποίο παρουσιάζεται μέσα από πλάνα κοντινά, μακρινά και  πανοραμικά. Οι 

σκηνές της μάχης είναι συναρπαστικές και οι οικείες στιγμές της ταινίας 

παρουσιάζονται όμορφες, οδυνηρές και αγωνιώδης.  

 Ηθοποιία : Η «Τροία» ως ταινία γυρίστηκε με τις προδιαγραφές μιας μεγάλης 

εμπορικής επιτυχίας, μιας φαντασμαγορικής πολεμικής περιπέτειας. Με αυτά τα 

κριτήρια έγινε και η επιλογή των ηθοποιών και εξελίχθηκε η ηθοποιία. Ηθοποιοί με 

ωραία εμφάνιση και καλοσχηματισμένα σώματα ή λιγότερο ελκυστικοί και με πιο 

«σκληρά» χαρακτηριστικά ανάλογα  το ρόλο. Οι ερμηνείες τους δοσμένες με 
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κινηματογραφικό τρόπο. Τονίζεται περισσότερο η εικόνα και το συναίσθημα. 

Εξυπηρετούν επιφανειακά και διεκπεραιωτικά  την πλοκή χωρίς βάθος. 

Εξαίρεση αποτελεί ο ηθοποιός Peter O’ Toole ο οποίος αποδίδει τον βασιλιά Πρίαμο 

«με μια θεατρικότητα βγαλμένη από έργο του Shakespeare43» (Κατσουνάκη, 2004). 

Η γλώσσα της ταινίας λειτουργεί  δηλωτικά και σε πολλά σημεία συνυποδηλωτικά με 

έντονα ποιητικά στοιχεία με στόχο την επίκληση και τη διέγερση συναισθημάτων. 

Όσον αφορά την ανάλυση του δημόσιου  λόγου κυριαρχεί ο νοηματικός και σε 

κάποια σημεία ο προπαγανδιστικός λόγος σύμφωνα με το διαχωρισμό του Πλεϊού44  

(2001).  Επίσης  σε αρκετά σημεία ο λόγος είναι ελλειπτικός και με πολλές παύσεις 

με σκοπό να αυξηθεί η ένταση και να δοθεί έμφαση.  

Η τεχνική που χρησιμοποιεί  ο Petersen για να αποδώσει το δικό του έπος είναι 

άκρως ρεαλιστική και σύμφωνα με τον ίδιο,  οι δικοί του ήρωες είναι πλασμένοι από 

«ιδρώτα, δάκρυα και αίμα» και έτσι έπρεπε να αποδοθούν σε συναισθηματικό 

δημόσιο λόγο.  

Υπόθεση : Η ταινία όπως έχει ήδη αναφερθεί ως ένα βαθμό βασίζεται ή ακριβέστερα 

εμπνέεται  από το ομηρικό έπος Ιλιάδα. 

Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί προτού αναφερθεί η υπόθεση της ταινίας είναι ότι 

το σενάριο της αποτελεί διασκευή της Ιλιάδας και έχει υποστεί αλλαγές σε σχέση με 

την υπόθεση του πρωτότυπου  κειμένου. Υπόθεση και βασικό θέμα της ταινίας 

αποτελεί ο Τρωικός πόλεμος και πιο συγκεκριμένα η πολιορκία της Τροίας από τους 

Έλληνες. Αφορμή για το ξέσπασμα του πολέμου υπήρξε η «αρπαγή» της Ελένης, 

γυναίκα του Μενελάου και βασιλιά της Σπάρτης από τον Πάρη, πρίγκιπα της Τροίας 

και γιό του βασιλιά Πρίαμου. 

Οι Έλληνες μετά από αυτή την προσβολή ενώνουν τις δυνάμεις τους (1.000 πλοία και 

50.000 στρατιώτες) υπό την αρχηγία του Αγαμέμνονα, αδερφού του Μενελάου και 

βασιλιά των Μυκηνών και εκστρατεύουν εναντίον της Τροία προς αποκατάσταση της 

τιμής. Βασικό ρόλο στην υπόθεση παίζει ο Αχιλλέας ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος 

                                                

43 https://www.britannica.com/biography/William-Shakespeare  

44 Ο τύπος του λόγου με βάση το διαχωρισμό του Πλεϊού αναλύεται σε πραγματιστικό (Λειτουργία του 

η πληροφόρηση και η καταγραφή ενός συμβάντος), νοηματικό (Λειτουργία του η αξιολόγηση και η 

διατύπωση ενός μοναδικού νοήματος. Τα αντικείμενα παρουσιάζονται στην ιδιαιτερότητά τους και 

στην ιδιομορφία τους) και προπαγανδιστικό (Λειτουργία του η πειθώ. Περιγράφει ένα συγκεκριμένο 

γεγονός αλλά του προσδίδει καθολική σημασία. Σκοπός του να επηρεάσει).      

https://www.britannica.com/biography/William-Shakespeare
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πολεμιστής των Ελλήνων και ο Έκτορας που είναι ο σημαντικότερος πολεμιστής των 

Τρώων. Οπότε παρουσιάζεται ένα διπολικό σχήμα ανδρικής  αρχαίας πολεμικής 

(Αχιλλέας – Έκτορας) σε  συνδυασμό με μια μορφή πολιτικής η οποία παραμένει 

σύγχρονη  (αφορμή – πραγματικά αίτια πολέμου).       

Το είδος της αφήγησης δομείται ως «τρόπος» της Κλασσικής αφήγησης (classical 

narration) ο οποίος είναι ο σημαντικότερος και πιο συνηθισμένος  - ειδικά στις 

κινηματογραφικές ταινίες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό – σύμφωνα με τον 

Bordwell (1985). «Η ταινία Κλασσικής αφήγησης παρουσιάζει χαρακτήρες με 

ψυχολογικά καθορισμένα χαρακτηριστικά που παλεύουν για να λύσουν ένα σαφές 

πρόβλημα ή να πετύχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό». 

 Η σχέση αιτίας – αποτελέσματος μεταξύ των γεγονότων είναι πρωταρχική 

ενοποιητική  αρχή της αφήγησης. Ο Κλασσικός τρόπος χρησιμοποιεί την τεχνική της 

ταινίας ως ένα όχημα για την μετάδοση πληροφοριών που συγκροτούν την πλοκή της 

υπόθεσης. Η Κλασσική αφήγηση προτρέπει σε ύφος με μεγαλύτερη διαύγεια και 

σαφήνεια καθ΄όλη τη διάρκεια της ταινίας. Το Κλασσικό ύφος αποτελείται από μια 

αυστηρά περιορισμένη σειρά από ιδιαίτερα  τεχνάσματα, οργανωμένα με βάση ένα 

σταθερό μοντέλο και αξιολογημένα με βάση τις ανάγκες της πλοκής. Συνήθως 

υπάρχει μια διπλή πλοκή με τον ίδιο βασικό χαρακτήρα : η μία αφορά τον 

συναισθηματικό κόσμο του και η άλλη κάποιον άλλο τομέα. Στον κάθε τομέα 

προσπαθεί να  πετύχει κάτι, να υπάρχουν εμπόδια και κορύφωση της δράσης» ( 

Bordwell, 1985 : 156-157, 161- 164). 

Ωστόσο όσον αφορά το είδος της αφήγησης  υπάρχει και ο διαχωρισμός με βάση τα 

είδη των ιστορικών μοντέλων έρευνας και αφήγησης όπως καταγράφονται από τον 

19ο αιώνα μέχρι και σήμερα ως παραδοσιακό, μοντέρνο και μεταμοντέρνο (Iggers. 

1995). Στην υπό  εξέταση ταινία εφαρμόζεται το μοντέρνο μοντέλο αφήγησης και 

προωθείται ως τεχνική αφήγησης η μυθοπλαστική ιστοριογραφική αφήγηση στην 

οποία κυριαρχεί ο κόσμος της φαντασίας και του μύθου. Η λειτουργία που επιτελεί ο 

αφηγητής είναι σκηνοθετική – οργανωτική η οποία συνιστά τη δόμηση του 

αφηγηματικού υλικού με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη και 

αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ πομπού – δέκτη. Ο τρόπος αφήγησης της ιστορία του 

Τρωικού πολέμου στην ταινία είναι γραμμικός και τα γεγονότα της πλοκής 

παρατίθενται σε απλή χρονολογική σειρά. Υπάρχει αρχή – μέση – τέλος και ο είναι 

εμφανή και ξεκάθαρα στον θεατή. 
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Τέλος οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται στην ταινία λειτουργούν κυρίως με το 

συναίσθημα από το οποίο παρασύρονται και οδηγούνται σε γεγονότα με απρόβλεπτες 

συνέπειες για τους ίδιους αλλά και τους γύρω τους όπως η απόφαση του Πάρη να 

πάρει μαζί του την Ελένη στην Τροία, η απόφαση του Αχιλλέα να μείνει για λίγο 

εκτός  πεδίου  μάχης, κ.α. 

Δραματικότητα : Η δραματικότητα της ταινίας έγκειται στις συμπεριφορές, στα 

κίνητρα, στα συναισθήματα των χαρακτήρων αλλά και στις ανατροπές και στα 

απρόοπτα της πλοκής. Κινητήριοι μοχλοί είναι η αγάπη, τα πάθη, οι εντάσεις, η δίψα 

για δύναμη, η αναζήτηση της δόξας, η εκδίκηση και η προσπάθεια για απόδοση 

δικαιοσύνης. 

Πρώτο πλάνο της ταινίας είναι ο χάρτης της Ελλάδας πριν 3200 χρόνια στον οποίο 

εμφανίζονται αρκετά  ονόματα ελληνικών πόλεων (Μυκήνες, Σπάρτη, Πύλος κ.α) το 

Αιγαίο πέλαγος και τα παράλια της Μικράς Ασίας με μοναδικό όνομα  αυτό της 

Τροίας. Εξαρχής δηλώνεται ο τόπος και ο χώρος εξέλιξης της ταινίας και η ακριβή 

γεωγραφική θέση των δυο αντιμαχόμενων πλευρών. Η πρώτη σκηνή διαδραματίζεται 

στη Θεσσαλία και αφορά τον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα, τον οποίο παρουσιάζει 

ως τον καλύτερο Έλληνα πολεμιστή. Σε αυτήν προβάλλονται  οι διαφορές και η 

ένταση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες. 

Η κεντρική ιστορία ξεκινά στην δεύτερη σκηνή με τον Έκτορα και τον Πάρη στο 

παλάτι του Μενελάου όπου ο Πάρης ερωτεύεται την Ελένη και την πείθει να τον 

ακολουθήσει στην Τροία χωρίς να μπορεί να φανταστεί ή να υπολογίσει  τις τραγικές 

συνέπειες που θα ακολουθήσουν. Η «αρπαγή» της ωραίας Ελένης εξοργίζει τον 

Μενέλαο που ζητά βοήθεια από τον αδερφό του ώστε να αποκαταστήσει την τιμή 

του. Ο Αγαμέμνονας πρόθυμα συμφωνεί με απώτερο στόχο την καταστροφή της 

Τροίας και τον πλήρη έλεγχο του δρόμου προς την Ανατολή. 

Συγκεντρώνεται ένας πολύ μεγάλος στρατός και ξεκινά ο Τρωικός πόλεμος κατά τη 

διάρκεια του οποίου βλέπουμε να εξελίσσονται και άλλα επιμέρους θέματα και τους 

χαρακτήρες να δρουν και να αντιδρούν με βάση τα γεγονότα. Σημαντικό ρόλο για την 

εξέλιξη της ταινίας (όπως και στον Όμηρο) αποτελεί η διαμάχη Αγαμέμνονα – 

Αχιλλέα που εντείνεται όταν ο πρώτος απαιτεί και παίρνει την Βρισηίδα ως λάφυρο 

για μια μάχη που κέρδισε ο δεύτερος. Αυτή η κίνηση δημιουργεί μεγάλη ένταση 

μεταξύ των δύο προσώπων και η αντίδραση του Αχιλλέα , είναι αποχή από το πεδίο 

της μάχης με αποτέλεσμα οι Έλληνες να υποστούν αρκετές ήττες. 
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 Επίσης η μονομαχία ανάμεσα σε Πάρη και  Μενέλαο, με τον πρώτο ενώ  δείχνει 

αρχικά γενναίος να καταλήγει να σέρνεται στα πόδια του αδερφού του Έκτορα για να 

τον σώσει, αποτελεί δραματική ειρωνεία καθώς αυτός που ξεκίνησε τον πόλεμο με τις 

πράξεις του δεν έχει το θάρρος να πολεμήσει. Μια ακόμα σκηνή της ταινίας με 

έντονη δραματικότητα είναι εκείνη μεταξύ Αχιλλέα και Έκτορα, μόνων έξω από τα 

τείχη και η μονομαχία που ακολουθεί με τον θάνατο του δεύτερου. Κορυφαία στιγμή 

της ταινίας με επιβλητικές ερμηνείες χωρίς μουσική υπόκρουση και χωρίς κανένα 

ειδικό εφέ. 

Επίσης  η ταινία έχει και αρκετές ανατροπές οι οποίες  αυξάνουν το ενδιαφέρον και 

προβληματίζουν. Η Τροία αν και απόρθητη «πέφτει» και καταλήγει στις φλόγες χάρη 

στο Δούρειο Ίππο45 του Οδυσσέα. Ο δειλός Πάρης σκοτώνει τον ανίκητο Αχιλλέα 

και η Βρισηίδα σκοτώνει τον Αγαμέμνονα. Ελένη, Πάρης και Ανδρομάχη σώζονται 

και οδηγούν τους εναπομείναντες Τρώες σε ασφαλές μέρος. 

Στην ταινία κυριαρχούν οι εικόνες, τα μακρινά και πανοραμικά πλάνα, τα 

εντυπωσιακά σκηνικά. Οι διάλογοι έπονται των εικόνων και το ενδιαφέρον και η 

αίσθηση που προκαλούν είναι ανάλογα με το θέμα της εκάστοτε σκηνής. 

Η διάρκεια της ταινίας θεωρείται μεγάλη (163 λεπτά) αλλά, αναμενόμενη λόγω του 

θέματος και του μεγέθους της παραγωγής.  

Επίσης οι σκηνές που δείχνουν μάχες ή συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Τρώων 

είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τις υπόλοιπες σκηνές δίνοντας  ένα  πολεμικό 

χαρακτήρα στην ταινία. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά το χρόνο διάρκειας του 

Τρωικού πολέμου, δεν δίνεται ξεκάθαρα μέσα στην ταινία. Η εντύπωση που 

δημιουργείται είναι πως διαρκεί κάποιες μέρες ή μήνες. Χαρακτηριστικό στοιχείο 

αυτού αποτελεί το παιδί του Έκτορα το οποίο είναι βρέφος στην αρχή της ταινίας και 

παραμένει βρέφος χωρίς καμία ηλικιακή μεταβολή στο τέλος του πολέμου και της 

                                                

45 Ο δούρειος ίππος (δούρειος = ξύλινος) στην ελληνική μυθολογία είναι κατασκευή εμπνευσμένη από 

τον Οδυσσέα, ένα ξύλινο άλογο-κρύπτη. Σκοπός του Οδυσσέα ήταν να παραπλανηθούν οι Τρώες και 

να το εκλάβουν ως δώρο και ως δείγμα καλής θελήσεως και ειρήνης από τους Αχαιούς. Στην 

πραγματικότητα επρόκειτο για μια κατασκευή που έκρυβε εντός της τους σημαντικότερους αρχαίους 
Έλληνες ήρωες. Εκείνοι, μετά την είσοδο του ίππου στην Τροία, βγήκαν από αυτόν και άνοιξαν τις 

πύλες στους υπόλοιπους, προκειμένου να ξεκινήσει η λεηλασία της πόλης. Στις πρώιμες 

αναπαραστάσεις του 8ου και 7ου π.Χ. αιώνα παρουσιάζεται ως πελώρια κατασκευή με σειρά 

ανοιγμάτων, ενώ ο αριθμός των πολεμιστών που περιελάμβανε ποικίλλει, ανάλογα με την αφήγηση και 

τον ποιητή. Η έκφραση Δούρειος Ίππος σήμερα υποδηλώνει είσοδο με τέχνασμα, δόλο και πονηρία. 
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ταινίας. Οπότε ο φιλμικός χρόνος αφήγησης δεν συνάδει με τον ιστορικό και έτσι δεν 

δίνεται χρόνος αλλά και χώρος να αναπτυχθεί η ιστορική αφήγηση και να εξελιχθούν 

οι χαρακτήρες και τα γεγονότα όπως θα έπρεπε.   

Ήχος και Μουσική : Η «Τροία» είναι «ομιλούσα» ταινία με καλή ποιότητα ήχου με 

βάση το σύστημα  Dolby Digital 5.046. Η μουσική συχνά συνοδεύει  

κινηματογραφικές ταινίες και θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει 

στο νοηματικό περιεχόμενο της κάθε παραγωγής. Η εικόνα και η μουσική 

υποβοηθούν και ενισχύουν η μια την άλλη. Η κινηματογραφική μουσική δεν μπορεί 

να απομονωθεί από το περιβάλλον που εξυπηρετεί και να αντιμετωπιστεί με κριτήρια 

απόλυτης μουσικής που προορίζεται αποκλειστικά για ακρόαση. Η μουσική μιας 

ταινίας πρέπει να είναι κατάλληλη και να επιτυγχάνει τους στόχους του σκηνοθέτη 

(Fischoff, 2005). 

Η μουσική επένδυση μιας ταινίας εξυπηρετεί διάφορες λειτουργίες που 

περιλαμβάνουν γνωστικές διαδικασίες ή τεχνικά θέματα (Cohen, 1999). 

 Καλύπτει τους εξωτερικούς ήχους 

 Εξασφαλίζει την συνοχή των σκηνών 

 Κατευθύνει την προσοχή του θεατή 

 Επηρεάζει τη διάθεση του θεατή 

 Διαβιβάζει το νόημα της ταινίας 

 Υποβοηθά την απομνημόνευση 

 Ενισχύει την αυθεντικότητα αυτών που βλέπει ο θεατής 

 Συμπληρώνει αισθητικά το έργο 

Τη μουσική της ταινίας επιμελήθηκε ο James Horner, συνθέτης και μαέστρος 

μουσικής ταινιών. Η επιλογή του συνιστά επαγγελματισμό σε μαζική κουλτούρα. 

Τα μουσικά κομμάτια που ακούγονται στην ταινία είναι 12 σε αριθμό με συνολική 

διάρκεια 46 λεπτά. Περιλαμβάνουν παραδοσιακή μουσική της Ανατολικής μεσογείου 

με ήχους «χάλκινων» οργάνων. Εμφανής είναι επίσης ο ήχος τύμπανων στις 

δραματικές σκηνές και ειδικά στη μονομαχία μεταξύ Αχιλλέα και Έκτορα. Στα 

πλαίσια της ταινίας γράφτηκε και ένα πρωτότυπο τραγούδι για την τελευταία σκηνή 

                                                

46 Dolby Digital: Τεχνολογία συμπίεσης ήχου που αναπτύχθηκε από τα τεχνολογικά εργαστήρια Dolby 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. https://professional.dolby.com/tv/dolby-digital/  

https://professional.dolby.com/tv/dolby-digital/
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με τίτλο «Remember» το οποίο ερμήνευσε ο Josh Groban με φωνητικά της Tania 

Carovska. 

Το αποτέλεσμα της μουσικής επένδυσης λειτουργεί ικανοποιητικά στα πλαίσια της 

ταινίας, αλλά δεν εντυπωσιάζει με εξαίρεση το τραγούδι «Remember» το οποίο 

ενισχύει το συναίσθημα και τονίζει τις τελευταίες σκηνές της καμένης Τροίας, της 

ταφής του Αχιλλέα και της φυγής των επιζώντων Τρώων. Τα οπτικά εφέ που 

εφαρμόστηκαν στην ταινία θεωρήθηκαν καινοτόμα για την εποχή. 

Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στις σκηνές πλήθους, στις σκηνές των μαχών και στη 

δημιουργία της πόλης της Τροίας εσωτερικά. Πολύ εντυπωσιακό ήταν και το 

αποτέλεσμα του στόλου με τη συμβολή των εφέ. Από τα 1.000 πλοία που 

παρουσιάζονται στην ταινία μόνο τα δυο ήταν πραγματικά. Τα υπόλοιπα αποτέλεσαν 

προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας και το καθένα φαινόταν και διαφορετικό.  

Θεωρία και Ύφος : Η «Τροία» αποτελεί μια «mainstream» πολεμική, επική ιστορική 

ταινία με όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν. Όπως σε όλες τις ιστορικές 

ταινίες του είδους, οι χαρακτήρες εμφανίζονται με συγκεκριμένη  συμπεριφορά, 

κίνητρα και συναισθήματα. Η κινηματογραφική οπτική είναι ανθρώπινη με 

ιστορικούς όρους και προσπαθεί να δώσει μια αίσθηση πραγματικότητας. Το ύφος 

ρεαλιστικό και έμμεσα αντιπολεμικό. Τονίζεται ο κύκλος της βίας, δίνονται με 

ρεαλισμό οι σκηνές των μαχών και η μαζική αγριότητα. Ωστόσο αντιπαραβάλλεται 

και το «κόστος» του πολέμου, το τίμημα των πράξεων, των επιλογών  και τα 

αποτέλεσμα της βίας. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης της ταινίας την κατατάσσει στο 

καλλιτεχνικό ρεύμα του ρεαλισμού εννοώντας πως προσπάθησε να αντιγράψει και να 

αναπαραστήσει την όψη της αντικειμενικής πραγματικότητας όπως αυτή έγινε 

αντιληπτή από τους δημιουργούς της ταινίας δίνοντας έμφαση στις τοποθεσίες, στις 

λεπτομέρειες, στα γενικά και μεγάλης διάρκειας πλάνα και επιδιώκοντας όσο το 

δυνατόν λιγότερες παραμορφωτικές τεχνικές. Δήλωσε  χαρακτηριστικά πως η ιστορία 

του παρουσιάζεται με «απόλυτα ρεαλιστικό» τρόπο και πως επένδυσε στην 

ρεαλιστική απεικόνιση και όχι στην αφηγηματική τέχνη του Ομήρου (Κατσουνάκη, 

2004). 

Επιμέλεια και Σύνθεση : Επιμέλεια (editing) ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία 

από ολόκληρο το ακατέργαστο υλικό μιας ταινίας που έχει κινηματογραφηθεί 

επιλέγονται πλάνα, λήψεις, σκηνές και συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δημιουργηθεί η τελική εκδοχή της ταινίας. Η επιμέλεια αναφέρεται συχνά ως 
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«αόρατη τέχνη» επειδή όταν εφαρμοστεί καλά ο θεατής δεν μπορεί να ξεχωρίσει το 

έργο του σκηνοθέτη από το έργο του επιμελητή. Η επιμέλεια δεν συνδυάζει απλώς 

πλάνα και σκηνές  μιας ταινίας. Γίνεται δημιουργική σύνθεση εικόνων, ιστορίας, 

διαλόγων, μουσικής, ρυθμού, ερμηνείας των ηθοποιών ώστε να δημιουργηθεί ένα 

συνεκτικό σύνολο. Η επιμέλεια αποτελεί σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και στο 

τελικό αποτέλεσμα μιας ταινίας. 

Στην υπό ανάλυση ταινία η επιμέλεια έγινε από τον Peter Honess47. 

Το αρχικό υλικό της ταινίας ήταν πολύ περισσότερο σε διάρκεια. Κάποια πλάνα 

κόπηκαν τελείως ενώ κάποιες σκηνές επεκτάθηκαν η μίκρυναν σε διάρκεια. 

Γενικότερα η επιμέλεια της ταινίας έγινε με γνώμονα την εμπορική της επιτυχία και 

όχι την καλλιτεχνική. Η επιλογή των πλάνων και η χρονική διαδοχή τους ακολουθεί 

την πορεία της ιστορίας, όπως εξελίχθηκε χωρίς αναδρομές στο παρελθόν των ηρώων 

ή προοικονομίες για το μέλλον. Αυτό που δεν φαίνεται ξεκάθαρα από την ροή της 

ταινίας είναι το πόσο ακριβώς κράτησε ο πόλεμος. Η αίσθηση του χρόνου δίνεται 

έμμεσα με την εναλλαγή πλάνων ημέρας και νύχτας. Η χρονική διάρκεια των 

γεγονότων δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική καθώς δίνεται η εντύπωση πως όλα 

γίνονται πολύ γρήγορα και βιαστικά. Επίσης η μικρή έκταση κάποιων σκηνών και η 

γρήγορη εναλλαγή κάποιων πλάνων δεν δίνει χρόνο στους χαρακτήρες να 

αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ώστε να γίνουν πιο κατανοητοί οι ίδιοι και οι πράξεις 

τους από το κοινό. Η συσχέτιση εικόνας , ήχου, λόγου και μουσικής λειτουργεί 

πετυχημένα ιδιαίτερα στις πολεμικές σκηνές.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σκηνοθέτης της  δεν έμεινε πλήρως ικανοποιημένος  με  

την επιμέλεια της ταινίας καθώς θεώρησε πως υπήρξε πίεση από τους παραγωγούς 

και ένα αρκετά αυστηρό πρόγραμμα που οδήγησε στην γρήγορη ολοκλήρωση της 

ταινίας. Ο ίδιος προχώρησε σε δική του επιμέλεια (editing)  η οποία κόστισε 1 

εκατομμύριο δολάρια και για την οποία εργάστηκαν 40 άτομα  για περίπου  τρείς 

μήνες. Η νέα48 έκδοση της «Τροίας» σε επιμέλεια του Petersen διαρκεί 196 λεπτά, 

                                                

47 Peter Honess : Άγγλος επιμελητής ταινιών (film editor) με πάνω από 30 ταινίες στο ενεργητικό του 

από το 1973 με σημαντικότερη την ταινία «Λος Άντζελες Εμπιστευτικό» για τη οποία έλαβε το   
βραβείο καλύτερης επιμέλειας ταινίας από την Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και 

Τηλεοπτικών Τεχνών τα γνωστά  και ως BAFTA.   

48 Η επιμέλεια του σκηνοθέτη (Director’s Cut) προβλήθηκε  στο 57Ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου του Βερολίνου στις 17/02/2007 και κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό DVD στη 

Γερμανία τον Απρίλιο του ίδιου έτους.  
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ολοκληρώνει πολλά μέρη της ιστορίας και  οι χαρακτήρες φαίνονται πιο 

συγκροτημένοι και πιο ενδιαφέροντες. 

  Δ. Κοινωνικοσημειωτική ανάλυση. 

Ιδεολογία : Μια ιστορική κινηματογραφική ταινία αποτελεί όργανο της 

ιστοριογραφίας και καθρέφτη της κοινωνίας, καθώς έχει τη δυνατότητα να 

πληροφορήσει για το πώς οι άνθρωποι μιας εποχής προσλαμβάνουν την ιστορία στο 

παρόν τους και πως συνδέουν τη μελέτη του παρελθόντος με μια κριτική ματιά πάνω 

στα διακυβεύματα της επικαιρότητας (Φερρό, 2002). 

Οι κινηματογραφιστές έχουν τη δική τους μνήμη και ιδεολογική τοποθέτηση πάνω 

στο παρελθόν. Η «Τροία» του Petersen θεωρείται μια αντιπολεμική ταινία με 

αντιιμπεριαλιστικές προθέσεις και επιρροές. 

Αρκετοί κριτικοί αλλά και μεγάλο μέρος του κοινού θεώρησαν πως ο ευρωπαίος 

σκηνοθέτης κάνει μια σαφή νύξη αλλά και σύγκριση ανάμεσα στον Τρωικό πόλεμο 

και τον πόλεμο του Ιράκ. «Τα θέματα που διαπραγματεύεται ο Όμηρος αντηχούν 

ακόμα και σήμερα…» 

«…Η σύγκρουση μεταξύ χωρών ήταν ένα αιώνιο πρόβλημα και είναι απολύτως 

σχετικό με το σήμερα»  

Ο ίδιος ο Petersen σχολίασε πως «3000 χρόνια μετά τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι 

άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την εξαπάτηση για να εμπλέκονται σε 

πολέμους εκδίκησης…», «… ακριβώς όπως ο βασιλιάς Αγαμέμνων διεξήγαγε 

ουσιαστικά έναν πόλεμο κατάκτησης με την απάτη ότι προσπαθεί να σώσει την τιμή του 

αδερφού του, ο πρόεδρος Bush έκρυψε τα αληθινά κίνητρα του για την εισβολή στο 

Ιράκ.» 

Συνέχισε λέγοντας επίσης πως η ταινία δεν αποτελεί αντί – αμερικανική δήλωση, 

όμως οι παραλληλισμοί μεταξύ του Τρωικού πολέμου και του πολέμου στο Ιράκ ήταν 

αναμενόμενοι. « Τροία ίσον Ιράκ και Ελλάδα ίσον ΗΠΑ», «…Ο Αγαμέμνων είναι 

φωτογραφικό φωτοαντίγραφο του σημερινού αρχηγού των αμερικανικών δυνάμεων στο 

Ιράκ». Ο Petersen αντιμετωπίζει το Έπος της Ιλιάδας ως αρχέγονο και αρχέτυπο 

ποταμιαίο μύθο της δυτικής κουλτούρας και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να 

υπονομεύσει και να σχολιάσει πλαγίως… αοράτως τα δρώμενα στο Ιράκ. (Δανίκας, 

2004). 
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Επίσης γίνεται και μια έμμεση υποβάθμιση του θεσμού της βασιλείας και της 

αριστοκρατίας γενικότερα. Αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα της βασιλείας ως 

πολίτευμα με βάση τα κίνητρα, τον χειρισμό αλλά και τα αποτελέσματα του  

πολέμου. Στην ταινία εμφανίζονται δύο λαοί. Οι Έλληνες και οι Τρώες. Η Ελλάδα 

παρουσιάζεται να διανύει μια περίοδο επεκτατικών πολέμων εντός και εκτός 

συνόρων. Ο Αγαμέμνων φιλοδοξεί να «ενώσει» την Ελλάδα, κάτι που σχεδόν το έχει 

πετύχει μέσω πολέμων. Επιδιώκει να επεκταθεί και εκτός συνόρων με κύριο στόχο 

τον έλεγχο του Αιγαίου. Οι Έλληνες παρουσιάζονται δυνατοί, σκληροί, φιλόδοξοι 

αλλά και πολεμοχαρείς και αδίστακτοι. Οι Τρώες εμφανίζονται ειρηνικοί ως έθνος, 

πολιτισμένοι και ιδιαίτερα ευσεβείς.  

Όσον αφορά τη θρησκεία στην ταινία γίνονται αρκετές αναφορές στους θεούς, οι 

οποίοι παρουσιάζονται να έχουν  ανθρώπινη σκέψη και συναισθήματα , 

«ανθρωπομορφισμός»49. Οι θεοί της «Τροίας» σύμφωνα με τους ανθρώπους  

ζηλεύουν, εκδικούνται, τιμωρούν, είναι αλλοπρόσαλλοι και επεμβαίνουν όποτε και 

αν το θελήσουν στις ζωές των θνητών. Το θρησκευτικό αίσθημα παρουσιάζεται με 

βάση τον  γεωγραφικό προσδιορισμό, την ηλικία και το φύλο. Οι Τρώες φαίνονται 

περισσότερο ευσεβείς από τους Έλληνες. Τιμούν τους θεούς και ιδιαίτερα τον 

προστάτη της πόλης τους Απόλλωνα και εμφανίζονται να έχουν πολλά ιερά. Οι 

Έλληνες αντίθετα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στους θεούς και όταν το κάνουν υπάρχει  

απαξίωση στα λεγόμενά τους. 

Επίσης οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παρουσιάζονται  να είναι πιο ευσεβείς και να 

στηρίζονται σε προσευχές και θυσίες ενώ οι μικρότεροι αναρωτιούνται για αυτούς 

και αμφισβητούν ακόμα και την ύπαρξή τους. Ωστόσο και οι δύο λαοί εμφανίζονται 

να έχουν έντονη την πεποίθηση της μετά θάνατον ζωής. Έλληνες και Τρώες 

ακολουθούν πιστά το τελετουργικό της καύσης των νεκρών  και των θυσιών προς 

τιμήν τους. Οι αξίες που προβάλλονται στην ταινία είναι κυρίως η πατρίδα, η τιμή, η 

υστεροφημία αλλά και η δύναμη της  ανδρικής και φυλετικής κυριαρχίας οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ως κινητήριοι μοχλοί στην υπόθεση αλλά και στην εξέλιξη της 

ταινίας. 

                                                

49 Ανθρωπομορφισμός : σημαίνει ότι οι Έλληνες φαντάζονταν τους θεούς τους παρόμοιους με τους 

ανθρώπους. Αυτό δε σημαίνει μόνο ότι τους φαντάζονταν με ανθρώπινη μορφή, αλλά και ότι 

σκέφτονταν, αισθάνονταν, μιλούσαν και ενεργούσαν όπως οι άνθρωποι, σε ανώτερο όμως βαθμό. 

Διαφορετική φαντάζονταν μόνο την τροφή τους και τους θεωρούσαν αθάνατους. Η κοινωνία τους ήταν 

αναπαράσταση της ανθρώπινης κοινωνίας της ομηρικής εποχής, που είχε χαρακτήρα πατριαρχικό. 
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Σε δεύτερο χρόνο παρουσιάζεται και η αξία της οικογένειας με ειδική μνεία στην 

αδερφική αλληλεγγύη αλλά και η εκδίκηση κυρίως για συναισθηματικούς λόγους ή 

λόγους τιμής. Ένα ακόμα θέμα που αξίζει να αναφερθεί στο πλαίσιο της ιδεολογίας 

είναι η παρουσία και η πολιτισμική και κοινωνική αναπαράσταση του φύλου στην 

«Τροία». Οι γυναικείοι ρόλοι είναι δευτερεύοντες και οι σκηνές τους λιγότερες και 

μικρότερες. Οι κοινωνίες είναι ανδροκρατούμενες και οι  οικογένειες πατριαρχικές. Η 

θέση της γυναίκας παρουσιάζεται κατώτερη σε σχέση με αυτή του άνδρα. Δεν έχει 

δικαιώματα και οι ρόλοι που εκπληρώνει είναι αυτοί της συζύγου, της μητέρας, της 

ερωμένης, της υπηρέτριας ή της ιέρειας. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε καμία 

μορφή συμβουλίου ακόμα και αν είναι βασίλισσες ή  μέλη της βασιλικής οικογένειας. 

Εκφέρουν άποψη μόνο εντός του σπιτιού και ποτέ δημόσια. Δεν ορίζουν τη ζωή τους 

και όταν αποφασίσουν να το κάνουν (Ελένη) κατηγορούνται για αυτό και 

καταδικάζονται. Παρουσιάζονται να λειτουργούν κυρίως με το συναίσθημα, να μην 

κατανοούν πλήρως τις συνέπειες των πράξεών τους και να «περιπλέκουν» τα 

πράγματα οπού ανακατεύονται. 

Το ανδρικό φύλο αντίθετα  παρουσιάζεται κυρίαρχο, δυνατό, ηγεμονικό. Παίρνει 

αποφάσεις με τη λογική, λειτουργεί οργανωμένα και έχει υψηλότερες αξίες και 

ιδανικά. Στην ταινία πέραν των όσων έχουν ήδη αναλυθεί  εντοπίζονται  και κάποιες 

προκαταλήψεις και στερεότυπα τα οποία αξίζει να αναφερθούν. Όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω οι γυναίκες εμφανίζονται λόγω φύλου έντονα συναισθηματικές και 

θεωρείται δεδομένο ότι δεν μπορούν να σκεφτούν ψύχραιμα και λογικά. Οι 

στρατιώτες είναι όλοι τους πολεμοχαρείς, λειτουργούν κυρίως με το ένστικτο και δεν 

διαθέτουν κάποια ιδιαίτερη ευφυΐα. Όσοι είναι υπέρ της ειρήνης είναι μαλθακοί αλλά 

πολιτισμένοι και όσοι είναι υπέρ του πολέμου είναι γενναίοι αλλά απολίτιστοι. 

Τελευταίο μέρος της ιδεολογίας αποτελεί η παρουσία  των λεγόμενων «ταμπού». 

Ταμπού στη γλώσσα της Πολυνησίας σημαίνει «απαγορευμένο». Η λέξη αποκτά 

ευρύτερη σημασία προσδίδοντας στο απαγορευμένο μιαν ιδιότητα μαγική και 

δεισιδαιμονική. Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει οτιδήποτε 

απαγορευμένο, κυρίως οτιδήποτε αντιμετωπίζεται από την κοινωνία ως μη υπάρχον, 

για λόγους ηθικής ή κοινωνικών προκαταλήψεων (Φερρό, 2003 : 7- 8). 

Σύμφωνα με τον Rey (1998) ταμπού είναι εκείνο για το οποίο σιωπούμε είτε από 

φόβο είτε από αιδώ. «Διαφοροποιείται από το απαγορευμένο, που αφορά περισσότερο 

ό,τι δεν είναι επιτρεπτό, και διακρίνεται από την αυτολογοκρισία ή τη λογοκρισία την 
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οποία συχνά επικαλούμαστε για να δικαιολογήσουμε όλες τις αποσιωπήσεις της 

Ιστορίας»( Φερρό, 2003 : 21). 

Στην «Τροία» εντοπίζονται ταμπού και η αιτία της σιωπής είναι ο φόβος 

αντιδράσεων. Ταμπού χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι η ταινία υποβαθμίζει ή 

αποφεύγει να θίξει θεμελιώδης αξίες του έπους όπως ο πολυθεϊσμός, η δουλεία, η 

μαγεία, η αποδεκτή ομοφυλοφιλία. Η σχέση Αχιλλέα – Πάτροκλου παρουσιάζεται 

στενή αλλά συγγενική (δηλώνεται πως είναι ξαδέρφια). Η δουλεία αναφέρεται μόνο 

ως αποτέλεσμα του πολέμου. Οι νικητές παίρνουν ως δούλους - αιχμάλωτους τους 

ηττημένους και κυρίως γυναίκες. Οι θεοί απουσιάζουν εντελώς και γίνονται μόνο 

κάποιες αναφορές σε ορισμένους από αυτούς. «Ο Petersen δεν ήθελε να περιπλέξει 

την ιστορία με ένα δεύτερο   καστ χαρακτήρων ή ίσως δεν ήθελε να αναστατώσει την 

Χριστιανική Αμερική με μια προφανή αποδοχή του πολυθεϊσμού…» (Smith, 2004).   

 Ντοκουμέντα – Επινοήσεις – Καταχρήσεις  : Σε αυτό το σημείο της ανάλυσης θα 

εξεταστούν τα γεγονότα της ταινίας σε σχέση με το αρχικό έργο του Ομήρου αλλά  

και οι επινοήσεις που εκλαμβάνονται και ως παραποιήσεις ή και καταχρήσεις. 

Ξεκινώντας από τα γεγονότα, στην ταινία υπάρχουν τα βασικά στοιχεία του 

Ομηρικού έπους. Υπάρχει η «αρπαγή» της Ελένης από τον Πάρη ως αφορμή για τον 

Τρωικό πόλεμο.  Υπάρχει η διαμάχη Αχιλλέα – Αγαμέμνονα, που εντείνεται όταν ο 

πρώτος «αρπάζει» τη Βρισηίδα (στη θέση της Χρυσηίδας που αναγκάστηκε να 

επιστρέψει στον πατέρα της, τον ιερέα Χρύση, το οποίο δεν αναφέρεται στην ταινία). 

Υπάρχει η μονομαχία ανάμεσα σε Μενέλαο και Πάρη, με τον Πάρη να δείχνει αρχικά 

γενναίος για να αποδειχτεί τελικά δειλός και να σέρνεται στα πόδια του Έκτορα για 

να τον σώσει. Επίσης η αποχή του Αχιλλέα από τις μάχες, ο σκοτωμός του 

Πάτροκλου που οδηγεί στη μονομαχία Αχιλλέα  - Έκτορα με το θάνατο του 

δεύτερου. Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν είναι ο Αγαμέμνονας, ο Αχιλλέας, ο 

Μενέλαος, ο Πάρης, ο Έκτορας, η Ελένη, ο Πάτροκλος, η Ανδρομάχη, ο Πρίαμος, η 

Βρισηίδα, ο Οδυσσέας και ο Νέστορας. Από τους θεούς γίνονται συχνές αναφορές 

στον Απόλλωνα που θεωρείτο προστάτης της Τροίας και σε κάποιες σκηνές 

ακούγονται τα ονόματα του Ποσειδώνα, του Δία και της Αθηνάς. 

Οι επινοήσεις αλλά και οι παραποιήσεις οι οποίες προκάλεσαν δριμεία κριτική και 

συζήτηση είναι αρκετές και αφορούν σημαντικά σημεία της Ιλιάδας. Χαρακτηριστικά 

ο Γεωργουσόπουλος τις αναφέρει ως τα επτά ομηρικά «αμαρτήματα». 
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1. «Εξαφανίστηκαν» από την «Τροία» σημαντικά πρόσωπα όπως ο Αίας, ο 

Παλαμήδης, ο Διομήδης. 

2. Άφαντες επίσης η Κασσάνδρα και η Εκάβη 

3. Απουσιάζουν οι θεοί, ο ρόλος των οποίων στη Ιλιάδα είναι καταλυτικός για 

την έναρξη αλλά και τη εξέλιξη του πολέμου. 

4. Ο Πάτροκλος παρουσιάζεται ως ξάδερφος του Αχιλλέα και όχι ως επιστήθιος 

φίλος. 

5. Ο Έκτορας σκοτώνει τον Μενέλαο. 

6. Η Βρισηίδα η οποία εμφανίζεται ως ξαδέρφη του Έκτορα και Πάρη σκοτώνει 

τον Αγαμέμνονα. 

7. Ο Πάρης γλιτώνει μαζί με την Ελένη και διαφεύγουν από μυστική έξοδο. 

Στις παραπάνω παραποιήσεις προστίθενται και ο θάνατος του Αχιλλέα εντός της 

φλεγόμενης Τροίας  από τον Πάρη αλλά και η κατασκευή και χρήση του Δούρειου 

ίππου, που  δεν περιγράφεται στην Ιλιάδα. Ωστόσο παραποιήσεις υπάρχουν και στο 

γενικότερο  ύφος της ταινίας το οποίο είναι απλοϊκό, μονοδιάστατο και χωρίς βάθος. 

Η ανθρώπινη τραγικότητα αντικαθίσταται από τον απλό θυμό. Η «μήνις» 

απλοποιείται, υποβιβάζεται και καταλήγει σε βαρβαρότητα και εκδικητική μανία του 

Αχιλλέα προς τον Αγαμέμνονα. Ο Αχιλλέας εμφανίζεται να περνά την  γνώση του 

πρόωρου θανάτου του πολύ ανώδυνα και  ο θρήνος της Θέτιδος για τον μελλοντικό 

θάνατο του παρουσιάζεται ως μια απλή κουβέντα – προειδοποίηση. Η επίσκεψη του 

Πρίαμου στη σκηνή του Αχιλλέα για να ικετέψει το σώμα του νεκρού υιού του 

απεικονίζεται απλοϊκά και  διαδικαστικά ενώ στην Ιλιάδα αποτελεί μια από της 

ωραιότερες περιγραφές καθώς όπως αναφέρει ο Όμηρος «ο Δίας συμπονώντας τον 

ορφανεμένο πατέρα κοιμίζει όλες τις σκοπιές και ο γέροντας βασιλιάς περνάει 

βαδίζοντας χιλιόμετρα με το άρμα του ανάμεσα σε σιγή νεκροταφείου». 

Η αρχιτεκτονική, ο τρόπος που αποδίδονται οι τελετές, η θεολογία αλλά και  οι 

σχέσεις μεταξύ των προσώπων, τα κίνητρα και οι επιλογές τους, ο τρόπος που 

παρουσιάζονται τα γεγονότα  μπορούν να χαρακτηριστούν ως παραποιήσεις  - 

καταχρήσεις και όχι απλά επινοήσεις από κάποιον που γνωρίζει την Ιλιάδα. Η 

απάντηση του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου για τις επινοήσεις είναι πως η 

ταινία δεν είναι βασισμένη (based) αλλά εμπνευσμένη (inspired) από την Ιλιάδα. 

«H ιστορία διαδραματίζεται το 1215 π.Χ., επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσο 

αναλυτική έρευνα. Έπρεπε να αυτοσχεδιάσουμε, επειδή το μόνο που είχαμε στη διάθεσή 
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μας ήταν μερικά σχέδια. Παρουσιάζουμε όμως το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυα με 

απόλυτα ρεαλιστικό τρόπο». 

 Εξετάζοντας τα ντοκουμέντα, τις επινοήσεις - παραποιήσεις της ταινίας προκύπτει 

ένα νέο ερευνητικό ερώτημα. Κατά πόσο και σε ποιο βαθμό το κοινό που είδε την 

ταινία και το οποίο όπως αναφέρθηκε είναι πολύ μεγάλο μπορεί να κατανοήσει  τη 

διαφορά του «εμπνευσμένη» και όχι «βασισμένη» και να  αντιληφθεί αλλά και να 

ξεχωρίσει τις επινοήσεις – καταχρήσεις από το πρωτότυπο έργο.  

Προθέσεις – Μηνύματα : Πρόθεση των δημιουργών της «Τροίας» ήταν να 

δημιουργήσουν μια επική ταινία, μια υπερπαραγωγή εμπνευσμένη από το έπος του 

Ομήρου. Στόχος τους η εμπορική -  εισπρακτική επιτυχία. Πρόθεση του σκηνοθέτη 

ήταν η ρεαλιστική απεικόνιση του Τρωικού πολέμου και όσων συμμετείχαν σε αυτόν 

με απώτερο σκοπό να αναδείξει ότι σε ένα πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές. 

Προσπάθησε να δώσει στην ταινία ένα αντιπολεμικό χαρακτήρα. Τα μηνύματα που 

προβάλει σχολιάστηκαν εκτενώς και προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. 

«Η ταινία επιχείρησε να διαχειριστεί την προέκταση του ομηρικού έπους στις μέρες μας. 

Εμφάνισε τους Τρώες ως θύματα και τους Έλληνες ως φονιάδες των λαών» 

(Δανίκας,2004). 

Παρουσίασε την Τροία ως μια κοινωνία με ανώτερο πολιτισμό και ήθος. Ο Πρίαμος 

εμφανίζεται σοφός και συνετός, ο Έκτορας γενναίος και σοβαρός, ο Πάρης 

επιπόλαιος αλλά ερωτικός. Η αρπαγή της Ελένης δεν είναι μια βάρβαρη πράξη από 

μέρους του Πάρη αλλά αποτέλεσμα παράφορου και ανεξέλεγκτου συναισθήματος. 

Περνά το μήνυμα ότι οι Τρώες ηττήθηκαν όχι εξαιτίας της πονηρίας του 

πολυμήχανου Οδυσσέα αλλά επειδή λόγω καλλιέργειας, είχαν απαλλαγεί από τη 

βαρβαρότητα. Αντίθετα αφήνει να εννοηθεί πως οι Έλληνες είναι ένας λαός σκληρός, 

πολεμοχαρής και βάρβαρος χωρίς αξίες. Ο Αχιλλέας σκοτώνει για να γράψει ιστορία, 

ο Αγαμέμνων εμφανίζεται αδίστακτος, ο Οδυσσέας δόλιος. 

Τα μηνύματα της ταινίας απλοϊκά και απλοποιημένα. Οι «καλοί» Τρώες, οι «κακοί» 

Έλληνες. Ο Αγαμέμνονας εκπροσωπεί το απόλυτο κακό και  στο τέλος τιμωρείται 

ώστε να επέλθει «θεία δίκη». Ο Αχιλλέας ως πρωταγωνιστής της ταινίας πρέπει να 

παραμείνει ζωντανός μέχρι το τέλος και να πεθάνει φαντασμαγορικά στην τελευταία 

σκηνή. Ο πόλεμος δεν έχει νικητές. Οι Έλληνες κέρδισαν την Τροία ενώ οι Τρώες τις 

εντυπώσεις. Η κάθαρση επήλθε και ο θεατής έφυγε ευχαριστημένος και δικαιωμένος. 
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Πρόσληψη : Η ταινία Τροία αποτελεί μια μεγάλη εμπορικά επιτυχημένη ταινία του 

κυρίαρχου ρεύματος με ιστορικά και επικά χαρακτηριστικά. Κόστισε 175 

εκατομμύρια δολάρια και θεωρήθηκε μια από τις πιο ακριβές ταινίες εκείνης της 

εποχής. Τα κέρδη της ανέρχονται σε 133,4 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τον 

Καναδά και 364 εκατομμύρια δολάρια στις υπόλοιπες χώρες. Το πρώτο 

Σαββατοκύριακο προβολής της κέρδισε 46,9 εκατομμύρια και βρέθηκε στην κορυφή 

του αμερικανικού box office.Τα κέρδη της μεταφράζονται σε εκατομμύρια θεατές σε 

όλο τον κόσμο. 

Ο σχεδιασμός της ταινίας δεν είχε συγκεκριμένο κοινό στόχο. Απευθύνεται στο ευρύ 

κοινό και στους λάτρεις ταινιών δράσης με επικά και ιστορικά χαρακτηριστικά. 

Εξαιτίας όμως των σκήνων βίας και της απρεπούς εκφοράς  λόγου σε κάποια σημεία 

κρίθηκε ακατάλληλη για ηλικίες κάτω των 17 ετών χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου. Η 

υποδοχή όπως αναφέρθηκε ήταν εντυπωσιακή σε αριθμούς θεατών ανά τον κόσμο. Η 

απήχηση της επίσης ήταν μεγάλη ενώ οι αντιδράσεις που προκάλεσε πολλές και 

διαφορετικές. 

Απέσπασε μεικτά σχόλια από κριτικούς και κοινό κυρίως για τις διαφορές της από το 

ομηρικό έπος τόσο στην πλοκή όσο και στο χτίσιμο των χαρακτήρων. Αρκετές 

κριτικές αναφέρθηκαν επίσης ότι υστερεί και σε συναισθηματικό βάθος. Βασισμένη 

στην Ιλιάδα του Ομήρου» είναι η «Τροία» του, δηλώνει ο σκηνοθέτης Wolfgang 

Petersen . Αν την έβλεπε ο Όμηρος θα γελούσε με τις «παραποιήσεις» από το 

Χόλιγουντ. Χολιγουντιανή σούπα. Κουλτούρα χωρίς βάθος ιστορίας. Δεν νιώθει κανένα 

σεβασμό για τις αξίες, τις μνήμες και την ιστορική προίκα ενός λαού. Ο Petersen και ο 

σεναριογράφος του δηλώνουν πως το τερατούργημα τους «βασίζεται» στην Ιλιάδα του 

Ομήρου. Ο σεναριογράφος δεν ακολουθεί ούτε τον σκελετό της Ιλιάδας, αυτό δεν είναι 

Όμηρος (Γεωργουσόπουλος, 2004). 

Η «Τροία» του Petersen αποτελεί ναυάγιο. Η Warner του εμπιστεύτηκε να διαχειριστεί 

ένα χολιγουντιανό έπος και εκείνος πνιγμένος μέσα σε αντιφάσεις και παγιδευμένος 

στις μυλόπετρες του συστήματος, καταποντίστηκε παίρνοντας στον «τάφο» τις 

καλύτερες αντιπολεμικές και αντιιμπεριαλιστικές προθέσεις του. Χαρακτήρες στεγνοί. Ο 

Αγαμέμνων γλοιώδης, ο Έκτωρ ασήμαντος, Ο Πάρις ανύπαρκτος και η Ελένη 

φωτογραφία εξωφύλλου. Μοναδικός επιβιώσασας ο Πρίαμος του Peter O’ Toole. 

Σκότωσαν τον Όμηρο από σεβασμό κα αγάπη υπερβολική (Δανίκας, 2004). 
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Στον αντίποδα αυτών των κριτικών ο Παρασκευόπουλος (2004) διαφωνεί με τους 

παραπάνω ισχυρισμούς περί ανακρίβειας και παραποίησης. 

«Ο ίδιος ο Όμηρος με την ποιητική του μεγαλοφυΐα και το αφηγηματικό του ταλέντο 

δίδαξε την παραποίηση, την υπερβολή, την δραματική μεγέθυνση, την εκφραστική 

αφαίρεση και ότι τέλος πάντων εξυπηρετεί την τέχνη και τους αισθητικούς και 

ψυχολογικούς κανόνες του είδους, το οποίο στα επιδέξια χέρια του τιμήθηκε και 

αποθεώθηκε». 

Υποστηρίζει πως η αφήγηση σε μια κινηματογραφική ταινία είναι διαφορετική από 

την αφήγηση σε ένα γραπτό κείμενο. Αναρωτιέται  τι σημαίνει  παραποίηση. Άλλο 

είναι μια κινηματογραφική ιστορία εμπνευσμένη από την Ιλιάδα και άλλο το μάθημα 

της Ιλιάδας. Συμπερασματικά αναφέρει πως πρόκειται για ταινία και όχι για 

διδασκαλία της Ιλιάδας. 

Ανάμεικτες κριτικές υπήρξαν και στον ξένο τύπο. «Δεν περιμένουμε Ομηρικό 

μεγαλείο από την ‘‘Τροία’’ του Χόλιγουντ». Η «Τροία» είναι μια αρκετά συνηθισμένη 

ταινία δράσης με μέτριες ερμηνείες και μοναδική εξαίρεση τον λαμπρό Peter O’ 

Toole στον ρόλο του βασιλιά Πρίαμου. Οι ηθοποιοί παίρνουν εντυπωσιακές 

κλασσικές πόζες, προσπαθώντας να απομνημονεύσουν το δράμα αλλά, δεν μπορείς 

να πιέσεις κάτι τέτοιο είτε είσαι μυθικός είτε όχι (Rainer, 2004). 

Επισημαίνονται  και σε αυτή την κριτική οι παραποιήσεις με ειδική μνεία στην 

απουσία των θεών, στη σχέση Αχιλλέα – Πάτροκλου, στο ρόλο της Βρισηίδας. Λάθος 

επικών διαστάσεων χαρακτηρίζεται επίσης ο εγκάρδιος χαιρετισμός του Δούρειου 

Ίππου από τον λαό της Τροίας. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η κριτική του French 

(2004) ο οποίος χαρακτηρίζει την ταινία εντυπωσιακή από άποψη εφέ αλλά μέτρια σε 

ερμηνείες και απόδοση χαρακτήρων. Επισημαίνεται και εδώ η απουσία των θεών 

λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η “Τροία” παρουσιάζεται ως μια εντελώς κοσμική 

υπόθεση στην οποία οι αθάνατοι δεν συμμετέχουν». Επίσης αναφέρεται και στην 

έλλειψη αίσθησης χρόνου. «Η πολιορκία μοιάζει να διαρκεί 10 εβδομάδες παρά 10 

χρόνια» ενώ το περιστατικό με το Δούρειο Ίππο «δίνεται βιαστικά και 

καταστρέφεται». 

Με βάση τις παραπάνω κριτικές παρατηρείται μια διαφορά ως προς το περιεχόμενό 

και το ύφος. Στον ελληνικό τύπο οι περισσότερες κριτικές είναι κατά βάση αρνητικές. 



~ 61 ~ 

Ο δημόσιος ιστορικός λόγος που αναπαράγεται από τον κινηματογραφικό- φιλμικό 

μαζικό και λαϊκό πολυτροπικό λόγο προσλαμβάνεται ως  προπαγανδιστικός και η 

αφήγηση με βάση τα είδη των ιστορικών μοντέλων αφήγησης και έρευνας δομείται 

ως  παραδοσιακή50, πολεμική, ηγεμονική βασιλέων και νικητών ιστορία (Iggers, 

1995). Δίνεται έμφαση κυρίως στις παραποιήσεις της ταινίας σε σχέση με την Ιλιάδα 

και στις καταχρήσεις όσον αφορά την παρουσίαση των κεντρικών χαρακτήρων. 

Αντίθετα οι κριτικές στον ξένο τύπο είναι πιο αποστασιοποιημένες .Αναφέρουν  

θετικά και αρνητικά στοιχεία δίνοντας βάση σε όλες τις πλευρές  της ταινίας  και όχι 

μόνο στις παραποιήσεις. Ο λόγος τους εκλαμβάνεται ως πραγματιστικός και σε 

αρκετά σημεία νοηματικός ενώ η αφήγηση είναι παραδοσιακή. Όσον αφορά την 

ιστορική εννοιολόγηση των κριτικών όλες προσλαμβάνονται ως επώνυμες, 

ηγεμονικές,  με εθνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια προώθησης της 

ταινίας δόθηκαν και αρκετές συνεντεύξεις από τους ηθοποιούς και τον σκηνοθέτη της 

ταινίας. Όλοι τους μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την «Τροία» και δήλωσαν 

απόλυτα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο Petersen στη συνέντευξη που 

έδωσε στο πλαίσιο του 37ου Φεστιβάλ των Καννών υπεραμύνθηκε των επιλογών του 

και δήλωσε σε σχέση με τις «αλλαγές»  που έγιναν ότι « ο Όμηρος θα χαμογελάει 

ευχαριστημένος με τις αλλαγές που κάναμε στην Ιλιάδα του». Δικαιολόγησε δε, τις 

αλλαγές λέγοντας  ότι «στο χρονικό όριο που διαρκεί μια ταινία πολλά πράγματα 

συμπτύσσονται και άλλα παραλείπονται ή αλλάζουν ώστε να υπηρετήσουν καλύτερα τη 

δραματουργία». Δήλωσε επίσης πως δεν συμπεριέλαβε στην ταινία τους θεούς του 

Ολύμπου γιατί θέλησε να δώσει μεγαλύτερο ρεαλισμό στην αφήγηση του. Ήθελε να 

την κάνει πιο ανθρώπινη. 

Μια αναθεωρημένη έκδοση της ταινίας κυκλοφόρησε υπό την πλήρη επίβλεψη του 

σκηνοθέτη τον Φεβρουάριο του 2007 στο 57ο Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου του 

Βερολίνου. Η συγκεκριμένη έκδοση  κυκλοφόρησε σε περιορισμένα αντίτυπα στη 

Γερμανία.  Ως ταινία προκάλεσε αίσθηση και όπως παρατηρήθηκε δίχασε κριτικούς 

και κοινό όπου και αν προβλήθηκε. Το αξιοσημείωτο είναι πως αρκετά χρόνια μετά 

την προβολή της γράφονται ακόμα κριτικές στο τύπο, δίνονται συνεντεύξεις και 

γίνονται συζητήσεις γύρω από αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια 

                                                

50 Είδη ιστορικών μοντέλων έρευνας και αφήγησης όπως καταγράφονται τον 19ο  και τον 20ο αιώνα ως 

θετικιστικό/παραδοσιακό ( μια ταυτότητα ,μια αλήθεια), μοντέρνο (πολλές ταυτότητες) και 

μεταμοντέρνο (η έννοια της ταυτότητας είναι ρευστή, ευρωπαϊκότητα, παγκοσμιοποίηση) 
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εκτενή ανάλυση της ταινίας που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2014, δέκα χρόνια μετά 

την πρώτη προβολή της. 

Η ανάλυση αυτή περιέχει αρκετές από τις αρνητικές κριτικές που έγιναν για την 

ταινία τις οποίες αποδομεί και κάποιες από αυτές τις απορρίπτει ως παράλογες και 

βιαστικές ενώ υποστηρίζει και επικροτεί την σκηνοθετική προσέγγιση του Petersen51. 

Ενδιαφέρον προκαλεί και μια συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2019 ενός εκ των 

πρωταγωνιστών της ταινίας του Brad Pitt (Αχιλλέας) του οποίου η εταιρία συμμετείχε 

και στην παραγωγή. Σε αυτήν δήλωσε απογοητευμένος από την παρουσία του στην 

συγκεκριμένη ταινία και από τον τρόπο αφήγησής της. Συμπλήρωσε πως αυτή η 

άσχημη εμπειρία είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει τον τρόπο που διαλέγει ρόλους και 

τον έκανε να γίνει πιο εκλεκτικός52. 

Τελευταίο μέρος της παρούσας «πρόσληψης» είναι αν μετέπειτα  υπήρξαν παρόμοιες 

ταινίες και ποια η επιρροή της αρχικής ταινίας σε αυτές. Καινούργια ταινία με θέμα 

τον Τρωικό πόλεμο δεν γυρίστηκε μετά την «Τροία» του Petersen. Το 2018 

γυρίστηκε και προβλήθηκε από την συνδρομητική πλατφόρμα Netflix και το BBC 

μια σειρά με θέμα τον Τρωικό πόλεμο. Η σειρά με τίτλο «Τροία : Η Πτώση μιας 

Πόλης» φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον Τρωικό πόλεμο από τη σκοπιά της βασιλικής 

οικογένειας της Τροίας την περίοδο της κορύφωσης της πολιορκίας της πόλης. Η 

πρώτη σεζόν αποτελείται από 8 επεισόδια. Η σειρά προκάλεσε πολλές αντιδράσεις  

(κυρίως αρνητικές ) επανέφερε το Ομηρικό ζήτημα, για το αν δηλαδή παρεκκλίνει ή 

όχι και κατά πόσο από το ομηρικό έπος, και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με 

έντονα ρατσιστικό περιεχόμενο για την επιλογή έγχρωμων ηθοποιών σε βασικούς 

ρόλους, όπως του Δία, του Αχιλλέα και του Νέστορα. 

Με βάση το παραπάνω παρατηρείται πως το ενδιαφέρον για τα Ομηρικά έπη δεν 

φθίνει και κατά διαστήματα επανέρχεται στο προσκήνιο  δημιουργώντας συνεχώς 

πολλές και μεγάλες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από αυτά. Οι αντιδράσεις και οι 

συζητήσεις είναι ανάλογες με την εποχή και την κοινωνία στην οποία απευθύνονται 

                                                

51 Troy-10 years later part 1 http://1morefilmblog.com/2014/05/24/troy-petersen-2004-10-years-later-
part-i/  

Troy – 10 years later part 2  https://www.patheos.com/blogs/1morefilmblog/troy-petersen-2004-10-

years-later-part-ii/   

52 Συνέντευξη Brad Pitt. https://www.lifo.gr/articles/cinema_articles/262709/mprant-pit-sta-90s-

kryvomoyn-kai-kapniza-diarkos-mpafoys  

http://1morefilmblog.com/2014/05/24/troy-petersen-2004-10-years-later-part-i/
http://1morefilmblog.com/2014/05/24/troy-petersen-2004-10-years-later-part-i/
https://www.patheos.com/blogs/1morefilmblog/troy-petersen-2004-10-years-later-part-ii/
https://www.patheos.com/blogs/1morefilmblog/troy-petersen-2004-10-years-later-part-ii/
https://www.lifo.gr/articles/cinema_articles/262709/mprant-pit-sta-90s-kryvomoyn-kai-kapniza-diarkos-mpafoys
https://www.lifo.gr/articles/cinema_articles/262709/mprant-pit-sta-90s-kryvomoyn-kai-kapniza-diarkos-mpafoys
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τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα και κάθε φορά βγαίνουν στη επιφάνεια θέματα που 

απασχολούν ή υποβόσκουν εκείνη την περίοδο. 

Η « Τροία» του Petersen ανέδειξε  και παρέπεμψε στον πόλεμο στο Ιράκ, στον 

ιμπεριαλισμό, στα ταμπού περί ομοφυλοφιλίας και πολυθεϊσμού της κοινωνίας του 

2004 και η σειρά στο θέμα του ρατσισμού που ήδη από το 2018 είχε αρχίσει να 

απασχολεί ξανά σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνίες και την επικαιρότητα ανά τον κόσμο.  

 Ιστορικά – κοινωνικά συμφραζόμενα : Η ταινία «Τροία γυρίστηκε και προβλήθηκε 

σε μια χρονική περίοδο που η προσοχή όλου του κόσμου ήταν στραμμένη στην 

Ελλάδα. Από το 1997 ήταν γνωστό ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004 θα 

φιλοξενούνταν στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον για τη χώρα, την ιστορία, την παράδοση, 

τον πολιτισμό αυξήθηκε και επεκτάθηκε  σε όλους τους τομείς. Ο κινηματογράφος 

υπήρξε ένας από αυτούς. Το 2003 που ξεκίνησαν τα γυρίσματα της «Τροίας» 

ξεκίνησαν και τα γυρίσματα μιας ακόμα ταινίας, εμπνευσμένης από την αρχαία 

ιστορία της Ελλάδος αυτή τη φορά με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο. Η Ελλάδα 

αποτελούσε  σημείο αναφοράς ανά τον κόσμο και ευνοούσε ταινίες που είχαν ως 

θέμα τους την ιστορία της, την παράδοση της και τον πολιτισμό της. 

Επίσης από το 2000 με την ταινία «Μονομάχος53» του Rindley Scott54  η οποία έκανε 

τεράστια εμπορική αλλά και καλλιτεχνική επιτυχία, κερδίζοντας 5 όσκαρ, είχε 

αυξηθεί το ενδιαφέρον για ταινίες εποχής με ιστορικό – πολεμικό – ηρωικό  

περιεχόμενο. Ένα ακόμα γεγονός που μπορεί να προστεθεί στα ιστορικά και 

κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής είναι ότι το 2004 που άρχισε η προβολή της 

ταινίας βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος στο Ιράκ ο οποίος άρχισε το 2003 με την 

εισβολή στη χώρα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασίλειου για την ανατροπή του 

ηγέτη του Ιράκ Saddam Hussein55. Επίσης η προεδρική εκλογή των Ηνωμένων 

Πολιτειών  ήταν ένα πολιτικό γεγονός που έγινε το 2004. Τότε εκλέχτηκαν ο 

πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους νίκησε τον 

αντίπαλο, του δημοκρατικού κόμματος, Τζον Κέρι, βουλευτή των ΗΠΑ από την 

Μασαχουσέτη. Η εξωτερική πολιτική ήταν το φλέγον ζήτημα της εποχής και κυρίως 

ο πόλεμος κατά τις τρομοκρατίας, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράκ του 2003. Μόνο τρεις 

πολιτείες άλλαξαν πολιτικά κόμματα. Το Νέο Μεξικό και η Αϊόβα είχαν ψηφίσει το 

                                                

53 https://www.britannica.com/topic/Gladiator-film-by-Scott  

54 https://www.britannica.com/biography/Ridley-Scott  

55 https://www.britannica.com/biography/Saddam-Hussein  

https://www.britannica.com/topic/Gladiator-film-by-Scott
https://www.britannica.com/biography/Ridley-Scott
https://www.britannica.com/biography/Saddam-Hussein
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δημοκρατικό κόμμα το 2000 αλλά επέλεξαν τους ρεπουμπλικάνους το 2004.  Αυτά το 

γεγονότα θεωρήθηκαν, όπως ήδη έχει αναφερθεί πως επηρέασαν τους δημιουργούς 

της ταινίας και πως  σχολιάζονται και κατακρίνονται  εμμέσως από αυτήν η οποία 

έχει ως θέμα της, την «εμμονή» για κυριαρχία ενός βασιλιά, μια πολιορκία και μια 

εισβολή σε μια χώρα με κίνητρα όχι τόσο «ξεκάθαρα» ή «δίκαια» σε όλους ή για 

όλους. 

Τελευταίο μέρος της ανάλυσης της ταινίας σύμφωνα με την κριτική προσέγγιση του 

Μαυροσκούφη που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία είναι το ερώτημα για το 

αν η ταινία είναι χρήσιμη ως ιστορική πηγή. Ως ερώτημα έχει εν μέρει απαντηθεί στο 

θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Κάθε ταινία μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο 

εργαλείο και να δώσει πληροφορίες για την εκάστοτε εποχή – κοινωνία μέσα στην 

οποία δημιουργήθηκε. Ακόμα και οι παραποιήσεις – καταχρήσεις δεν κάνουν την 

ταινία λιγότερο αληθινή και δεν την αποδυναμώνουν ως ιστορικό εργαλείο. Μέρος 

της δουλείας ενός ιστορικού είναι η αξιολόγηση, η εξήγηση και η τοποθέτηση των 

παραποιήσεων – καταχρήσεων μέσα στο ιστορικό πλαίσιο και η περαιτέρω έρευνα 

της ίδιας της κοινωνίας. 

Μέσω της «Τροίας» του Petersen έγινε φανερό το πώς αντιλαμβάνεται μια μεγάλη 

μερίδα του κόσμου τον Όμηρο και ότι αυτός διαπραγματεύεται είτε πρόκειται για 

τους δημιουργούς της ταινίας είτε για το κοινό και τους κριτικούς. Έγινε σε πολλές 

χώρες μια τεράστια συζήτηση η οποία κρατά ακόμα και σήμερα για τις παραποιήσεις 

με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, που ανάλογα την χώρα ή το τον τρόπο προσέγγισης 

τους αποτελούν δείγμα σκέψης, πεποιθήσεων  και αντιλήψεων σε πολλά θέματα.   

Παρατηρήθηκαν στερεότυπα, προκαταλήψεις και ταμπού ενσωματωμένα στην ταινία 

που αντικατοπτρίζουν την  κοινωνία του 2004. Συνδέθηκε η ταινία με την 

επικαιρότητα της εποχής και «έδειξε» έμμεσα την άποψη της για αυτή. Η «Τροία» 

δεν μπορεί να διδάξει Όμηρο. Δεν μπορεί να αποτελέσει καθρέπτη της εποχής του ή 

της εποχής που περιγράφει. Αποτελεί όμως δείγμα της εποχής που γυρίστηκε και 

μπορεί να προσφέρει ενδιαφέροντα ευρήματα για έναν ιστορικό. 

4.2 Αλέξανδρος (2004) 

Α. Εξέταση εξωτερικών χαρακτηριστικών 
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Τίτλος : Ο τίτλος της ταινίας είναι μονολεκτικός. Ουσιαστικό, ανδρικό όνομα. 

Δηλώνεται εξαρχής ο πρωταγωνιστής της ταινίας και η ιστορική εννοιολόγιση 

αναδεικνύει την επώνυμη, ηγεμονική, ανδρική ιστοριογράφιση της φιλμικής 

αφήγησης. 

Είδος – Θέματα : Η ταινία χαρακτηρίζεται ως επική – ιστορική ταινία του κυρίαρχου 

ρεύματος (mainstream). Θέμα της είναι η ζωή του αρχαίου Μακεδόνα στρατηγού και 

βασιλιά  Αλέξανδρου. Με βάση αυτό προκύπτει  διακειμενικότητα από την αρχαία 

ελληνική ιστορία. 

Παραγωγοί – Πομποί : Η ταινία υπήρξε συμπαραγωγή πολλών χωρών όπως 

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Τα γυρίσματα 

έγιναν στο Μαρόκο, στην Ταϋλάνδη και στη Μάλτα. Με βάση τα παραπάνω 

προκύπτουν οι πολυπολιτισμικοί και οι διαπολιτισμικοί, γεωγραφικοί και οικονομικοί 

άξονες των πομπών που διαμεσολαβούν για την ιστορική αναπαράσταση. 

Επιπροσθέτως η συμπαραγωγή μεταξύ διαφόρων χωρών και η πραγματοποίηση των 

γυρισμάτων σε διαφορετικές χώρες   δείχνει πως το ιστορικό παρελθόν αποκτά μέσω 

του κινηματογράφου έναν «συνεργατικό» διεθνή χαρακτήρα που ξεπερνά τα όρια της 

εθνικής ιστορίας ή αντανακλά πολλές φορές διακρατικές συμμαχίες σε επίπεδο 

εξωτερικής πολιτικής. 

Γλώσσα : Η ταινία γυρίστηκε στην αγγλική γλώσσα. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε με 

ελληνικούς υπότιτλους. Προκύπτει επομένως και με αυτή την ταινία η κυριαρχία της 

αγγλικής παγκόσμιας επικοινωνίας. 

Διάρκεια : Η διάρκεια της ταινίας είναι 175 λεπτά. Θεωρείται  μεγάλη για  ταινία 

αλλά απαραίτητη για την εξιστόρηση της ζωής του Αλέξανδρου. 

Χρώμα : Η ταινία είναι έγχρωμη. Στην συγκεκριμένη ταινία δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή και σημασία στην απόδοση των χρωμάτων καθώς θεωρήθηκε πως έτσι θα 

αποκτούσε ζωντάνια, παραστατικότητα και ρεαλισμό. 

Διανομή και Προβολή : Η διανομή της έγινε από την εταιρεία Warner Bros. Pictures 

(για ΗΠΑ - Ηνωμένο Βασίλειο – Ιταλία), από την εταιρεία Constantin Film (για την 

Γερμανία), από την εταιρεία Pathe (για την Γαλλλία) και από την εταιρεία A - Film 

Pistribution (για την Ολλανδία). Η επίσημη πρώτη προβολή έγινε στις 16 Νοεμβρίου 

2004 στο Χόλιγουντ. Ακολούθησαν οι προβολές στις 24/11/2004 στις ΗΠΑ, στις  
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23/12/2004 σε Γερμανία και Ολλανδία, στις 05/01/2005 στη Γαλλία και 14/01/2005 

στην Ιταλία. Στην Ελλάδα προβλήθηκε  τον  Δεκέμβριο του 2004. 

 

Β. Εξέταση υπόβαθρου 

Εταιρεία παραγωγής : Η ταινία αποτελεί παραγωγή αρκετών εταιρειών καθώς είναι 

συμπαραγωγή και αρκετών χωρών. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην παραγωγή της 

είναι οι International Films, Ixtlan Productions, France 3 Cinema, Pacific Film, 

Egmond Film & Television, IMF Internationale Medien und, Film GmdH & Co.3 και 

Productions KG. 

Σκηνοθέτης : Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο αμερικανός Oliver Stone o οποίος είναι 

και παραγωγός αλλά και σεναριογράφος με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. 

Έχει βραβευτεί με όσκαρ καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου για την ταινία 

Midnight Express (1978), όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία Platoon 

(1986) και για την ταινία Heaven & Earth (1993). Ως σκηνοθέτης είναι διάσημος, 

θεωρείται πετυχημένος αλλά και αμφιλεγόμενος. Πολλές από τις ταινίες56 που έχει 

σκηνοθετήσει επικεντρώνονται σε πολιτικά ζητήματα της Αμερικής του 20ου αιώνα 

που θεωρούνται αμφισβητούμενα. Έχει κατηγορηθεί57 αρκετές φορές πως προωθεί 

μη τεκμηριωμένες θεωρίες συνομωσίας και πως παρουσιάζει ψευδώς γεγονότα και 

μορφές του πραγματικού κόσμου. Οι ταινίες του πριν τον «Αλέξανδρο» έχουν ως 

βασικό στοιχείο το «αποικιοκρατικό άγχος» μέρους της αμερικανικής κοινωνίας και 

συνδιαλέγονται  με ευαίσθητα θέματα τις αμερικανικής πολιτικής σκηνής των 

δεκαετιών ’60 και ’70. Ταινίες όπως οι The Doors, Nixon και JFK παρουσιάζουν 

μέσα από την σκηνοθετική οπτική του Stone το πότε και το πώς οι Αμερικάνοι 

έχασαν την αθωότητα τους. Γεγονότα όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ, η δολοφονία 

Kennedy και η υπόθεση Watergate αποτέλεσαν βασικά θέματα ταινιών του όπως 

επίσης και σημαντικές προσωπικότητες από την πολιτική (Nixon, Kennedy κ.α). O 

«Αλέξανδρος» υπήρξε η πρώτη σκηνοθετική επαφή του με θέμα από την αρχαία 

Ελληνική ιστορία οπότε οι γνώσεις του αλλά και η εμπειρία του ήταν περιορισμένες. 

                                                

56  Όπως οι JFK (1991), Natural Born Killers (1994) και Nixon (1995) 

57 https://www.newyorker.com/magazine/2001/10/22/oliver-stones-chaos-theory 

https://www.seattletimes.com/nation-world/oliver-stone-finds-in-snowden-a-real-government-

conspiracy/  

https://www.vanityfair.com/news/2008/10/wmovie200810  

https://www.newyorker.com/magazine/2001/10/22/oliver-stones-chaos-theory
https://www.seattletimes.com/nation-world/oliver-stone-finds-in-snowden-a-real-government-conspiracy/
https://www.seattletimes.com/nation-world/oliver-stone-finds-in-snowden-a-real-government-conspiracy/
https://www.vanityfair.com/news/2008/10/wmovie200810
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Η απόφαση να ασχοληθεί με τον Αλέξανδρο και να κάνει ταινία τη ζωή του ήταν 

όνειρο πολλών χρόνων όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος και σκοπός του δεν ήταν απλά η 

εξιστόρηση της πορείας του και των κατορθωμάτων του αλλά η ανάδειξη της 

ιδιαίτερης προσωπικότητάς και ψυχοσύνθεσής του. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως ο Stone ως σκηνοθέτης στις ταινίες του 

εστιάζει σε θέματα και προσωπικότητες προσπαθώντας να αναδείξει πλευρές που δεν 

είναι «γνωστές» ή αποδεκτές. Η οπτική του πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση με 

την κοινή γνώμη δημιουργώντας πολλές και έντονές συζητήσεις. Σκηνοθέτης με 

ισχυρές πολιτικό- κοινωνικές απόψεις δεν ακολουθεί την παραδοσιακή εθνική 

αφήγησή  και δείχνει ενδιαφέρον για θέματα που θεωρούνται «ευαίσθητα» ακόμα και 

ταμπού. Οι ταινίες του θεωρούνται «στρατευμένες» καθώς άμεσα ή έμμεσα παίρνουν 

θέση για γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις και η διαμεσολάβηση είναι 

προπαγανδιστική. Χρησιμοποιεί ιστορικά γεγονότα και πληροφορίες μέσω των 

ταινιών και τα μεταφέρει στην σύγχρονη φιλμική αφήγηση όπως αυτός τα 

αντιλαμβάνεται και τονίζοντας τις πτυχές που θεωρεί ότι δεν έχουν ειπωθεί ή δεν 

έχουν γίνει αντιληπτές από το ευρύ κοινό. 

Σενάριο : Το σενάριο της ταινίας είναι δημιουργία των Christopher Kyle58, Oliver 

Stone και Laeta Kalogridis59 και βασίστηκε εν μέρει στο βιβλίο του ιστορικού Robin 

Lane Fox60 το οποίο εκδόθηκε το 1973 με τίτλο Αλέξανδρος ο Μέγας (Alexander the 

Great). Ο ίδιος ο συγγραφέας συμμετείχε στην ταινία ως ιστορικός σύμβουλος. Η 

συμμετοχή στην ταινία μιας ελληνοαμερικανίδας και ενός ιστορικού δημιουργεί 

προσδοκίες σε σχέση με την ιστορική ακρίβεια  των όσων θα παρουσιαστούν και 

ενδεχομένως αναμένεται  μια πιο παραδοσιακή, ηγεμονική, εθνική αφήγηση με 

ηγετικά χαρακτηριστικά αν κρίνουμε και από τον τίτλο του βιβλίου στο οποίο 

βασίστηκε το σενάριο. Ωστόσο το γεγονός πως στη συγγραφή του σεναρίου 

συμμετείχε και ο σκηνοθέτης δημιουργεί ζητήματα παρεμβατικότητας και 

αντικειμενικότητας. 

Πρωταγωνιστές : Στους βασικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους έπαιξαν οι 

παρακάτω ηθοποιοί από τους οποίους κάποιοι είναι πολύ διάσημοι και με αρκετές 

επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Για τον ρόλο του Αλέξανδρου επιλέχθηκε ένας 

                                                

58 https://www.imdb.com/name/nm0477370/  

59 https://peoplepill.com/people/laeta-kalogridis  

60 https://www.encyclopedia.com/arts/educational-magazines/lane-fox-robin-1946  

https://www.imdb.com/name/nm0477370/
https://peoplepill.com/people/laeta-kalogridis
https://www.encyclopedia.com/arts/educational-magazines/lane-fox-robin-1946
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σχετικά νέος ηθοποιός και όχι πολύ γνωστός καθώς ο Stone ήθελε ένα πρόσωπο 

καινούργιο και «άφθαρτο» ώστε να «χτίσει» μαζί του τη φυσιογνωμία του Μακεδόνα 

στρατηλάτη και να μην  υπάρχει σύγκριση με παλιότερους ρόλους. Επιτυγχάνεται 

έτσι πιο εύκολα και άμεσα η ταύτιση του κοινού με τον πρωταγωνιστή.  

Αλέξανδρος : Collin Farrell 

Ολυμπιάδα : Angelina Jolie 

Φίλλιπος : Val Kilmer 

Πτολεμαίος : Anthony Hopkins 

Ηφαιστίωνας : Jared Leto 

Ρωξάνη : Rosario Dawson  

 

 Γ. Εξέταση εσωτερικών χαρακτηριστικών. 

Γνησιότητα – Αυθεντικότητα : Η ταινία «Αλέξανδρος» αφηγείται τη ζωή του 

Αλέξανδρου του Γ’  ο οποίος είναι κοινώς γνωστός ως Αλέξανδρος ο Μέγας. 

Γεννήθηκε στην αρχαία Πέλλα τον Ιούλιο του 356 π.Χ. και πέθανε στη Βαβυλώνα 

τον Ιούνιο του 323 π.Χ. Γονείς του ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος ο Β’ της Μακεδονίας 

και η πριγκίπισσα της Ηπείρου Ολυμπιάδα. Ο Αλέξανδρος ήταν βασιλιάς της 

Μακεδονίας, αυτοκράτορας της Μακεδονικής αυτοκρατορίας και μέλος της 

δυναστείας των Αργεαδών.61  Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους στρατηγούς 

στη ιστορία και κατά την περίοδο της βασιλείας του (336 π.Χ. – 323π.Χ.) κατέκτησε 

το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου προς την Ανατολή (Μικρά Ασία, 

Περσία, Αίγυπτο κ.τ.λ.) φτάνοντας στις παρυφές της Ινδίας. Οι Αλεξανδρινοί χρόνοι 

αποτελούν το τέλος της κλασσικής αρχαιότητας και την απαρχή της Ελληνιστικής 

περιόδου62.  

                                                

61 Η Δυναστεία των Αργεαδών ήταν αρχαίος ελληνικός βασιλικός οίκος. Ήταν η επικρατούσα 

δυναστεία της Μακεδονίας περίπου από το 700 έως το 310 π.Χ.. Η παράδοση τους, όπως περιγράφεται 

στην αρχαιοελληνική ιστοριογραφία, προέρχεται από το Άργος. Τα πιο εξέχοντα μέλη του οίκου ήταν 

ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας και ο Αλέξανδρος ο Μέγας, όπου και κάτω από την αρχηγία τους, το 

Βασίλειο της Μακεδονίας άρχισε να κατακτά έδαφος στην Ελλάδα, νίκησε την Αυτοκρατορία των 
Αχαιμενιδών και επεκτάθηκε έως την Αίγυπτο και την Ινδία. 

62 «Ελληνιστική» επικράτησε να ονομάζεται η ιστορική περίοδος που ορίζεται από τον θάνατο του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. μέχρι τη ναυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ. Τα εδάφη που κατέκτησε 

στρατιωτικά ο Αλέξανδρος και αποτέλεσαν την πολιτική και πολιτιστική σφαίρα επιρροής των 

διαδόχων περιελάμβαναν εκτός από την κυρίως Ελλάδα, τη Συρία και την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο 
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Ως υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο που έζησε σε μια συγκεκριμένη εποχή η γνησιότητα 

και η αυθεντικότητα των όσων παρουσιάζονται στην ταινία αποτελεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα και ιδιαίτερα από τη στιγμή που η ταινία αυτοχαρακτηρίζεται ως 

«ιστορική». Τα όσα παρουσιάζονται σε αυτήν δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας αλλά 

ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα παγκόσμιας εμβέλειας με πολυπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Η αναπαράσταση και η ανασύσταση της εποχής, των εικόνων και 

των πολιτισμών χαρακτηρίστηκε άψογη και ιδιαίτερα σχολαστική. Τα κτίσματα, τα 

κοστούμια, οι ζωγραφιές, τα αγάλματα, τα κοσμήματα, τα χτενίσματα αποδίδονται 

σύμφωνα με την ιστορική περίοδο και αναδεικνύουν πλήρως το πνεύμα της εποχής. 

Ο σχεδιαστής παραγωγής Jan Roelfs δήλωσε πως στην ταινία «Αλέξανδρος» έγινε «η 

πιο λεπτομερής απεικόνιση ιστορικών αντικειμένων στην ιστορία του 

κινηματογράφου». Δόθηκε μεγάλη προσοχή και επιμέλεια στην κατασκευή και 

αναπαράσταση των κτιρίων της εποχής όπως το παλάτι του Φίλιππου στην Πέλλα, το 

μακεδονικό αμφιθέατρο όπου ο Αριστοτέλης έκανε μαθήματα στον νεαρό Αλέξανδρο 

ή το δωμάτιο της Ολυμπιάδας που ως παιδί ο Αλέξανδρος περνούσε πολύ χρόνο. 

Επίσης πολύ σχολαστικά κατασκευάστηκαν και τα κοστούμια τα οποία αντανακλούν 

την πολυπολυτισμικότητα αλλά και τις κοινωνικές τάξεις της αυτοκρατορίας του 

Αλεξάνδρου αλλά και τις διαφορές ανάμεσα σε λαούς και κουλτούρες (οι Μακεδόνες 

φορούσαν πιο απλές και λιτές φορεσιές τονίζοντας τις γραμμές του σώματος σε 

αντίθεση με τους λαούς της Ανατολής που φορούσαν πολύχρωμες φορεσιές με 

έντονα μοτίβα και πολυτελή υφάσματα.) Όλα υπήρξαν πιστά αντίγραφα και όσο το 

δυνατόν πιο ρεαλιστικά. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην απεικόνιση της 

πολυπολυτισμικότητας και στην αυθεντική παρουσίαση των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών της ταινίας.     

Φωτογραφία : Υπεύθυνος φωτογραφίας είναι ο μεξικανός κινηματογραφιστής 

Rodrigo Prieto, ιδιαίτερα γνωστός από την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Martin 

Scorsese. Έχει λάβει πολλά βραβεία και υπήρξε υποψήφιος τρείς φορές για όσκαρ 

καλύτερης φωτογραφίας για τις ταινίες Brokeback Mountain (2006), Σιωπή (2016) 

και Ο Ιρλανδός (2020). Ο «Αλέξανδρος» είναι η τέταρτη συνεργασία του Prieto με 

                                                                                                                                       
και τη Λιβύη και όλα τα εδάφη της Εγγύς Ανατολής που ανήκαν στην παλαιότερη Περσική 

αυτοκρατορία. Το τέλος της ελληνιστικής εποχής ταυτίζεται με την πτώση του βασιλείου των 

Πτολεμαίων και την προσάρτηση της Αιγύπτου στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_002.h   

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_002.h
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/hellenistic/page_002.h
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τον σκηνοθέτη της ταινίας Oliver Stone γεγονός που αποδεικνύει οικειότητα και 

κοινό τρόπο σκέψης και προσέγγισης του καλλιτεχνικού δημιουργήματος. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Φωτογραφίας  

Κάμερες : Arricam studio, Lite, Arri 435. 

Φακοί : Zeiss, Optimo, Cooke, Hawk, Revolution. 

Ανάλυση διανομής : Εκτύπωση φίλμ 35mm από Kodak Vision Premier 2393. 

Φίλμ : Kodak ExR soD 5246, Vision 200T 5274, Vision 500T 5218, Ektachrome EIR 

2443. 

Η κινηματογράφηση της ταινίας έγινε με ψηφιακό ενδιάμεσο63 (Digital Intermediate) 

και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα χρώματα και στις αποχρώσεις. Οι 

λήψεις της ταινίας ήταν 3.300 όταν για μια μέση ταινία είναι συνήθως 2.000 γεγονός 

που αποδεικνύει μεγάλη προσήλωση στη λεπτομέρεια. Τα γυρίσματα ήταν εξωτερικά 

αλλά και εσωτερικά με μεγάλο αριθμό καμερών σταθερών και κινούμενων. Σε 

πρακτικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ποικιλία στις εικόνες, μεγάλες και πολλές 

εναλλαγές σκηνικών αλλά και τοποθεσιών. Τα πλάνα είναι ζωντανά, καθαρά και 

αποδίδουν τα πλούσια χρώματα της Μακεδονίας, τα πεδία της μάχης της ερήμου 

Guagamela, το εξωτικό μεγαλείο της Βαβυλώνας, τη γήινη ζεστασιά της Μπακτρίας, 

την ψύχρα του Ινδουιστικού Κους και την ακραία ζέστη της ινδικής ζούγκλας. Η 

φωτογραφία κατάφερε να απεικονίσει την μορφή και την αίσθηση κάθε περιοχής 

ώστε να αντανακλά όχι μόνο πληροφορίες για το μέρος αλλά και  τα συναισθήματα 

του Αλέξανδρου γι’ αυτό (Bosley, 2004).  

Τα ειδικά εφέ που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία δεν ήταν πολλά, καθώς πρόθεση 

των δημιουργών ήταν η εστίαση στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου,  και αφορούν 

κυρίως τις σκηνές των μαχών. Τα κοντινά πλάνα εστιάζουν στα πρόσωπα των 

ηθοποιών. Η κατά μέτωπο πόζα που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στον Αλέξανδρο 

προκαλεί δυνατά συναισθήματα ανάμειξης κάνοντας τον πρωταγωνιστή ένα με τον 

θεατή. Το βλέμμα των ηθοποιών είναι τις περισσότερες φορές στραμμένο αλλού 

δίνοντας με αυτό τον τρόπο πληροφορίες και κάνοντας τον συμμετέχοντα αντικείμενο 

                                                

63 Το ID είναι μια διαδικασία κινηματογράφησης που περιλαμβάνει την κλασσική ψηφιοποίηση μιας 

ταινίας και το χειρισμό του χρώματος και άλλων χαρακτηριστικών της εικόνας. Ουσιαστικά 

αντικαθιστά ή αυξάνει τη διαδικασία του φωτοχημικού συγχρονισμού. Έτσι πετυχαίνεται υψηλότερη 

ανάλυση και μεγαλύτερη ευκρίνεια χρώματος.   
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μελέτης (Kress & Leeuwen, 1996). Το αποτέλεσμα θεωρείται ρεαλιστικό και 

αυθεντικό με μεγάλη έμφαση και προσοχή στις  λεπτομέρειες. 

Σκηνοθεσία : Σκηνοθετικά η ταινία «Αλέξανδρος» αποτέλεσε πρόκληση. Πρόκειται 

για μια βιογραφική ιστορική ταινία στην οποία έπρεπε να αποδοθεί πιστά η ζωή του 

ήρωα και η χρονική περίοδο στην οποία έζησε αλλά μέσα στα πλαίσια των κανόνων 

της δραματικής αφήγησης η οποία είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής 

στην οποία προβάλλεται. 

 Η ταινία κόστισε 180 εκατομμύρια δολάρια και θεωρείται από τις πιο ακριβές 

παραγωγές. Τα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν το Μαρόκο, την Ισπανία και την 

Ταϋλάνδη επειδή θύμιζαν περισσότερο το κλίμα και τα τοπία της Μακεδονίας ενώ τα 

υπόλοιπα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Περσία και την Ινδία. Τα εσωτερικά 

γυρίσματα που αφορούσαν τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, την βιβλιοθήκη 

της Αλεξάνδρειας, και το παλάτι του Δαρείου έγιναν σε στούντιο του Λονδίνου. Για 

την κατασκευή του μακεδονικού παζαριού αλόγων χρησιμοποιήθηκαν 50 άλογα και 

γαϊδούρια ενώ φυτεύτηκαν δέντρα και αγοράστηκαν πολλά φρούτα και λαχανικά. Το 

παλάτι του Φίλιππου δημιουργήθηκε με εκπληκτική λεπτομέρεια ενώ 

κατασκευάστηκε και ένα μακεδονικό αμφιθέατρο πιστό αντίγραφο των αρχαίων 

χρόνων. Οι πύλες της Βαβυλώνας από τις οποίες μπήκε ο Αλέξανδρος στην πόλη 

κατασκευάστηκαν από την αρχή στο Μαρακές, είχαν πραγματικό ύψος 37 μέτρα και 

με ειδικά εφέ φαίνονταν 80 μέτρα. Για την σωστή απόδοση των φορεσιών 

κατασκευάστηκαν 20.000 διαφορετικά κομμάτια ρούχων και οι σχεδιαστές 

συμβουλεύτηκαν ειδικούς πάνω στην ιστορία των λαών εκείνης της περιόδου. Το ίδιο 

έγινε και για τις πανοπλίες, για τα όπλα, για τα σκεύη κ.τ.λ. Βλέποντας κανείς την 

ταινία παίρνει μια σαφή και λεπτομερή εικόνα της εποχής, των ανθρώπων, των 

περιοχών, των εθίμων και γενικότερα του τρόπου ζωής. 

Η ταινία είναι προσωποκεντρική. Εξιστορεί την ζωή ενός συγκεκριμένου ατόμου 

οπότε κυριαρχούν τα κοντινά και κλειστά πλάνα ώστε να δοθεί έμφαση σε σκηνές 

που αναδεικνύουν την προσωπικότητα του και να τονιστεί το συναίσθημα με 

προσήλωση της κάμερας στις εκφράσεις του προσώπου. Τα ανοιχτά και μακρινά 

πλάνα είναι απαραίτητα για την παρουσίαση της ομορφιάς των τοπίων, του μεγέθους 

του στρατού, της σφοδρότητας των μαχών και στόχος είναι ο εντυπωσιασμός και η 

ένδειξη του  μεγαλείου του Αλέξανδρου και του εγχειρήματός του. 
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Σκηνοθετικά ο Stone προσπάθησε να αναδείξει την προσωπικότητα και την 

ψυχοσύνθεση του Αλέξανδρου χωρίς προσπάθεια θεοποίησής του αλλά και χωρίς να 

κρύβει τον θαυμασμό του. Ο τρόπος που σκηνοθετεί την αφήγηση είναι ρεαλιστικός 

και πραγματιστικός όσον αφορά  τα ιστορικά γεγονότα. Όσον αφορά όμως την 

προσωπικότητα του Αλέξανδρου και τα κίνητρα της εκστρατεία του ο τρόπος 

σκηνοθεσίας του είναι υποκειμενικός και προπαγανδιστικός με τάση ωραιοποίησης 

των επεκτατικών σχεδίων του Αλέξανδρου και των συνεπειών τους. Η ιστορική 

εννοιολόγιση της ταινίας κρίνεται μεταμοντέρνα καθώς παρουσιάζει και αναδεικνύει 

την οικουμενικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. 

Ηθοποιία : Η ταινία «Αλέξανδρος» δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει στο ευρύ 

κοινό την ζωή και τη δράση ενός ιστορικού προσώπου. Όλα τα πρόσωπα που 

υπάρχουν στην ταινία είναι πραγματικά και πολλά από αυτά αποτελούν σημαντικές 

ιστορικές φυσιογνωμίες γνωστές παγκοσμίως. Η επιλογή επομένως των ηθοποιών 

που θα ενσάρκωναν όλους αυτούς τους χαρακτήρες αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση. Οι 

επιλογές του σκηνοθέτη χαρακτηρίστηκαν «ενδιαφέρουσες» αλλά όχι ιδιαίτερα 

πετυχημένες. « Ο Farrell είναι ένας καλός ηθοποιός αλλά δεν ήταν έτοιμος για να 

ενσαρκώσει έναν φιλόσοφο - βασιλιά. Δείχνει λογικός και συνηθισμένος. Δεν πείθει ως 

κατακτητής. Δεν διαθέτει την βούληση, την δύναμη και το πάθος ενός ανθρώπου που 

οδήγησε έναν ολόκληρο στρατό στην άκρη του κόσμου» (Bert, 2004). 

 «… Μεγάλο μέρος της ηθοποιίας είναι ντροπή. Όσο λιγότερο μιλάνε για τον Farrell 

τόσο το καλύτερο. Είναι δύσκολο να ανακαλύψεις σ’ αυτήν την ερασιτεχνική απόδοση 

το χάρισμα που είχε ο αληθινός Αλέξανδρος ώστε να οδηγήσει έναν ολόκληρο στρατό 

στην Ινδία και πίσω» (Borza, 2007). 

 «… Η αποτυχία αυτής της ταινίας ξεκίνησε πριν καν αρχίσει η κινηματογράφηση της , 

τότε που ο Stone  όρισε τον Farrell ως Αλέξανδρο. Η επιλογή του αυτή παραμένει 

μυστήριο» (Kaufman. 2004). 

   Η Jolie ως Ολυμπιάδα υπήρξε μάλλον κακή επιλογή λόγω ηλικίας (θεωρήθηκε 

πολύ νέα για το ρόλο της μητέρας του Αλέξανδρου). Ο Val Kilmer ως Φίλιππος 

απέδωσε σωστά το ρόλο που του ανατέθηκε. Το πρόβλημα έγκειται στον τρόπο που 

είναι γραμμένος ο ρόλος, υπερβολικός στις αντιδράσεις και συνεχώς μεθυσμένος, 

βίαιος και σκληρός. Ο Leto ως Ηφαιστίωνας αδιάφορος χωρίς ουσία και συναίσθημα. 

Αυτοί που κέρδισαν τις εντυπώσεις και θεωρήθηκαν πετυχημένοι ως επιλογές ήταν οι 
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δευτερεύοντες ρόλοι οι οποίοι αποδόθηκαν ρεαλιστικά και στην πραγματική τους  

διάσταση όπως ο Πτολεμαίος του Hopkins και ο Αριστοτέλης του Palmer. 

Υπόθεση : Η ταινία όπως έχει ήδη αναφερθεί εξιστορεί την ζωή του αρχαίου 

Μακεδόνα στρατηγού και βασιλιά Αλέξανδρου. Βασίστηκε εν μέρει στο βιβλίο του 

Robin Lane Fox «Alexander the Great» (Αλέξανδρος ο Μέγας) το οποίο αποτελεί μια 

λεπτομερή και αρκετά ακριβή και πιστή βιογραφία του. Η ιστορία ξεκινά το 283 π.Χ.  

με τον Πτολεμαίο (παιδικό φίλο και στρατηγό του Αλέξανδρου) ο οποίος αφηγείται 

όλη την ιστορία του Αλέξανδρου από το δικό του βασίλειο την Αίγυπτο. Ο 

Αλέξανδρος μεγαλώνει με τη μητέρα του Ολυμπιάδα και έχει ως δάσκαλό τον 

Αριστοτέλη. Βρίσκεται εκτός του  παλατιού της Πέλλας καθώς έχει εκδιωχθεί από 

τον πατέρα του Φίλιππο έπειτα από το γάμο του με την Ευρυδίκη. Μέτα την 

δολοφονία του Φίλιππου ο Αλέξανδρος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας και ξεκινά η 

δική του προσωπική πορεία. Η ταινία αφηγείται αποσπάσματα από την παιδική και 

εφηβική του ηλικία δίνοντας έμφαση στις σχέσεις του Αλέξανδρου με τους γονείς 

του. Η αφήγηση συνεχίζει με την μεγάλης διάρκειας εκστρατεία του Αλέξανδρου στις 

περιοχές της κεντρικής Ασίας, τις εκεί κατακτήσεις του αλλά και την εξέλιξη της 

προσωπικότητας του και των διαπροσωπικών σχέσεών του. Η ταινία ολοκληρώνεται 

με τον θάνατο του  στη Βαβυλώνα και τις σκέψεις του γηραιού Πτολεμαίου σαράντα 

χρόνια μετά. 

Το είδος της αφήγησης δομείται ως «τρόπος» της Κλασσικής αφήγησης (classical 

narration) ο οποίος έχει αναφερθεί και στη ανάλυση της ταινίας «Τροία» και είναι ο 

σημαντικότερος και ο πιο συνηθισμένος σε ταινίες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

Η διαφορά του «Αλέξανδρου» είναι πως υπάρχει αφηγητής. Κάθε αφηγηματική 

ταινία υποδηλώνει ένα φανταστικό ή υπαρκτό πρόσωπο ως αφηγητή. Το ποιο είναι 

όμως αυτό το πρόσωπο και με ποιο τρόπο γίνεται η αφήγηση παίζει καθοριστικό 

ρόλο σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η Ιστορία. Η είσοδος σε ένα 

ολοκληρωμένο κόσμο μια κινηματογραφικής ταινίας πολλές φορές γίνεται με όχημα 

έναν χαρακτήρα ο οποίος γίνεται αποδεκτός και αποτελεί τον «εκπρόσωπο» στον 

κόσμο της ταινίας τον οποίο το κοινό εμπιστεύεται ανεπιφύλακτα. Στον mainstream 

κινηματογράφο αυτό το πρόσωπο αποτελεί χρησιμοποιούμενο τέχνασμα 

χειραγώγησης του θεατή, ερμηνευόμενο κατά κανόνα από ηθοποιό πολύ δημοφιλή 

και διάσημο που διευκολύνει την άνευ όρων αποδοχή. Ο αφηγητής μπορεί να είναι 

ένας από τους χαρακτήρες του έργου οπότε η οπτική του θεωρείται υποκειμενική ή 
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ένας εξωτερικός παρατηρητής οπότε η οπτική του θεωρείται αντικειμενική κατ’ 

αναλογία με την λογοτεχνική αφήγηση. Ωστόσο θεωρητικοί όπως οι Robert Stam 

(1992) και Andre Gardies (1993) αναφέρουν και υιοθετούν την εξής 

κατηγοριοποίηση όσον αφορά τους κινηματογραφικούς αφηγητές. Υπάρχει ο 

εξωδιηγητικός αφηγητής, δηλαδή ο αφηγητής που τοποθετεί τον θεατή σε εξωτερική 

θέση σε σχέση με τα δρώμενα (πανοραμικά πλάνα). Ο ενδοδιηγητικός αφηγητής, 

δηλαδή αυτός ο οποίος αφηγείται την ιστορία μέσα στο πλαίσιο του μυθοπλαστικού 

κόσμου και ο οποίος διακρίνεται σε ομοδιηγητικό (όταν συμμετέχει και ο ίδιος στη 

ιστορία που αφηγείται) και ετεροδιηγητικός (όταν ο αφηγητής αποτελεί μέλος της 

μυθοπλασίας αλλά παραμένει έξω από την ιστορία που αφηγείται). Σε αυτό το σημείο 

θα πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν και θεωρητικοί όπως  ο Bordwell (1985) που 

υποστηρίζουν ότι ο κινηματογραφικός αφηγηματικός λόγος δεν περικλείει την έννοια 

του αφηγητή καθώς ο κινηματογράφος δεν διαθέτει τα γλωσσολογικά στοιχεία 

(προσωπικές αντωνυμίες κ. λπ) τα οποία υποδηλώνουν τον εκάστοτε μυθοπλαστικό 

χαρακτήρα (στο Κακλαμανίδου, 2005). Στον «Αλέξανδρο» αφηγητής είναι ο 

διάσημος και δημοφιλής ηθοποιός Anthony Hopkins ο οποίος ενσαρκώνει τον 

Πτολεμαίο παιδικό φίλο και μετέπειτα στρατηγό του Αλέξανδρου. Επομένως ο 

αφηγητής θεωρείται ενδοδιηγητικός και ομοδιηγητικός με υποκειμενική οπτική 

καθώς συμμετείχε και ο ίδιος στη ιστορία που αφηγείται. 

Όσον αφορά το είδος της αφήγησης και με βάση τα είδη των ιστορικών μοντέλων 

έρευνας και αφήγησης όπως αυτά καταγράφονται από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα 

στην ταινία εντοπίζεται το μεταμοντέρνο μοντέλο αφήγησης και προωθείται ως 

τεχνική αφήγησης η ηγεμονική, ανδρική, στρατιωτική, πολεμική ιστοριογραφική 

αφήγηση με εθνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Ο τρόπος αφήγησης είναι μη 

γραμμικός και τα γεγονότα της πλοκής δεν παρατίθενται σε απλή χρονολογική σειρά. 

Συνυπάρχουν στην ταινία διαφορετικοί χρονικοί άξονες (παρόν, παρελθόν, μέλλον) 

με σκοπό την εστίαση και προβολή συγκεκριμένων περιόδων και περιστατικών της 

ζωής του πρωταγωνιστή και όχι πάντα με την χρονολογική σειρά που συνέβησαν. 

Οπότε ο χρόνος της αφήγησης δεν συμπίπτει με τον πραγματικό ιστορικό χρόνο.  

Δραματικότητα : Η δραματικότητα της ταινίας έγκειται στην ζωή και στην 

προσωπικότητα του ίδιου του πρωταγωνιστή. Το περιβάλλον και ο τρόπος που 

μεγάλωσε, η σχέση με τους γονείς του, τα πραγματικά κίνητρα της εκστρατείας του, 

οι σκέψεις, τα συναισθήματα και ο τρόπος που αντιμετώπισε  τη δύναμη που 
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απέκτησε και την αυτοκρατορία που δημιούργησε. Στην ταινία ξεχωρίζει ο 

«άνθρωπος» Αλέξανδρος και όχι μόνο ο  βασιλιάς ή ο στρατηγός. 

Η ταινία ξεκινά  με τον Πτολεμαίο το έτος 283 π.Χ ο οποίος αφηγείται όλη την 

ταινία. Ο Αλέξανδρος μεγαλώνει με τη μητέρα του Ολυμπιάδα και τον δάσκαλό του 

Αριστοτέλη , όπου βρίσκει ενδιαφέρον και μαθαίνει για την αγάπη, την τιμή, την 

μουσική, την εξερεύνηση, την ποίηση και την στρατιωτική τέχνη. Η σχέση του με τον 

πατέρα του καταστρέφεται όταν ο Φίλιππος παντρεύεται την ανιψιά του Αττάλου , 

την Ευρυδίκη . Ο Αλέξανδρος προσβάλλει τον Φίλιππο αφού παραιτήθηκε από τον 

Άτταλο ως συγγενή του για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το γάμο, με αποτέλεσμα 

την αποπομπή του Αλέξανδρου από το παλάτι του Φίλιππου. Οι σχέσεις τους 

αποκαθίστανται μετά από καιρό, και ο Αλέξανδρος επιστρέφει στην Πέλλα και μαζί 

με τον πατέρα του ετοιμάζονται για τον εορτασμό που παραθέτει το βασίλειο της 

Μακεδονίας με προσκεκλημένους τις άλλες ελληνικές πόλεις. Ο Φίλιππος όμως 

δολοφονείται από έναν από τους αξιωματικούς του, τον Παυσανία, και πεθαίνει στα 

χέρια του Αλέξανδρου ο οποίος τρέχει να τον βοηθήσει. Ο Αλέξανδρος 

ανακηρύσσεται βασιλιάς επί τόπου, ενώ ο Παυσανίας δολοφονείται. Η ταινία 

συνεχίζεται με τις αναφορές του Πτολεμαίου για την έναρξη της εκστρατείας και την 

μετέπειτα καταστροφή των Θηβών και της Περσέπολης. Κατόπιν περιγράφεται η 

μεγάλης διάρκειας εκστρατεία  στα βουνά και στις απόμακρες περιοχές της κεντρικής 

Ασίας, όπου δίνεται έμφαση στο γάμο του με την Ρωξάνη, και  αργότερα στη 

δολοφονία του Κλείτου από τον ίδιο εν μέσω μέθης. Έπειτα περιγράφεται πως η 

στρατιά του Αλεξάνδρου φτάνει στα Ιμαλάια, και αντικρίζοντας το μέγεθος τους 

συζητά με τον νεαρό τότε Πτολεμαίο, και σκέφτεται πως πρέπει να κατευθυνθεί προς 

τα νότια καθώς μόνο οι θεοί μπορούν να διαβούν τα όρη αυτά. Προχωρώντας 

νοτιοανατολικά, φτάνει στον Υδάσπη ποταμό, και εκεί ο Μακεδονικός στρατός 

εμπλέκεται στην φονικότερη μάχη που είχε έως τότε, εναντίον των δυνάμεων του 

Ινδού ηγεμόνα Πώρου, ο οποίος έχει στην διάθεση του μεγάλο αριθμό ελεφάντων. 

Παρά την αρχικά διαφαινόμενη ήττα και  την γενικευμένη σφαγή που ακολουθεί, ο 

Αλέξανδρος εμψυχώνει τον στρατό του και εφορμά ιππεύοντας τον Βουκεφάλα μόνος 

του στις τάξεις του εχθρού. Οι Μακεδόνες βλέποντας τον βασιλιά να κινδυνεύει 

εμψυχώνονται και αντεπιτίθενται, κερδίζοντας τελικά την μάχη. Ο Αλέξανδρος  

τραυματίζεται σοβαρά  από βέλος, και ο Βουκεφάλας (το αγαπημένο του άλογο) 

σκοτώνεται. Αναρρώνοντας από τις πληγές του, ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται στον 

στρατό και ανακοινώνει πως επιστρέφουν σπίτι. Στην Βαβυλώνα πλέον, ο 
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Αλέξανδρος κάνει σχέδια για νέες εκστρατείες, ετοιμάζοντας μεγάλο στόλο για την 

κατάκτηση νέων περιοχών, και δίνει οδηγίες για ίδρυση πόλεων και βιβλιοθηκών. Ο 

πιο κοντινός του φίλος ο Ηφαιστίωνας όμως έχει αρρωστήσει αιφνιδίως, και ο 

Αλέξανδρος προσπαθεί να τον εμψυχώσει, μιλώντας του για την παιδική τους ηλικία 

και τα μελλοντικά τους σχέδια, την κατάκτηση της Καρχηδόνας, των ελληνικών 

αποικιών της Σικελίας, της Ρώμης, και μετέπειτα της βόρειας Ευρώπης. Στόχος του 

και όνειρό του  μια μέρα όλοι οι άνθρωποι του κόσμου να μπορούν να ζουν και να 

μετακινούνται ελεύθερα χωρίς άλλους πολέμους. Ο Ηφαιστίων όμως πεθαίνει , και ο 

Αλέξανδρος μετά το αρχικό ξέσπασμα θυμού του προς τους πάντες, καταρρακώνεται, 

και δεν παρηγορείται ούτε από το γεγονός ότι η Ρωξάνη είναι έγκυος με το παιδί του. 

Μετά από λίγους μήνες, και αφότου έχει τιμήσει τον Ηφαιστίωνα, προετοιμάζεται για 

την εκστρατεία στην αραβική χερσόνησο.  Ωστόσο ο Αλέξανδρος  αρρωσταίνει βαριά 

μετά από οινοποσία. Η κατάσταση του χειροτερεύει και γίνεται φανερό πως θα 

πεθάνει. Ο στρατός και οι αξιωματικοί  τον αποχαιρετούν σε μια έντονα 

συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή και ο Αλέξανδρος πεθαίνει. Με τον θάνατο του, 

σχεδόν αμέσως επικρατεί γενικευμένη αναταραχή ανάμεσα στους στρατηγούς του 

σχετικά με το ποια φατρία δικαιούται να  αποκτήσει το σώμα του. Η ταινία 

ολοκληρώνεται με την αφήγηση του ηλικιωμένου πλέον Πτολεμαίου πίσω στην 

Αλεξάνδρεια, σαράντα χρόνια μετά τον θάνατο του, όπου εξομολογείται πως στην 

πραγματικότητα όλοι οι στρατηγοί του τον σκότωσαν, συναινώντας ουσιαστικά στον 

θάνατο του, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν το όραμα του και γιατί ήταν πλέον 

πολύ κουρασμένοι για να συνεχίσουν να τρέχουν ως την άκρη του κόσμου, μην 

έχοντας την ίδια ενέργεια και πίστη με τον Αλέξανδρο, έναν «τιτάνα ανάμεσα σε 

ανθρώπους». Δίνει οδηγίες στον γραφέα ώστε να καταγράψει πως πέθανε από 

επιπλοκές της αρρώστιας του. Κατόπιν ολοκληρώνει, λέγοντας πως εάν ο 

Αλέξανδρος απέτυχε στο να ολοκληρώσει το όραμα του για έναν ενοποιημένο κόσμο, 

τότε η αποτυχία του αυτή ήταν σπουδαιότερη από την κάθε επιτυχία κάθε άλλου 

ανθρώπου, και πως στο τέλος ο «κόσμος ανήκει στους ανθρώπους που έχουν την 

δύναμη και την θέληση να κάνουν το όραμα τους πραγματικότητα, όπως αυτός ο οποίος 

πλέον είναι γνωστός με το όνομα, Μέγας Αλέξανδρος». 

 Στην ταινία κυριαρχεί η προσωπικότητα του Αλέξανδρου. Οι εικόνες, οι διάλογοι, οι 

περιγραφές, οι αφηγήσεις υπάρχουν για να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν ποιος 

ήταν πραγματικά ο Αλέξανδρος. Αυτό γίνεται αντιληπτό και από το γεγονός πως στη 
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ταινία υπάρχουν μόνο δύο σκηνές με μάχες (η μάχη στα Γαυγάμηλα64 και η μάχη 

στον Υδάσπη65 ποταμό) οι οποίες αποδίδονται   ρεαλιστικά χαρίζοντας εντυπωσιακές 

εικόνες αλλά ταυτόχρονα γίνεται και εμφανές  πως οι πολεμικές συγκρούσεις δεν 

αποτελούν βασικό θέμα της ταινίας. Η δραματικότητα πέραν του μεγαλείου που 

απέκτησε και του μεγέθους των κατορθωμάτων  έγκειται στη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα του μέσα από τις «δύσκολες» διαπροσωπικές σχέσεις και από την 

αίσθηση του ανικανοποίητου που είχε μετά από κάθε εγχείρημα.  

Ήχος και Μουσική : Ο «Αλέξανδρος» είναι ομιλούσα ταινία με πολύ καλή ποιότητα 

ήχου με βάση το σύστημα Dolby Digital 5.0. Τη μουσική της ταινίας επιμελήθηκε ο 

Βαγγέλης Παπαθανασίου ευρύτερα γνωστός ως «Vangelis» ο οποίος είναι μουσικός 

και συνθέτης ηλεκτρονικής, progressive66, ambien67, τζαζ και ορχηστρικής μουσικής. 

Θεωρείται πετυχημένος με πολλά βραβεία στο ενεργητικό του όπως το όσκαρ  

καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού που έλαβε  για την ταινία «Οι Δρόμοι της 

Φωτιάς» ( Chariots of Fire) το 1982. Γενικότερα έχει επενδύσει μουσικά πλήθος 

κινηματογραφικών ταινιών και έχει εμπειρία στην μουσική επιμέλεια ταινιών. 

Συνιστά επομένως η επιλογή του μουσικό επαγγελματισμό απευθυνόμενο σε μαζική 

κουλτούρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Παπαθανασίου είναι ο δεύτερος συμμετέχων 

στη ταινία με ελληνική καταγωγή μετά την Καλογρίδη η οποία ανήκει στη 

συγγραφική ομάδα.  Το σενάριο και η μουσική επιμέλεια έχοντας κοινά εθνικά 

χαρακτηριστικά  με τον πρωταγωνιστή και την ιστορία του «χαρίζουν»  στην ταινία 

μια μορφή «νομιμοποίησης» του περιεχομένου της στα μάτια του κοινού. 

Τα μουσικά κομμάτια που ακούγονται στη ταινία είναι 18 σε αριθμό με συνολική 

διάρκεια 52 λεπτά. Περιλαμβάνουν συνδυασμό σύνθετων ακουστικών οργάνων και 

κρουστών με συμφωνική ορχήστρα και κιθάρα. Δύο μουσικά κομμάτια 

περιλαμβάνουν βιολί και άρπα. Στόχος του συνθέτη η δημιουργία μιας εξωτικής και 

                                                

64 https://stratistoria.wordpress.com/ancient_times-byzantium/3311001-gaygamila/  

65https://www.protothema.gr/stories/article/667706/megas-alexandros-i-mahi-tou-potamou-udaspi-326-

ph/  

66 Progressive (προοδευτική) είναι η μουσική που επιχειρεί να επεκτείνει τα υπάρχοντα  όρια που 

σχετίζονται με συγκεκριμένα είδη μουσικής. Η  μουσική που θεωρείται «προοδευτική» συνήθως έχει 

επιρροές από διάφορους πολιτιστικούς τομείς, όπως την τέχνη της ευρωπαϊκής μουσικής, την μουσική 
των Κελτών, την μουσική της Αφρικής ή της Ινδίας. 

67 Το Ambien είναι  ένα μουσικό είδος με διάφορα επιμέρους είδη, που σε γενικές γραμμές δίνει 

έμφαση στην τονικότητα και την ατμόσφαιρα περισσότερο από ό,τι στην παραδοσιακή φόρμα της 

μουσικής και το ρυθμό. Είναι μια συνήθως αργή σε ταχύτητα μουσική η οποία γενικά δεν 

χρησιμοποιεί φωνητικά και στίχο, ενώ γίνεται πολύ συχνά χρήση από επαναλαμβανόμενα μοτίβα. 

https://stratistoria.wordpress.com/ancient_times-byzantium/3311001-gaygamila/
https://www.protothema.gr/stories/article/667706/megas-alexandros-i-mahi-tou-potamou-udaspi-326-ph/
https://www.protothema.gr/stories/article/667706/megas-alexandros-i-mahi-tou-potamou-udaspi-326-ph/
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ανατολίτικής μουσικής με λαϊκές μελωδίες που να αντικατοπτρίζει τα μέρη και τους 

λαούς που εμφανίζονται στη ταινία   σε συνδυασμό με σύγχρονους μουσικούς ήχους 

ώστε να γίνεται αντιληπτή στο ευρύ κοινό στο οποίο και απευθύνεται. Το 

αποτέλεσμα της μουσικής επένδυσης έλαβε μικτές κριτικές. Από αρκετούς κριτικούς 

θεωρήθηκε απογοητευτική λόγω έλλειψης αρμονίας, υπερβολικά ηρωική και χωρίς 

έμπνευση. Ενώ άλλοι την χαρακτήρισαν ευχάριστη, ρεαλιστική με έντονους ρυθμούς 

και με πολύ καλή αρμονία μεταξύ των συνθετικών και ορχηστρικών στοιχείων.  Ο 

Παπαθανασίου για την μουσική της ταινίας έλαβε το βραβείο «World Soundtrack» το 

2005 ενώ σε αρκετές χώρες τα τραγούδια της ταινίας υπήρξαν αρκετά δημοφιλή 

(Βέλγιο, Πορτογαλία κ.α).  

Θεωρία και Ύφος : Ο «Αλέξανδρος» αποτελεί μια «mainstream» ιστορική επική 

ταινία με όλα τα χαρακτηριστικά του είδους. Αποτελεί επίσης βιογραφία ενός 

ιστορικού προσώπου η οποία είναι βασισμένη στο βιβλίο ενός ιστορικού. Ως ταινία  

παρουσιάζει ένα ιστορικό παρελθόν με πρόσωπα και γεγονότα που πραγματικά 

υπήρξαν και έχουν καταγραφεί στη Ιστορία. Το ύφος είναι βιογραφικό, ιστορικό με 

ηγεμονικά, ανδρικά, πολεμικά χαρακτηριστικά. Με βάση τον ίδιο τον Stone το ύφος 

της ταινίας κρίνεται ως ρεαλιστικό. Στόχος είναι η ανάδειξη της ζωής του 

Αλέξανδρου δίνοντας έμφαση σε πιο προσωπικά χαρακτηριστικά και εστιάζοντας 

κυρίως σε χαρακτήρες και συναισθήματα. Γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί η 

ψυχοσύνθεση του πρωταγωνιστή, να βρεθούν και να εξηγηθούν οι αιτίες και οι 

συνέπειες των πράξεων του σε πραγματικές συνθήκες. Οπότε ο ρεαλισμός έγκειται 

στον τρόπο που  δομείται γενικότερα η ταινία. Η ιστορική πραγματικότητα και η 

εποχή παρουσιάζονται ρεαλιστικά σύμφωνα με τους δημιουργούς με έμφαση σε 

εξωτερικές και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν σκηνικά, κτίσματα, κοστούμια 

κ.τλ. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης αναφερόμενος στην ταινία είπε πως προσέγγισε τον 

Αλέξανδρο ως προσωπικότητα και προσπάθησε να αναδείξει τον άνθρωπο πίσω από 

τον μύθο όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Η ζωή του υπήρξε αρκετά περίπλοκη, τα 

γεγονότα πολλά και σύνθετα με έντονες εναλλαγές περιοχών και πολιτισμών.  Η 

ιστορία του απεικονίζεται μέσα σε ένα διαμεσολαβημένο ιστορικό παρελθόν με την 

οπτική και την εστίαση των δημιουργών της ταινίας. 

Επιμέλεια και Σύνθεση : Στην υπό ανάλυση ταινία η επιμέλεια έγινε από τους 

Thomas J. Nordberg, Yann Herve και Alex Marquez. Η αρχική επιμέλεια της ταινίας 

η οποία παρουσιάστηκε στους κινηματογράφους το 2004 είχα διάρκεια 175 λεπτά και 
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ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με το υλικό που είχε κινηματογραφηθεί. Τα πλάνα και 

η χρονική διαδοχή τους ακολουθούν την πορεία της ιστορίας, όπως αυτή εξελίχθηκε 

εκτός από την έναρξη και τη λήξη της ταινίας. Η έναρξη γίνεται 40 χρόνια μετά το 

θάνατο του Αλέξανδρου, το 283 π.Χ., ακολουθεί η εξιστόρηση της ζωής του από τον 

Πτολεμαίο με περιστατικά από την παιδική του ηλικία μέχρι και το θάνατό του. Η 

ταινία τελειώνει όπως ακριβώς άρχισε επιστρέφοντας στο 283 π.Χ. με τον Πτολεμαίο 

να μιλά για το μεγαλείο του Αλέξανδρου. Ο χρόνος προσεγγίζεται παραδοσιακά, η 

πορεία του είναι γραμμική χωρίς εναλλαγές και παρεμβάσεις. Η χρονική σειρά και 

διάρκεια των γεγονότων δεν είναι ρεαλιστική. Πολλά από αυτά συμπυκνώνονται ενώ 

άλλα παραλείπονται οπότε δεν δίνεται χρόνος στους θεατές να γνωρίσουν τους 

χαρακτήρες και να κατανοήσουν πλήρως τον πλούτο των ιστορικών λεπτομερειών 

που υπάρχουν στην ταινία. Η αφήγηση προχωρά από περιστατικό σε περιστατικό 

μειώνοντας παράλληλα το υλικό που αναλογεί στην επεξήγηση των χαρακτήρων και 

την σκηνών σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν μεγάλες σκηνές στις οποίες είναι δύσκολο 

να γίνει αντιληπτό τι συμβαίνει. Οι σκηνές μάχης επίσης δείχνουν ασταθείς και 

αποδιοργανωμένες και απέτυχαν να απεικονίσουν την αγριότητα της μάχης ή την 

τακτική του Αλέξανδρου που οδήγησε σε εκπληκτικές νίκες.    

 

Δ. Κοινωνικοσημειωτική ανάλυση 

Ιδεολογία : Ο κινηματογράφος συμπλέκεται πολλαπλά με την ιστορία αλλά και με 

την κοινωνία στην οποία απευθύνεται και της οποίας αποτελεί προϊόν. Η ιστορική 

ταινία γίνεται αντιληπτή είτε ως σχέση στον παρόντα χρόνο που αυτή δημιουργείται 

και προβάλλεται είτε ως ερμηνεία του παρελθόντος που παρουσιάζει. Οι 

κινηματογραφιστές μπορούν ως ιστορικοί να αποδώσουν στην κοινωνία μια ιστορία 

επηρεασμένη είτε από την επικρατούσα ιδεολογία είτε από την δική τους κοινωνικό – 

ιστορική αντίληψη (Φερρό, 2002). 

Ο «Αλέξανδρος» του Stone θεωρείται μια επική, ιστορική, βιογραφική ταινία στην 

οποία αναδεικνύονται ιμπεριαλιστικές τακτικές υπό την μορφή εδαφικού και 

πολιτισμικού επεκτατισμού. Τα θέματα που διαπραγματεύεται παράλληλα με την 

αφήγηση της ζωής του Αλέξανδρου είναι η οικουμενικότητα, οι πολιτισμικές 

αλληλεπιδράσεις και επιρροές ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς, η ηγεσία ενός 

στρατού, η κυριαρχία και η διοίκηση μιας τεράστιας αυτοκρατορίας. Έμμεσα 

αναδεικνύεται και η έννοια της παγκοσμιοποίησης ως υπέρτατη φιλοδοξία του 
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πρωταγωνιστή. Τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται στην ταινία όπως τονίστηκε 

και από αρκετούς κριτικούς «ωραιοποιημένα». Η ταινία αναδεικνύει και προωθεί μια 

θετική πλευρά της επεκτατικής εκστρατείας του Αλέξανδρου και παρουσιάζει τον 

οικονομικό και εδαφικό ιμπεριαλισμό ως μια προσπάθεια ενός ηγέτη να εξερευνήσει 

τον κόσμο, να ενώσει λαούς και πολιτισμούς και να καθιερώσει παγκόσμια ειρήνη. 

Αρκετοί κριτικοί θεώρησαν πως ο Stone με αυτή του την ταινία και με τον τρόπο που 

παρουσίασε την εκστρατεία και τα κίνητρα του Αλέξανδρου είναι σαν να θέλει να 

δικαιολογήσει την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Ωστόσο ως θεωρία είναι αντίθετη με 

την μέχρι ως τώρα χαρακτηριστικής άποψης του Stone για την αμερικανική ανάμειξη 

στα εσωτερικά και στην πολιτική άλλων χωρών και της συμπάθειας αλλά και της 

υποστήριξης του προς τα θύματα των ιμπεριαλιστικών κατακτήσεων. Ιδεολογικά δεν 

συγκρίνει την εκστρατεία του Αλέξανδρου με την εισβολή στο Ιράκ αν και για 

πολλούς ήταν μια ιδανική και πολύ δελεαστική ευκαιρία δεδομένου ότι εντοπίζονται 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η ταινία σταματά νωρίς από το να αναγνωρίσει και να 

εντοπίσει κανείς σε αυτήν τις επιπτώσεις του ιμπεριαλισμού που τόσο επίμονα έχει 

«κρίνει» και «κατακρίνει» ο αμερικανός σκηνοθέτης σε παλαιότερες ταινίες του 

(Asirvatham, 2007). Ο ίδιος ο Stone προς απάντηση σχετικά με τις παραπάνω θεωρίες 

αναφέρει πως το παρελθόν είναι πολύ αληθινό, οδυνηρό με άλυτα προβλήματα. Αλλά 

αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για το αρχαίο παρελθόν. Αν και οι άνθρωποι του 

παρελθόντος αποτελούν αντικείμενα των ίδιων συνωμοσιών όπως και σήμερα, ο 

ένδοξος κόσμος του Αλέξανδρου μοιάζει ασύνδετος με τη σημερινή άσχημη κατάσταση. 

Οι Έλληνες είναι διαφορετικοί από εμάς. Με τον Αλέξανδρο είμαστε σ’ ένα 

διαφορετικό κόσμο. Ένα κόσμο επικό που κυριαρχεί ο ρομαντισμός και το μεγαλείο. Η 

ταινία του Stone δεν αποτελεί  μόνο μια αφήγηση για τις κατακτήσεις του 

Αλέξανδρου στην Ανατολή αλλά και ένα τρόπο να εξερευνηθούν τα κοινωνικά 

ιδανικά της εποχής του τα οποία παρουσιάζονται στην ιδανική τους μορφή. Η Ελλάδα 

του Stone που είναι στα «καλύτερά» της παρουσιάζει τα σπουδαιότερα και 

ευγενέστερα πρότυπα. Αξίες όπως συντροφικότητα, στρατιωτική πειθαρχία και 

υπακοή, αλληλεγγύη, αλλά και έννοιες όπως φυλετική αρμονία και 

πολυπολιτισμικότητα κυριαρχούν και αναδεικνύονται. Επίσης υπερτονίζονται οι 

ηγετικές και στρατιωτικές ικανότητες του Αλέξανδρου και η γενναιότητα και 

μαχητικότητα του μακεδονικού στρατού. Ο θεσμός της βασιλείας εμφανίζεται 

κυρίαρχος, όπως και ήταν ιστορικά τη περίοδο της Ελληνιστικής εποχής, και ο 

μονάρχης έχει την απόλυτη εξουσία. Ο Αλέξανδρος όπως και ο Φίλιππος 
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παρουσιάζονται ως πολεμιστές – βασιλιάδες δίνοντας έμφαση στις στρατιωτικές τους 

ικανότητες και τονίζοντας πως ο κύριος ρόλος του βασιλιά είναι να ηγείται στον 

πόλεμο. Στα πλαίσια της διακυβέρνησης ο βασιλιάς συμβουλεύεται την στρατιωτική 

συνέλευση που αποτελείται από τους κορυφαίους στρατηγούς του αλλά τις τελικές 

αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος. Μέτα τις κατακτήσεις στην Ανατολή ο Αλέξανδρος 

γίνεται αυτοκράτορας υιοθετώντας ήθη και έθιμα των εκεί βασιλείων με ποιο 

χαρακτηριστικό την θεϊκή υπόσταση του βασιλιά – αυτοκράτορα. Όσον αφορά τη 

θρησκεία στην ταινία η παρουσία των θεών είναι σχεδόν ανύπαρκτη, οι αναφορές σε 

αυτούς ελάχιστες και όταν αναφέρονται σε αυτούς τους αποδίδουν ανθρώπινες 

συμπεριφορές και συναισθήματα. Αυτό όμως που είναι αρκετά εμφανές στην ταινία 

είναι η συχνή επανάληψη της έννοιας «θεϊκός» που απευθύνεται  στον Αλέξανδρο, 

αρχικά από την μητέρα του και στη συνέχεια από τους λαούς της Ασίας, και 

δημιουργεί υπόνοιες για θεϊκή καταγωγή. Αναφορές γίνονται και στον Προμηθέα68 ο 

οποίος θεωρείται «φίλος» και ευεργέτης του ανθρώπου και αποτελεί πρότυπο για τον 

Αλέξανδρο. 

Η παρουσία και η πολιτισμική και κοινωνική αναπαράσταση του φύλου στην ταινία 

είναι ένα ακόμα βασικό θέμα της ιδεολογίας. Η δυναμική των φύλων 

αντικατοπτρίζεται στον «Αλέξανδρο» και είναι δυσανάλογη υπέρ των ανδρών. Οι 

γυναικείοι βασικοί ρόλοι είναι δύο (Ολυμπιάδα, Ρωξάνη) και οι σκηνές τους 

λιγότερες και μικρότερες σε έκταση. Οι κοινωνίες είναι ανδροκρατούμενες και οι 

οικογένειες πατριαρχικές. Η θέση της γυναίκας παρουσιάζεται κατώτερη σε σχέση με 

αυτή του άνδρα. Οι ρόλοι της γυναίκας που αναδεικνύονται στη ταινία περιορίζονται 

σε αυτού της συζύγου, της μητέρας ή της ερωμένης. Η γυναίκα αποτελεί τρόπαιο, 

μέσο επισφράγισης συμμαχιών ή συμφωνιών και θεωρείται απαραίτητη κυρίως για 

την δημιουργία απογόνων. Ωστόσο στην ταινία η Ολυμπιάδα ως βασιλομήτωρ 

εμφανίζεται να άσκησε  μεγάλη επιρροή σε μια κοινωνία με εξαιρετικά πατριαρχική 

κουλτούρα  λόγω της ισχυρής προσωπικότητας της αλλά πάντα έμμεσα και 

παρασκηνιακά. Το ανδρικό φύλο αντίθετα παρουσιάζεται κυρίαρχο, κραταιό και 

ηγεμονικό. Έχει έντονα πολεμικά και στρατιωτικά χαρακτηριστικά σπουδαίες 

ηγετικές ικανότητες και υψηλά ιδανικά και φιλοδοξίες. Σε αυτό το σημείο και με 

αφορμή την ανάλυση της παρουσίας των δύο φύλων εντοπίζονται και στερεοτυπικές 

αντιλήψεις αλλά και προκαταλήψεις. Όσον αφορά το γυναικείο φύλο παρατηρείται 

                                                

68 https://www.theogonia.gr/iroes/hpi/promitheas.htm  

https://www.theogonia.gr/iroes/hpi/promitheas.htm
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πως όταν παρουσιάζεται δυναμικό και με εξουσία ταυτόχρονα υπονοείται πως είναι 

άπληστο, πονηρό, εκδικητικό και λειτουργεί με δόλο αφήνοντας πολλές φορές να 

εννοηθεί και η πιθανή ενασχόληση με υπερφυσικές δυνάμεις. Η κακή σχέση του 

Αλέξανδρου με τον πατέρα του και η ιδιαίτερη σχέση που είχε με τη μητέρα του 

χρησιμοποιείται στερεοτυπικά ώστε να  εξηγήσει τις μπερδεμένες προσωπικές του 

σχέσεις και τις ομοφυλοφιλικές του τάσεις. Στερεοτυπική μπορεί να θεωρείται επίσης 

η έντονη ανωτερότητα που παρουσιάζεται να διαθέτει ο Ελληνικός στρατός σε σχέση 

με τις πολεμικές ικανότητες έναντι των λαών της Ασίας. Οι μάχες κερδίζονται 

εύκολα, γρήγορα και πάντα οι Έλληνες δείχνουν μεγαλόψυχοι και ανώτεροι ηθικά 

και πολιτισμικά σε σχέση με τους κατώτερους και ηττημένους λαούς της Ανατολής. 

Τελευταίο μέρος της ιδεολογίας αποτελούν τα «ταμπού» τα οποία εντοπίζονται 

κυρίως στη μη ολοκληρωμένη παρουσίαση  των συνεπειών των εδαφικών 

κατακτήσεων του Αλέξανδρου. Η ταινία υποβαθμίζει ή αποφεύγει να παρουσιάσει τις 

επιπτώσεις της κυριαρχίας του Αλέξανδρου και του στρατού του στους λαούς της 

Ανατολής. Ωραιοποιεί και δικαιολογεί τις κινήσεις και της πράξεις του 

πρωταγωνιστή, δίνει έμφαση στον τρόπο σκέψης του και στο όραμά του αγνοώντας 

και προσπερνώντας το γεγονός πως πρόκειται για επεκτατικούς πολέμους με 

καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς που ουσιαστικά έγιναν υποτελείς του. Αιτία 

των παραπάνω το γεγονός ότι η εικόνα του Αλέξανδρου είναι σχεδόν μυθική, η 

προσωπικότητα ξεχωριστή  και τα κατορθώματα του ανυπέρβλητα για το ευρύ κοινό. 

Είναι ο «Μέγας» Αλέξανδρος. Οπότε η παρουσίαση μελανών σημείων θα αμαύρωνε 

το όραμα και τα ιδανικά στα οποία ήθελε να εστιάσει η ταινία. Ταμπού οι αρνητικές 

συνέπειες των κατακτήσεων, ο εδαφικός και οικονομικός ιμπεριαλισμός , η φιλοδοξία 

για δύναμη και κυριαρχία με κάθε κόστος.  

 Ντοκουμέντα – Επινοήσεις – Καταχρήσεις : Η εξέταση των ντοκουμέντων αλλά και 

των επινοήσεων – καταχρήσεων αποτελεί σημαντικό σημείο της ανάλυσης καθώς 

πρόκειται για ταινία που διαπραγματεύεται ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. 

Ξεκινώντας από τα ντοκουμέντα στην ταινία υπάρχουν τα βασικά στοιχεία της ζωής 

και της πορείας του Αλέξανδρου και ακολουθούν χρονικά την ιστορική 

πραγματικότητα. Οι γονείς του, το μέρος και ο τρόπος που μεγάλωσε, ο Αριστοτέλης 

ως δάσκαλος, οι φίλοι του, ο θάνατος του Φίλλιπου, η διαδοχή στο θρόνο της 

Μακεδονίας, η εκστρατεία στην Ανατολή, ο γάμος του με τη Ρωξάνη και ο 

απροσδόκητος θάνατος του. Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν και στα οποία δίνεται 
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ιδιαίτερη έμφαση εκτός του Αλέξανδρου είναι ο Φίλιππος, η Ολυμπιάδα, ο 

Πτολεμαίος, ο Ηφαιστείωνας και σε δεύτερο χρόνο η Ρωξάνη, ο Κλείτος και ο 

Αριστοτέλης. Οι επινοήσεις που εντοπίζονται στη ταινία αφορούν κυρίως 

συμπύκνωση ιστορικών γεγονότων, δράσεις που αποδίδονται σε διαφορετικά άτομα 

και γεγονότα που παρουσιάζονται σε λάθος χρόνο και χώρο όπως η σκηνή του 

Αλέξανδρου με την Στάτειρα, κόρη του Δαρείου Γ’ η οποία στην πραγματικότητα 

έγινε ανάμεσα στον Αλέξανδρο και τον Πώρο και η δολοφονία του Παρμενίωνα από 

τον Κλείτο. Επίσης δεν παρουσιάζεται στην ταινία η αρχική κατάκτηση της Μικρά 

Ασίας, της Συρίας και της Αιγύπτου πριν από τη μάχη των Γαυγαμήλων οπότε η 

αλληλουχία των γεγονότων δεν είναι ιστορικά ακριβής και μπερδεύει τον θεατή. Ένα 

άλλο σημείο το οποίο θεωρείται παραποίηση είναι πως δίνεται η εντύπωση ότι ο 

Αλέξανδρος νίκησε τον Περσικό στρατό σε μια μόνο μάχη ενώ πραγματοποιήθηκαν 

πολλές και σκληρές μάχες ωσότου κατακτηθούν τα περσικά εδάφη. Η μάχη στον 

Υδάσπη  ποταμό επίσης παρουσιάζεται πως δόθηκε με συνθήκες ηλιοφάνειας σε 

δάσος ενώ έγινε σε λασπώδη περιοχή με άσχημες καιρικές συνθήκες. Ο Φιλώτας 

παρουσιάζεται πολύ νέος ενώ ήταν μεσήλικας και ο Δαρείος δείχνει μεσήλικας ενώ 

ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία. Τέλος υπάρχουν ανακρίβειες ως προς την επεξήγηση 

των τοποθεσιών με βάση τους υπότιτλους. Η Βαβυλώνα αναφέρεται στην ταινία πως 

βρίσκεται στην Περσία αντί για την Περσική αυτοκρατορία. 

 Όσον αφορά τις καταχρήσεις εντοπίζονται αρκετές από κριτικούς και ιστορικούς 

ιδιαίτερα στον τρόπο που παρουσιάζονται οι Ελληνικές δυνάμεις σε σχέση με τις 

Περσικές. Χαρακτηριστικά ο Πέρσης ιστορικός Kaveh Farrokh (2011) αναφέρει 

πέντε βασικές παραποιήσεις τις οποίες αποδίδει στον Ευρωκεντρισμό69 του Robin 

Lane Fox στου οποίου το βιβλίο βασίστηκε η ταινία και ο οποίος υπήρξε και 

ιστορικός σύμβουλος της ταινίας.  

1. Η μάχη των Γαυγαμήλων. Η ταινία στη συγκεκριμένη μάχη  παρουσιάζει μια 

λανθασμένη εικόνα του στρατού των Αχαιμενιδών όσον αφορά το στήσιμο, το 

σχηματισμό μάχης και την οργάνωση του. Επίσης η επιλογή των ηθοποιών 

                                                

69 Ευρωκεντρισμός :  εννοείται η συνειδητή έμφαση σε ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στον 

πολιτισμό και τις ηθικές αξίες που αναπτύχθηκαν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και ο ταυτόχρονος 

αποκλεισμός ή απαξίωση των αξιών που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς. Στην έννοια 

ευρωκεντρισμός περιλαμβάνεται σήμερα ο αποκαλούμενος δυτικός κόσμος σχεδόν στο σύνολό του, 

καθώς αντλεί τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές βάσεις του από την ευρωπαϊκή ήπειρο.  
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που επιλέχθηκαν για να ενσαρκώσουν τους στρατιώτες είναι λανθασμένη 

καθώς  παραπέμπουν σε άτομα αραβικής καταγωγής. 

2. Σύγχυση της Περσίας με τη Βαβυλώνα. Στην ταινία υποδηλώνεται πως η 

Βαβυλώνα υπήρξε η διοικητική πρωτεύουσα της Περσίας ενώ ήταν μια από 

τις πολλές σατραπείες της αυτοκρατορίας. Επίσης δεν αναφέρονται πουθενά 

τα Σούσα ή η Περσέπολη η οποία και καταστράφηκε από τον Αλέξανδρο. 

3. Ο «ξανθός» Αλέξανδρος. Στην ταινία ο Αλέξανδρος εμφανίζεται με ξανθό 

χρώμα μαλλιών και «σκανδιναβικά» χαρακτηριστικά γεγονός που δεν ισχύει 

με βάση μαρτυρίες και ιστορικές πηγές ( π.χ κείμενα του Πλούταρχου, 

απεικονίσεις σε μωσαϊκά κ.α.) 

4. Έλληνες ή Μακεδόνες. Στον «Αλέξανδρο» δίνεται η εντύπωση πως η 

Μακεδονία είναι «διαφορετική» από την υπόλοιπη Ελλάδα και δεν ορίζει με 

σαφή τρόπο τους Μακεδόνες ως Έλληνες. 

5. Η απεικόνιση της Ρωξάνης. Η εμφάνιση της συζύγου του Αλέξανδρου 

υποδεικνύει έλλειψη γνώσης της ανθρωπολογικής ιστορίας του Ιράν. Η 

Ρωξάνη ήταν μια αρχαία Ιρανική βασίλισσα από τη Soghdia – Bactria. Ο όρος 

«Roxanna» προέρχεται από το παλιό ιρανικό «Rokh – Shwan» που σημαίνει 

ανοιχτόχρωμο, λαμπερό. Οπότε η επιλογή να ενσαρκώσει την Ρωξάνη μια 

σκουρόχρωμη ηθοποιός θεωρείται λανθασμένη και ιστορικά και 

ανθρωπολογικά ανακριβής. Επίσης παραποίηση θεωρείται και το γεγονός ότι 

εμφανίζεται να φορά πέπλο προσώπου τύπου «μπούρκα» κάτι που δεν ισχύει. 

Ο Ιρανικές βασίλισσες δεν φορούσαν μάσκες ή πέπλα προσώπου 

οποιουδήποτε τύπου. 

Στις παραπάνω παραποιήσεις προστίθεται και η αποσιώπηση των αρνητικών 

επιπτώσεων της επεκτατικής εκστρατείας του Αλέξανδρου και η προσπάθεια 

«ωραιοποίησης» αλλά και  δικαιολόγησης των κινήτρων του. Η απάντηση του 

σκηνοθέτη αλλά και του ιστορικού συμβούλου της ταινίας είναι πως η ζωή του 

Αλέξανδρου υπήρξε πολύπλοκη, πολύπλευρη με πολλά και σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα που ήταν αδύνατο να συμπεριληφθούν όλα σε μια ταινία. Έπρεπε να γίνει 

επιλογή συγκεκριμένων γεγονότων και περιόδων. Επίσης ο Lane Fox αναφέρει πως 

«όλοι καταλάβαμε ότι τα ξεχωριστά μέρη του δράματος του Stone πρέπει να είναι 

χρωματικά κωδικοποιημένα … δεν μπορεί η ταινία να απομακρυνθεί εντελώς από τις 

προσδοκίες του κοινού για τις Ελληνικές, Περσικές ή Βαβυλωνιακές εικόνες…» 

θέλοντας να εξηγήσει αλλά και να δικαιολογήσει τις επιλογές τους. 
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Εξετάζοντας τις επινοήσεις – παραποιήσεις της ταινίας προκύπτει το εξής 

συμπέρασμα αλλά και ερευνητικό ερώτημα. Οι βιομηχανίες ψυχαγωγικών ταινιών 

φαίνεται πως συχνά παρέχουν μια  επιλεκτική και κάποιες φορές παραμορφωτική 

εικόνα της ιστορίας. Το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει πάντα ή δεν θα ερευνήσει αν αυτό 

που παρακολουθεί είναι ιστορικά ακριβές ή όχι. Οπότε διαιωνίζονται επινοήσεις, 

παραποιήσεις και καταχρήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια λανθασμένη 

εικόνα για ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις επομένως 

αυτού, στη γνώση αλλά και στη δημιουργία πεποιθήσεων για το ιστορικό παρελθόν; 

Και μήπως θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη σημασία στις λεγόμενες «mainstream» 

ταινίες σε σχέση με την Ιστορία αλλά και την Δημόσια ιστορία που παράγουν ;   

Προθέσεις – Μηνύματα : Πρόθεση των δημιουργών του «Αλέξανδρου» ήταν να 

αφηγηθούν την ζωή και το έργο του Αλέξανδρου του Μέγα σε μια επική 

υπερπαραγωγή που θα οδηγούσε σε εμπορική αλλά και καλλιτεχνική επιτυχία. 

Πρόθεση του σκηνοθέτη ήταν η ανάδειξη του ανθρώπου πίσω από το μύθο. « Ο 

Αλέξανδρος ήταν ένας περίπλοκος άνθρωπος, η ιστορία του είναι σπουδαία όπως και 

τα κατορθώματά του και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον κατανοήσουμε 

περισσότερο…». Η ταινία σύμφωνα με τον Stone επιδιώκει να ξεκαθαρίσει και να 

δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την περίπλοκη προσωπικότητα του 

Αλέξανδρου και να παρουσιάσει άγνωστες πτυχές της ζωής του στο ευρύ κοινό. 

Όραμα του να αναδείξει την ψυχοσύνθεση του πρωταγωνιστή χωρίς απαραίτητα να 

τον θεοποιεί αλλά και χωρίς παράλληλα να κρύβει τον θαυμασμό του για εκείνον.  Ο 

Αλέξανδρος προσεγγίζεται μ’ ένα ιδιαίτερο τρόπο. Ξεχωρίζει για τις ηγετικές του 

ικανότητες, την δύναμη, το πάθος του για εξερεύνηση, τον σεβασμό και τη αγάπη του 

για τον άνθρωπο  ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται κυκλοθυμικός, με συγκεχυμένες 

σκέψεις και διαπροσωπικές σχέσεις, αδύναμος συναισθηματικά με εμμονές και 

φοβίες. Τα μηνύματα της ταινίας απλοϊκά και επιφανειακά με διδακτικό τόνο και με 

εμφανή πρόθεση «ωραιοποίησης» της ιστορικής πραγματικότητας. Οι Έλληνες και 

κυρίως οι Μακεδόνες ανώτεροι ηθικά, στρατιωτικά και πολιτισμικά με ηγέτη τον 

χαρισματικό νεαρό βασιλιά της Μακεδονίας ταξίδεψαν στην Ανατολή για να 

«εκπολιτίσουν» τους «βαρβάρους». Οι εκεί λαοί με σπουδαίοι πολιτισμικά αλλά 

κατώτεροι των Ελλήνων ηττώνται εύκολά, γρήγορα και σχετικά αναίμακτα. Οι 

συνέπειες της εκστρατείας θετικές για όλους με πολιτισμικές ανταλλαγές, ειρηνική 

συνύπαρξη και το όραμα του πρωταγωνιστή για κατάργηση συνόρων και παγκόσμια 

ειρήνη. Η ταινία υποβαθμίζει την στρατοκρατική οργάνωση της εκστρατείας όπως 
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και τα ανταγωνιστικά οικονομικά και εδαφικά κίνητρα. Ο ιμπεριαλιστικός 

χαρακτήρας των επεκτατικών πολέμων αντικαθίσταται από μια επιφανειακή 

«εκπολιτιστική» πολιτική και παρουσιάζεται ως μέρος ενός υψηλού οράματος με 

απώτερο στόχο ένα κόσμο χωρίς πολέμους και ανταγωνισμούς υπό την κηδεμονία 

όμως του Μακεδόνα στρατηλάτη. Ο Αλέξανδρος και η εκστρατεία του προσμετράται 

στα θετικά της Ιστορίας αγνοώντας οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή αποτέλεσμα.  

Πρόσληψη :  Η ταινία «Αλέξανδρος» αποτελεί μια επική υπερπαραγωγή η οποία 

κόστισε 180 εκατομμύρια δολάρια αλλά εμπορικά θεωρήθηκε μη επιτυχημένη με 

συνολικά κέρδη 167 εκατομμύρια παγκοσμίως. Ο σχεδιασμός της ταινίας θεωρητικά 

δεν είχε συγκεκριμένο κοινό στόχο. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό και στους λάτρεις 

των ταινιών με ιστορικά και επικά χαρακτηριστικά. Πρακτικά ωστόσο και κυρίως εκ 

του αποτελέσματος η ταινία απευθύνεται περισσότερο σε θεατές οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για ιστορικές ταινίες και έχουν επαρκής γνώσεις για την εποχή και τα 

πρόσωπα που παρουσιάζονται. Ως ταινία είχε πιο θετική αντιμετώπιση στην Ευρώπη 

και ιδιαίτερα αρνητική στην Αμερική κρίνοντας από τις εισπράξεις και τα εισιτήρια. 

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι ως θέμα η ζωή και το έργο του Αλέξανδρου είναι  

περισσότερο γνωστό στην Ευρώπη και γι’ αυτό προσέλκυσε περισσότερους θεατές 

απ’ ότι στην Αμερική που η ιστορία του δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή ή δημοφιλή. Οι 

κριτικές που απέσπασε από ιστορικούς και κριτικούς ήταν ιδιαίτερα αρνητικές. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι η ταινία προκάλεσε μια μικρής έντασης διαμάχη πριν ακόμα 

ξεκινήσει η κινηματογράφησή της. Ο σκηνοθέτης ζήτησε από την τότε Ελληνική 

κυβέρνηση άδεια και υποστήριξη ώστε να γίνουν γυρίσματα στην Πέλλα. Το 

Ελληνικό υπουργείο πολιτισμού αρνήθηκε λέγοντας πως «Το Ελληνικό κράτος δεν 

είναι σε θέση να εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία, διότι μπορεί στο τέλος να 

φερόμαστε ότι συνυπογράφουμε ένα κινηματογραφικό προϊόν με το οποίο διαφωνούμε 

κυρίως ιστορικά». Επίσης πριν την προβολή της μια ομάδα  25 Ελλήνων δικηγόρων 

απείλησαν να καταθέσουν μήνυση εναντίον του Stone και της εταιρίας παραγωγής 

Warner Bros ισχυριζόμενοι πως το σενάριο ήταν ανακριβές και απαίτησαν 

διαβεβαιώσεις προς το κοινό ότι η ταινία αποτελεί μύθευμα και δεν είναι πραγματική 

αναπαράσταση της ζωής του Αλέξανδρου. Όσον αφορά τον Ελληνικό τύπο η ταινία 

δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και απέσπασε  μέτριες κριτικές με τις περισσότερες 

να τονίζουν πως πρόκειται απλά για μια ταινία μυθοπλασίας και όχι για επιστημονική 

πραγματεία και πως έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η καλύτερη και πιο ακριβή 

διαφημιστική καμπάνια που έγινε ποτέ για την Ελλάδα, την Ελληνική μυθολογία, την 
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αρχαία τραγωδία και την Ελληνική, Ελληνικότατη Μακεδονία. Σαν ύφος το 1/3 

καταναλώνεται στη ρητορική για το όραμα του Αλέξανδρου. Το δεύτερο 1/3 στον 

ρομαντικό έρωτα του για τον Ηφαιστείωνα και το υπόλοιπο 1/3 σε κατάρες για τη 

“δόλια” τη μητέρα του (Δανίκας, 2004). 

 «Ο κινηματογράφος είναι τέχνη και ως έργο τέχνης πρέπει να κρίνεται και να 

αξιολογείται, όχι ως ιστορικό ντοκουμέντο(…) είναι αδύνατον να υπάρξει θνητός και 

ηθοποιός ο οποίος να καταφέρει να προσφέρει στον καθένα μας την εξιδανικευμένη 

εικόνα που συμβαίνει να έχει για τον Μέγα Αλέξανδρο» (Θέμελης, 2005). 

Ο Stone είναι αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικούς Αμερικανούς σκηνοθέτες 

της γενιάς του και οι ταινίες του έχουν πάντα κάτι να πουν (…) Πολλές σκηνές του 

“Αλέξανδρου” δείχνουν ακριβώς το εύρος της σκηνοθετικής του σύλληψης. Το να 

μεταφέρεις όμως ένα θρύλο στην οθόνη είναι σίγουρα πολύ δύσκολο (Φένεκ 

Μικελίδης, 2004). 

«Είναι απλά μια ταινία! Τι έπαρση και αυτή να θέλουμε να στριμώξουμε τους αρχαίους 

στις δικές μας ηθικές αρχές. Η ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα και νόμιμη ήταν και 

κοινωνικά αποδεκτή» (Μάρκαρης. 2004). 

«Χαριτωμένο, φλύαρο μετά – επικό παραμύθι, που απευθύνεται σε νεαρά αγόρια με 

ηγεμονικές τάσεις, τυραννικές αλλοπαρμένες μητέρες, αγροίκους πατεράδες, βασιλιάδες 

και γιδοβοσκούς. Η ταινία αποδεικνύει περίτρανα πως η άψογη τεχνική χωρίς νοήματα 

δεν συνιστά τέχνη» (Παπαδημητρίου, 2004). 

Στον αντίποδα των Ελληνικών κριτικών είναι οι κριτικές από το Ιράν και την Ινδία οι 

οποίες εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία της ταινίας. Ιρανοί ιστορικοί ένιωσαν 

προσβεβλημένοι από την αναπαράσταση των Περσών ως υποδεέστερων των 

Μακεδόνων, ενώ αντιρρήσεις διατυπώθηκαν και από Ινδούς ιστορικούς ειδικά σε ότι 

αφορά τη μάχη στον Υδάσπη ποταμό. Η ταινία προωθεί στρεβλώσεις εναντίον του 

αρχαίου Ιράν, του Ιρανικού πολιτισμού, των ανθρώπων και του στρατού των 

Αχαιμενιδών (…) Οι Ελληνικές δυνάμεις φαίνονται πολύ οργανωμένες και 

πειθαρχημένες ενώ οι Περσικές εντελώς αποδιοργανωμένες και αυτό είναι πολύ 

ενοχλητικό εκτός από αναληθές. Οι Περσικές δυνάμεις ήταν τόσο  πολύ πειθαρχημένες 

που χρησιμοποιούσαν πραγματική μουσική για να τους βοηθά να βαδίζουν με πειθαρχία 

και σε απόλυτη τάξη (Farrokh, 2011). «Οι απεικονίσεις των Περσών είναι ανακριβείς 

και ιδιαίτερα των γυναικών» (Esfandiari, 2005).  
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 «Στην ταινία του Stone υπάρχουν σοβαρά σφάλματα πολλά από τα οποία φαίνονται 

ασήμαντα αλλά δεν είναι. Οι ταινίες είναι ένα ισχυρό μέσο πειθούς ανεξάρτητα από το 

πόσο έντονα μας λένε ότι η ταινία είναι απλά ψυχαγωγία» (Farrokh, 2011). 

 Ανάμεικτες κριτικές υπήρξαν και  σε Ευρώπη και Αμερική οι οποίες εστιάζουν 

κυρίως στις ιστορικές καταχρήσεις της ταινίας. Φιλόδοξη και ειλικρινής ταινία που 

όμως δεν εστιάζει και το θέμα της παραμένει αόριστο. Ο Stone  γοητεύεται από τον 

παν - εθνικισμό και τον παν - σεξουαλισμό του Αλέξανδρου και τον παρουσιάζει να 

προσπαθεί να ενώσει πολλούς λαούς κάτω από έναν θρόνο, παραμένοντας όμως 

εξίσου φιλάνθρωπος και λαοφιλή.(…) Η αφήγηση του Πτολεμαίου είναι ατελείωτη 

και τα γεγονότα συνοψίζονται γρήγορα.(…) Ο Αλέξανδρος εξαιρετικά 

ανοιχτόμυαλος για τύραννος, υπερβολικά ευαίσθητος και καθόλου πειστικός ως 

κατακτητής. Οι σκηνές των μαχών εντυπωσιακές και λαμπρές. Ωστόσο ως σύνολο η 

ταινία δεν διαθέτει δομή και σαφήνεια. Τα μέρη της δεν ταιριάζουν μεταξύ τους και 

παρουσιάζονται αποσυνδεδεμένα, από τη μία η στρατιωτική -  πολιτική σταδιοδρομία 

του Αλέξανδρου και από την άλλη η συγκεχυμένη συναισθηματικά ζωή του. Όσον 

αφορά το σενάριο επίσης είναι σε μεγάλο βαθμό ασυνεπές και ασυνάρτητο. Ο Stone  

και οι “ειδικοί” του ξόδεψαν πάρα πολύ χρόνο στην έρευνα ώστε να είναι ιστορικά 

ακριβής και έχασαν την ουσία. Η εξέλιξη και η ανάπτυξη ενός χαρακτήρα κάνουν μια 

ταινία πετυχημένη  (Ebert, 2004). 

(…) Ο σκηνοθέτης, οι σεναριογράφοι και ο ιστορικός σύμβουλος Robin Lane Fox 

προσπάθησαν να εμφυσήσουν  στον Αλέξανδρο κάποιο ευγενή σκοπό για την 

αιματηρή Μακεδονική καταπάτηση ολόκληρης της Ασίας. Οι δημιουργοί της ταινίας 

μοιράζονται μια κοινή ανάγκη, να δώσουν νόημα στις κατακτήσεις του Αλέξανδρου 

ακόμα και αν δεν υπάρχει. Έτσι επέστρεψαν σε αυτή την ¨κουρασμένη¨ παλιά θεωρία 

της αδελφότητας υπέρ της ανθρωπότητας, μια ιδέα που υποστηρίχθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε έντονα στα μέσα του 20ου αιώνα,  αλλά η οποία δεν είναι πια 

αποδεκτή πλέον από τους σύγχρονους μελετητές αφού δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι 

ως θεωρία έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. (…) Οι δημιουργοί δεν εντόπισαν 

κάποιο ευγενή πραγματικό σκοπό πίσω από τις κατακτήσεις και έτσι υιοθέτησαν 

έναν. Αποστολή του Αλέξανδρου ήταν να διαδώσει την Ελληνική κουλτούρα στις 

¨κατώτερες¨ περιοχές του κόσμου (Borza, 2007). 

Ο Αλέξανδρος εξερευνεί δεν κατακτά (…). Παρουσιάζεται στην ιδανική μορφή του, 

έξοχος, υπέροχος σχεδόν θεϊκός. Τα κίνητρα του ευγενή. Υπήρξε εξαιρετικός ηγέτης 
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και πολεμιστής με τιμή και όραμα. Ο Αλέξανδρος αντιπροσωπεύει για τον Stone τα 

χαμένα ιδανικά της σημερινής Αμερικής. Η διεθνής πολιτική του χρησιμοποιείται ως 

υποκατάστατο της χαμένης Αμερικανικής αλληλεγγύης και συντροφικότητας 

(Asirvatham, 2007). 

  Με βάση τις παραπάνω κριτικές παρατηρείται μια διαφορά ως προς το περιεχόμενο 

και την εστίαση. Στον Ελληνικό τύπο οι κριτικές είναι συγκρατημένα αρνητικές και 

εστιάζουν κυρίως στο ότι πρόκειται απλά για μια ταινία και όχι για ιστορικό 

ντοκιμαντέρ υποβαθμίζοντας τον ρόλο και την αξία της. Ο δημόσιος ιστορικός λόγος 

που αναπαράγεται από τον κινηματογραφικό μαζικό και λαϊκό πολυτροπικό λόγο 

προσλαμβάνεται ως προπαγανδιστικός και η αφήγηση με βάση τα είδη των ιστορικών 

μοντέλων αφήγησης και έρευνας δομείται ως μοντέρνα. Δίνεται έμφαση κυρίως στο 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και όχι στην ιστορικότητα της ταινίας καθώς 

αντιμετωπίζεται ως τέχνη. Αντίθετα οι κριτικές στον ξένο τύπο αντιμετωπίζουν την 

ταινία όχι μόνο ως καλλιτεχνικό δημιούργημα αλλά και ως φορέα ιστορικών 

πληροφοριών και γεγονότων. Εντοπίζουν χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας του 

Αλέξανδρου, των λαών και των πολιτισμών που εμπλέκονται. Εστιάζουν και 

καταδεικνύουν επιρροές, μηνύματα, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις της 

ταινίας. Ο λόγος εκλαμβάνεται ως νοηματικός και σε κάποια σημεία πραγματιστικός 

ενώ η αφήγηση είναι μεταμοντέρνα. Όσον αφορά την ιστορική εννοιολόγηση των 

κριτικών οι προσλαμβάνονται ως επώνυμες, ηγεμονικές με εθνικά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά. 

Ο Stone σε συνεντεύξεις του υπεραμύνθηκε της ταινίας και των επιλογών του 

δείχνοντας τον απαράμιλλο θαυμασμό  που τρέφει για τον Αλέξανδρο ως 

προσωπικότητα και απέδωσε την μη επιτυχημένη πορεία της ταινίας στην Αμερική 

στον ακραίο πουριτανισμό που επικρατεί στη χώρα. Η Ουάσινγκτον παίρνει τα λεφτά 

της Μέσης Ανατολής και τα επενδύει στις ΗΠΑ, η Βρετανική αυτοκρατορία στο 

Λονδίνο, ο Ναπολέων στο Παρίσι. Οι Ρωμαίοι πήραν μεγάλο πλούτο από την Ανατολή 

και τον επένδυσαν στη Ρώμη. Ο Αλέξανδρος δεν το έκανε ποτέ αυτό, ποτέ δεν έδειξε 

ενδιαφέρον να γυρίσει στη Μακεδονία ή την Αθήνα. Ήταν αληθινά μια παγκόσμια 

εμπειρία γι αυτόν. Δεν είναι ο τυπικός δυτικός ιμπεριαλιστής που πηγαίνει στην 

Ανατολή, παίρνει από αυτήν και γυρίζει στη Δύση. Αυτός έμεινε. Αυτή είναι η διαφορά 

και οι άνθρωποι δεν το αναγνωρίζουν αυτό πάντα. Δεν είχε καμία επιθυμία να 

εκμεταλλευτεί. Ο ίδιος μη νιώθοντας πλήρως ικανοποιημένος από την πρώτη 
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επιμέλεια της ταινίας προχώρησε σε τρείς ειδικές εκδόσεις με την τελευταία να 

γίνεται το 2014 με αφορμή τα δέκα έτη από την αρχική της κυκλοφορία 

αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το πάθος και την προσωπική «εμμονή» του για 

τον Αλέξανδρο αλλά και πόσο δύσκολο είναι να αποτυπωθεί η ζωή και η ιστορία μια 

μεγάλης και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενης με βάση τις κριτικές προσωπικότητας. Ο 

«Αλέξανδρος» αποτελεί την τελευταία ταινία για τον Μακεδόνα στρατηλάτη και 

έκτοτε δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη προσπάθεια ή απόπειρα. Ως θέμα διαπιστώθηκε 

πως είναι περίπλοκο, πολυδιάστατο με πολλές και διαφορετικές παραμέτρους και 

σίγουρα η εισπρακτική «αποτυχία» της ταινίας του Stone αποτελεί αποθαρρυντικό 

παράγοντα. Κλείνοντας την πρόσληψη αυτό που παρατηρήθηκε και  αξίζει να 

σημειωθεί  είναι πως μια ταινία βασιζόμενη σε ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα όσο 

ακριβής και αν προσπαθήσει να είναι στις αναπαραστάσεις της δεν μπορεί να 

αποφύγει την «υποκειμενικότητα» είτα των δημιουργών της είτε του κοινού και των 

κριτικών. Ο «Αλέξανδρος» αποδεικνύει ότι η Ιστορία δεν είναι μία ή δεν έχει μόνο 

μια πλευρά. Δημιουργεί αντιδράσεις και συζητήσεις ανάλογα με την εκάστοτε  εποχή, 

κοινωνία, χώρα αλλά και οπτική της οποίας αποτελεί μέρος. Στη μελέτη όλων αυτών 

έγκειται η ουσία και η χρήση της Δημόσιας ιστορίας και τα αποτελέσματά τους 

δίνουν μια άλλη διάσταση στην ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα  κάθε 

εποχής. 

Ιστορικά - κοινωνικά συμφραζόμενα : Τα ιστορικά – κοινωνικά συμφραζόμενα της 

ταινίας «Αλέξανδρος» είναι ίδια με εκείνα που αναφέρθηκαν στην ανάλυση της 

ταινίας «Τροία» καθώς κινηματογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν την ίδια χρονική 

περίοδο. Οι Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας, το ενδιαφέρον για ταινίες εποχής με 

ιστορικό – πολεμικό- ηρωικό περιεχόμενο και ο πόλεμος στο Ιράκ αποτελούν το 

κοινωνικό – πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε και προβλήθηκε η 

ταινία. Ως ταινία όπως έχει ήδη αναφερθεί δέχτηκε αυστηρές κριτικές και 

αξιολογήθηκε και με  ιστορικά κριτήρια λόγω του ότι αφηγείται την ζωή ενός 

πραγματικού προσώπου και ασχολείται με αληθινά γεγονότα. Επισημάνθηκαν οι 

επινοήσεις και υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις για τις παραποιήσεις και τις 

καταχρήσεις. Η ταινία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για έναν ιστορικό όχι όμως με 

κριτήριο την ιστορική της ακρίβεια. Μέσω του «Αλέξανδρου» έγινε φανερό το πώς 

αντιλαμβάνεται την ζωή, την πορεία και την προσωπικότητα ενός σημαντικού 

ιστορικού προσώπου σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος. Παρατηρήθηκε ότι ανάλογα με 

την γεωγραφική, εθνική, πολιτισμική καταγωγή αλλάζει και η οπτική. Μέσω των 
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συζητήσεων και των κριτικών προέκυψαν πληροφορίες για την καταγραφή της 

ιστορίας του Αλέξανδρου από διάφορους λαούς, για τη συσχέτιση μνήμης και 

ταυτότητας. Μέσω μιας ψυχαγωγικής ταινίας αφυπνίστηκε ιστορικά ένα μέρος του 

κοινού και εκδηλώθηκαν σκέψεις και απόψεις που αποτελούν δείγμα πεποιθήσεων 

και αντιλήψεων για πολλά θέματα. Οι απόψεις , οι κριτικές οι συζητήσεις  η ίδια η 

ταινία με την οπτική των δημιουργών της συνιστούν προνομιακά αποκαλυπτικούς 

δείκτες που είναι δυνατόν να προκύψουν σε όλα τα επίπεδα της ταινίας όπως επίσης 

και στη σχέση με την κοινωνία. «Η χαρτογράφησή τους, η καταγραφή των συγκλίσεων 

και των αποκλίσεων ως προς την ιδεολογία, συμβάλλουν στο να ανακαλυφθεί το 

λανθάνον που συγκαλύπτεται από το φανερό , το αθέατο που  διαφαίνεται στο ορατό» 

(Φερρό, 2002). Μια ταινία δεν διδάσκει Ιστορία. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 

ιστορική πραγματεία. Αποτελεί όμως δείγμα για το πώς το ευρύ κοινό 

αντιλαμβάνεται την Ιστορία και τα πρόσωπά της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατανόησης της εκάστοτε κοινωνίας. Διανύουμε μια 

περίοδο που ο κινηματογράφος παράγει Ιστορία και μπορεί να αποτελέσει χρήσιμό 

«όπλο» στα χέρια ενός ιστορικού. Όπως αναφέρει και ο Φερρό (2002) «Ο ιστορικός 

επιλέγει ορισμένο σύνολο πηγών και υιοθετεί συγκεκριμένη μέθοδο ανάλογα με τη φύση 

της αποστολής του και την εποχή και αλλάζει μεθόδους και πηγές όταν όσα 

χρησιμοποιούσε μέχρι τότε χάνουν την αποτελεσματικότητα τους».  Μια πηγή ή μια 

μέθοδος μπορεί να αποτελέσει  και μια κινηματογραφική ταινία όπως η «Τροία», ο 

«Αλέξανδρος» και οι «300» που ακολουθεί.   

 

4.3. Οι 300 (2006) 

Α. Σημειωτική τεχνική καταγραφή 

Εξέταση εξωτερικών χαρακτηριστικών. 

Τίτλος : Ο τίτλος της ταινίας είναι μονολεκτικός. Αποτελείται από ένα νούμερο το 

οποίο δηλώνει των αριθμό των Σπαρτιατών που πολέμησαν στη μάχη των 

Θερμοπυλών. Ως τίτλος για να είναι κατανοητός προδιαθέτει κάποιες περαιτέρω 

γνώσεις για το θέμα της ταινίας. 

Είδος – Θέματα : Η «300» είναι μια επική, ιστορική πολεμική ταινία δράσης του 

κυρίαρχου ρεύματος. Θέμα της είναι το πώς ο βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας 
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οδήγησε 300 Σπαρτιάτες στη μάχη των Θερμοπυλών απέναντι στο Πέρση βασιλιά 

Ξέρξη και ενός πολύ μεγάλου στρατού. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο 

κόμικς70 (comic) του Frank Miller71 (1998) το οποίο είναι εμπνευσμένο από την 

ιστορική μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ. μεταξύ Ελλήνων και Περσών κατά τη 

δεύτερη περσική εισβολή στη Ελλάδα. Προκύπτει οπότε η διακειμενικότητα από την 

αρχαία Ελληνική ιστορία. Οι δημιουργοί της ταινίας αλλά και ο συγγραφέας του 

κόμικς επέλεξαν σε αρκετά σημεία να τροποποιήσουν την Ιστορία και να την 

προσαρμόσουν δίνοντας της μια πιο «καλλιτεχνική» μορφή ώστε να εξυπηρετεί τις 

δικές τους προδιαγραφές. Η σύνδεση όμως συνεχίζει να υπάρχει, είναι εμφανής και 

αυτόματα δημιουργείται σύγκριση. Σύγκριση και αντιπαράθεση ανάμεσα στην ταινία 

και στα πραγματικά ιστορικά γεγονότα και τον τρόπο χειρισμού και παρουσίασής 

τους από τους δημιουργούς της. Επίσης πως αντιμετωπίστηκε από το κοινό, ως 

ταινία, ως ιστορικό γεγονός αλλά και σε ποια έκταση αντανακλά τις αξίες και τα ήθη 

της εποχής που δημιουργήθηκε και της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται. 

Παραγωγοί – Πομποί : Χώρα προέλευσης της ταινίας είναι οι ΗΠΑ. Η παραγωγή και 

τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στο Μόντρεαλ του Καναδά και πιο συγκεκριμένα 

στα Icestorm Studios. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο διαπολιτισμικός, 

γεωγραφικός και οικονομικός άξονας του πομπού που διαμεσολαβεί για την ιστορική 

αναπαράσταση. 

Γλώσσα : Η ταινία γυρίστηκε στην Αγγλική γλώσσα. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε με 

ελληνικούς υπότιτλους. Προκύπτει επομένως και επανειλημμένως  η κυριαρχία της 

αγγλικής παγκόσμιας επικοινωνίας. 

Διάρκεια : Η διάρκεια της ταινίας είναι 116 λεπτά. Θεωρείται κανονική σε σχέση με 

τη μέση διάρκεια μιας ταινίας. 

Χρώμα : Η ταινία είναι έγχρωμη. Λόγω του ιδιαίτερου τρόπου παραγωγής της και της 

ψηφιακής επεξεργασίας που υπέστη  θυμίζει έντονα κόμικς.  

Διανομή – Προβολή : Η διανομή της ταινίας έγινε από την εταιρεία Warner Bros 

Pictures. Πρώτη επίσημη προβολή έγινε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 

                                                

70 Κόμικς το [kómiks] & κόμικς το [kómik], ουσιαστικό (άκλ.) : αστείες ή περιπετειώδεις ιστορίες σε 
σκίτσα, που συνοδεύονται από πολύ σύντομο κείμενο, καθώς και από τους διαλόγους των προσώπων. 

|| περιοδικό με κόμικς. || (ως επίθ.): Σε μορφή κόμικς. 

71 Frank Miller : Αμερικανός δημιουργός κόμικς (σχεδιαστής και συγγραφέας) και σκηνοθέτης. Τα 

έργα του είναι εμπνευσμένα από το κίνημα του φιλμ νουάρ. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους 

και δημοφιλείς δημιουργούς και έχει επηρεάσει έντονα τον σύγχρονο κόσμο των κόμικς. 
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Βερολίνου στις 14 Φεβρουαρίου 2007. Ως ταινία έκανε επίσημη πρεμιέρα στις 7 

Μαρτίου 2007 στη Σπάρτη. Επιλέχθηκε η πόλη της Σπάρτης συμβολικά λόγω του 

θέματος της ταινίας. Στις 9 Μαρτίου κυκλοφόρησε στη υπόλοιπη Ελλάδα  και στις 9 

Μαρτίου στη Αμερική.  

 

Β. Εξέταση υπόβαθρου. 

Εταιρεία παραγωγής : H «300» δεν αποτελεί  παραγωγή μιας συγκεκριμένης 

εταιρείας αλλά δυο Αμερικανών παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών του Mark 

Canton, του Bernie Goldmann και του Ιταλού Gianni Nunnari. Ο Nunnari 

συγκεκριμένα εντυπωσιάστηκε από το κόμικς του Frank Miller, 300 και αποφάσισε 

να δημιουργήσει μια ταινία με βάση αυτό σε συνεργασία με τους δύο Αμερικανούς 

παραγωγούς. Οπότε η ταινία δεν είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης εταιρείας 

παραγωγής αλλά προϊόν ανεξάρτητης - ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το κόστος 

παραγωγής της ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια και τα γυρίσματα κράτησαν 

ένα μήνα, ενώ η ψηφιακή της επεξεργασία περίπου ένα χρόνο. Πρόκειται για μια 

ταινία εξ ολοκλήρου κινηματογραφημένη σε στούντιο και με τη χρήση υψηλής 

τεχνολογίας ψηφιακών μέσων. 

Σκηνοθέτης : Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Αμερικανός Zack Snyder ο οποίος είναι 

επίσης παραγωγός και σεναριογράφος. Ως σκηνοθέτης έχει ασχοληθεί κυρίως με 

ταινίες δράσης όπου  πρωταγωνιστούν υπέρ ήρωες και  είναι βασισμένες σε κόμικς 

όπως ο Watchman (2009), Man of Steel (2013), Batman v Superman : Dawn of 

Justice (2016). Έχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση ειδικών μέσων τεχνολογίας και 

ψηφιακής επεξεργασίας και ξεχωρίζει από άλλους σκηνοθέτες στον τρόπο που 

χειρίζεται την κάμερα κατά τη διάρκεια των σκηνών μάχης ιδιαίτερα τις «περικοπές» 

και τα «γκρό πλάν» (Nicholson, 2009). Με βάση τα προσόντα του υπήρξε 

δικαιολογημένη επιλογή για το είδος της συγκεκριμένης ταινίας και κυρίως για τον 

τόπο κινηματογράφησής της .   

Σενάριο : Σεναριογράφοι  ταινίας είναι ο Zack Snyder, ο Kurt Johnstad και ο Frank 

Miller. Το σενάριο βασίστηκε στο ομώνυμο κόμικς του Miller του οποίου έμπνευση 

υπήρξε η ιστορική μάχη των Θερμοπυλών. Η ταινία έχει πολλές ομοιότητες με το 

κόμικς και πολλές σκηνές αποτελούν πιστή αντιγραφή των εικόνων του. Ο Miller ως 

σχεδιαστής και συγγραφέας δημιουργεί έργα εμπνευσμένα από το κίνημα φίλμ 
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νουάρ72 (film noir) και θεωρείται από τους πιο αναγνωρισμένους και δημοφιλείς 

δημιουργούς κόμικς. Το ύφος του σεναρίου θυμίζει το κλασσικό ύφος των 

αμερικανικών κόμικς με επιρροές από φίλμ νουάρ. Έντονη είναι η ηρωική φαντασία, 

η υπερβολή στα συναισθήματα και στις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών αλλά και 

στις σκηνές των μαχών. Η ταινία χαρακτηρίστηκε με βάση το σενάριο δραματική, 

βίαιη και σε πολλά σημεία αρκετά ωμή. Τα κοινά στοιχεία με την ιστορική 

πραγματικότητα είναι εμφανή το ίδιο όμως ισχύει και με τις καταχρήσεις – 

παραποιήσεις. 

Πρωταγωνιστές : Στους βασικούς ρόλους έπαιξαν οι παρακάτω ηθοποιοί :  

Λεωνίδας : Gerard Butler 

Δήλιος : David Wenham 

Γοργώ : Lena Headey 

Πλείσταρχος : Giovanni Cimmino 

Θήρων : Dominic West 

Εφιάλτης : Andrew Tierman 

Ξέρξης : Rodrigo Santoro 

Πυθία : Kelly Craig 

 

Γ. Εξέταση δομικών στοιχείων 

Γνησιότητα – Αυθεντικότητα : Η ταινία «300» παρουσιάζει και έχει ως κεντρικό 

θέμα της τη μάχη των Θερμοπυλών η οποία ως ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα στα 

πλαίσια της δεύτερης Περσικής εισβολής στη Ελλάδα το 480 π.Χ. Η πρώτη εισβολή 

είχε πραγματοποιηθεί δέκα χρόνια πριν στην οποία οι Πέρσες υπέστησαν βαριές 

ήττες με αποκορύφωμα τη Μάχη του Μαραθώνα. Οι Θερμοπύλες επιλέχθηκαν ως 

                                                

72  Φιλμ νουάρ : είναι κινηματογραφικός όρος που χρησιμοποιείται κυρίως για να ορίσει ένα 

συγκεκριμένο στυλ σε αστυνομικές ταινίες του Χόλιγουντ που δίνουν έμφαση στον κυνισμό των 

χαρακτήρων και τα συναισθηματικά ή ερωτικά τους κίνητρα. Η κλασική περίοδος του φιλμ νουάρ στις 

ΗΠΑ εκτείνεται από τις αρχές της δεκαετίας του '40 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '50. Οι ταινίες 
αυτής της εποχής χαρακτηρίζονται από χαμηλό φωτισμό και έντονες ασπρόμαυρες αντιθέσεις, 

επιρροές από το γερμανικό εξπρεσιονισμό. Επίσης, πληθώρα ιστοριών και συμπεριφορών χαρακτήρων 

προέρχονται από το χώρο του αστυνομικού μυθιστορήματος στις ΗΠΑ, κατά την περίοδο της 

Οικονομικής Ύφεσης. Ο όρος «film noir» (στα γαλλικά: "μαύρη ταινία") αποδόθηκε για πρώτη φορά 

σε ταινίες του Χόλιγουντ από τον Γάλλο κριτικό Νίνο Φρανκ το 1946. 
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τόπος διεξαγωγής της σύγκρουσης από τους Σπαρτιάτες λόγω του στενού 

περάσματος το οποίο θα εξουδετέρωνε το μειονέκτημα της μικρής αριθμητικής τους 

δύναμης. Οι Πέρσες διέθεταν ένα πολύ μεγάλο στρατό ο οποίος ήταν αδύνατο να 

περάσει ολόκληρος από τα στενά των Θερμοπυλών και έτσι θα έχαναν το αριθμητικό 

τους πλεονέκτημα. Η μάχη διήρκησε τρείς μέρες. Τις δύο πρώτες οι Έλληνες 

αντιστάθηκαν. Την τρίτη ένας Σπαρτιάτης ονόματι Εφιάλτης πρόδωσε τους Έλληνες 

και οδήγησε τους Πέρσες από ένα κρυφό μονοπάτι πίσω από τους Έλληνες τους 

οποίους και περικύκλωσαν. Όταν έγινε γνωστή η προδοσία και το αποτέλεσμα της 

μάχης ήταν μη αναστρέψιμο ο Λεωνίδας βασιλιάς της Σπάρτης αποδέσμευσε τις 

συμμαχικές δυνάμεις και κράτησε μαζί του στις Θερμοπύλες 300 επίλεκτους 

στρατιώτες και κάποιους εθελοντές (700 Θεσπιείς, 400 Θηβαίοι και 900 με 1000 

περίοικοι Λακεδαιμόνιοι). Οι Πέρσες εξόντωσαν ολόκληρη τη δύναμη που έμεινε στα 

Στενά και η μάχη των Θερμοπυλών αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες μάχες της 

παγκόσμιας ιστορίας. Έμεινε γνωστή κυρίως από ηθικής άποψης ως ένα λαμπρό 

παράδειγμα αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και υπακοής στους νόμους και στην πατρίδα. 

Ανέδειξε επίσης το ήθος και το στρατιωτικό μεγαλείο των Σπαρτιατών.  

Η ταινία βασίστηκε στο ομώνυμο κόμικς το οποίο είναι εμπνευσμένο από την 

ιστορική μάχη. Ως ταινία ωστόσο δεν αποτελεί ακριβή και πιστή περιγραφή και 

αναπαράσταση της μάχης κάτι που δηλώθηκε εξ’ αρχής από τους δημιουργούς της 

τονίζοντας πως πρόκειται για ταινία εμπνευσμένη από την ιστορική πραγματικότητα 

της μάχης και δεν αποτελεί ντοκιμαντέρ. Όσον αφορά τη γνησιότητα – αυθεντικότητα 

υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν γνήσια ή αυθεντικά όπως τα 

ονόματα των πρωταγωνιστών στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο 

προφοράς τους, η παρουσίαση των γυναικών και του κεντρικού ρόλου που κατείχαν 

στην  Σπαρτιατική κοινωνία και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας της Σπάρτης. 

Παρουσιάζεται έντονα το πολεμικό ήθος των Σπαρτιατών και η προσήλωση τους 

στην πατρίδα, στους νόμους και στην τιμή. Γενικότερα η ταινία ακολουθεί την 

ιστορική πραγματικότητα όσον αφορά τα πρόσωπα, την πορεία και την έκβαση της 

μάχης. Όπως όμως προαναφέρθηκε η ταινία δεν διεκδικεί τον τίτλο του ιστορικού 

ντοκιμαντέρ οπότε υπάρχουν και αρκετά φανταστικά περιστατικά, συνομιλίες και 

αντιδράσεις. Επίσης υπάρχει μια υπερβολή στον τρόπο παρουσίασης αρκετών 

γεγονότων και στον τρόπο που απεικονίζονται οι Πέρσες ο οποίος θεωρείται 

ανακριβής και μη σχετιζόμενος με την πραγματικότητα. Τέλος δεν δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή και επιμέλεια  στην ιστορική αναπαράσταση της εποχής κυρίως σε ότι 
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αφορά τις πανοπλίες και τον πολεμικό εξοπλισμό των Σπαρτιατών ο οποίος ουδεμία 

σχέση έχει με την πραγματικότητα.  

Φωτογραφία : Υπεύθυνος φωτογραφίας της ταινίας είναι ο Αμερικανός 

κινηματογραφιστής Larry Fong. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα 

μαγνητοσκοπώντας μουσικά βίντεο και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ανεξάρτητες 

παραγωγές και τηλεοπτικά προγράμματα. Οι «300» ήταν η πρώτη του μεγάλου 

μήκους κινηματογραφική ταινία και έκτοτε αποτελεί τακτικό συνεργάτη του 

σκηνοθέτη Zack Snyder με τον οποίο συνεργάστηκαν και σε άλλες τέσσερις ταινίες. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτογραφίας 

Κάμερες : Panaflex Platinum, Gold II, Arriflex 435ES  

Φακοί : Photo – Sonics Panavision Primo 

Διάφραγμα Κάμερας : Super 35 

Φίλμ : Kodak Vision 2 Expression SOOT  5229 

Εκτύπωση : Kodak Vision Premier 2393 

Όσον αφορά την σκηνοθεσία της φωτογραφίας ο Fong αναφέρει πως 

χρησιμοποιήθηκε ως  προσχέδιο το κόμικς του Miller και διατηρήθηκε όσο ήταν 

επιτρεπτό το στυλ,  το ύφος και οι συνθέσεις των εικόνων που υπήρχαν σ’ αυτό. 

Χρησιμοποιήθηκαν πολλά ειδικά εφέ, ένα μεγάλο μέρος της ταινίας είναι ψηφιακά 

επεξεργασμένο και έγιναν πάνω από 1.300 λήψης οπτικών εφέ. Η φωτογραφία της 

ταινίας θυμίζει κόμικς και οι εικόνες της είναι γραφικές και έντονες. Η εμφάνιση τους 

δεν είναι ρεαλιστική και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και λεπτομέρεια στο φωτισμό και 

στα χρώματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια, αλλά και στις υφές. 

Χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα εικονικά τοπία και έγινε εξαιρετική χρήση της 

ψηφιακής – εικονικής  τεχνικής φόντου (backlot)73 αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

γυριστούν οι σκηνές σε πραγματικές τοποθεσίες. Ένα μεγάλο μέρος της ταινίας είναι 

«εικονικό» και δημιουργήθηκε με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Το 

                                                

73 Ψηφιακό ή εικονικό φόντο (backlot) : είναι ένα περιβάλλον κινηματογραφικών ταινιών που δεν είναι 

ούτε γνήσια τοποθεσία ούτε κατασκευασμένο στούντιο. Οι λήψεις πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου 
σε μια σκηνή με κενό φόντο (συχνά μια πράσινη οθόνη ) και αργότερα τοποθετείται ένα τεχνητό 

περιβάλλον που τίθεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Το ψηφιακό backlot χρησιμοποιείται 

συχνότερα σε συγκεκριμένα είδη ταινιών, όπως το sci-fi και τα κόμικς, προκειμένου να επιτευχθεί 

αυτό που διαφορετικά θα ήταν πολύ ακριβό ή εντελώς αδύνατο να δημιουργηθεί σε πραγματική 

τοποθεσία. 
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αποτέλεσμα της φωτογραφίας υπερρεαλιστικό. Η απεικόνιση των Σπαρτιατών επική 

και η παρουσίαση των αιματηρών συγκρούσεων ζωηρή. Το κινηματογραφικό 

αποτέλεσμα επιτεύχθηκε με τη χρήση πολλών και διαφορετικών καμερών, μηχανών 

και φακών. Τα περισσότερα πλάνα είναι κοντινά με εστίαση στα πρόσωπα, στα 

σώματα και στις κινήσεις των χαρακτήρων. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο 

συνήθως αλλού και όχι στον θεατή δίνοντας πληροφορίες και  κάνοντας τον 

συμμετέχοντα αντικείμενο μελέτης (Kress & Van Leeuwen, 1996). 

Σκηνοθεσία : Σκηνοθετικά η ταινία «300» χαρακτηρίστηκε ως «πείραμα» καθώς 

κινηματογραφήθηκε μέσα σε διάστημα 60 ημερών και όλες η σκηνές 

πραγματοποιήθηκαν σε στούντιο με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η ψηφιακή 

της επεξεργασία κράτησε σχεδόν ένα χρόνο. Οι ηθοποιοί για να εκτελέσουν τις 

σκηνές μάχης εκπαιδεύτηκαν εντατικά, χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί κασκαντέρ και 

στην εκπαίδευση συμμετείχε ακόμη και ο σκηνοθέτης ώστε  να κατανοήσει καλύτερα 

τις σκηνές και να μπορέσει να τις σκηνοθετήσει όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Ως ταινία 

κινηματογραφήθηκε με βάση το  κόμικς όπως έχει ήδη αναφερθεί και ο σκηνοθέτης 

χρησιμοποίησε αρκετές σκηνές από το ίδιο το κόμικς τις οποίες απέδωσε 

πανομοιότυπα. Οι «300» είναι μια ταινία δράσης με γρήγορο ρυθμό που όμως στις 

σκηνές μάχης χρησιμοποιείται με εξαιρετικό τρόπο η τεχνολογία της αργής κίνησης 

ώστε να δοθεί έμφαση στα πρόσωπα των χαρακτήρων και στα συναισθήματα. «Ο 

Snyder χρησιμοποίησε καινοτόμα μέσα και τρόπους δημιουργώντας μια φανταστική 

ταινία δράσης και έθεσε τα θεμέλια για πολλές ταινίες δράσης που ήρθαν μετά από τους 

“300”» (Barber, 2020). Ο ψηφιακός χειρισμός της ταινίας και των χαρακτήρων 

παράγει μια ομοιογένεια στην εικόνα και της δίνει χαρακτηριστικά αρκετά τεχνητά, 

υπερβολικά και όχι ιδιαίτερα ρεαλιστικά. Η ταινία ταλαντεύεται μεταξύ ιστορίας και 

ψηφιακού θεάματος με προφανή προτίμηση στο τελευταίο. Οι Σπαρτιάτες 

απεικονίζονται με χαρακτηριστικά υπέρ ηρώων τα οποία μοιάζουν υπερβολικά και 

αφύσικα. Τα ιδανικά που υπηρετούν υψηλά και ο θάνατος των λίγων στο τέλος 

απαραίτητος για χάρη των πολλών. Οι σκηνές μάχης βίαιες, ωμές και έντονα 

αιματηρές. Ο Snyder σκηνοθετικά προσπαθεί να παρουσιάσει ταυτόχρονα την 

ιστορία σε πραγματικό και εικονικό επίπεδο. Όσο πιο κοντά γίνεται στο πραγματικό 

γεγονός για να έχει νόημα η υπόθεση και ταυτόχρονα όσο πιο μακριά από αυτό για να 

μεγεθυνθεί και να αποτελέσει εντυπωσιακό θέαμα. Ο ίδιος ο Snyder μιλώντας για την 

ταινία αναφέρει πως «εντυπωσιάζει ο συνδυασμός της ιστορίας με την τέχνη του 

χρώματος και την ψηφιοποίηση ενός εξαιρετικού γραφικού μυθιστορήματος (κόμικς). Η 
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ταινία δεν μοιάζει με τίποτα που έχετε δει ως τώρα. Τα γυρίσματα με ψηφιακά μέσα 

δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό βλέποντας την ταινία να μπει σ ένα άλλο κόσμο, στον 

κόσμο του Λεωνίδα και των 300». Ζητούμενο του σκηνοθέτη και των δημιουργών της 

ταινίας ήταν να μείνουν πιστοί στο ύφος και στα δεδομένα του κόμικς του Miller και 

όχι στην ιστορική πραγματικότητα την οποία ακολούθησαν ως ένα σημείο χωρίς να 

γίνεται πιστή απεικόνιση των γεγονότων ή της εποχής. 

Ηθοποιία : Η ταινία «300» διαπραγματεύεται ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός με 

πρωταγωνιστές πρόσωπα του ιστορικού παρελθόντος. Αναφέρεται στην αρχαία 

ελληνική Σπάρτη και στην μάχη των Θερμοπυλών. Ολόκληρη η ταινία είναι 

βασισμένη στη συγκεκριμένη μάχη στην οποία πρωταγωνιστεί ο βασιλιάς Λεωνίδας 

και 300 επίλεκτοι στρατιώτες. Η επιλογή των ηθοποιών που ενσάρκωσαν τους 

βασικούς ρόλους  αλλά και τους δευτερεύοντες έγινε με βάση την εξωτερική 

εμφάνιση καθώς δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην καλή φυσική κατάσταση η οποία 

ενισχύθηκε και με ψηφιακά μέσα. Οι Σπαρτιάτες παρουσιάζονται ρωμαλέοι, αφύσικα 

γυμνασμένοι και δυνατοί. Υπερβολικά γενναίοι και ισχυροί που δεν θυμίζουν 

ανθρώπινα όντα αλλά χαρακτήρες από κόμικς. Τα πρόσωπα των ηθοποιών είναι 

φυσικά σε αντίθεση με τα σώματά τους τα οποία φαίνονται πως είναι εξ ολοκλήρου 

ψηφιακά επεξεργασμένα. Οι χαρακτήρες της ταινίας θεωρήθηκαν μονοδιάστατοι και 

οι ερμηνείες πομπώδης και υπερβολικές με εστίαση  στο «φαίνεσθαι» και όχι στο 

«είναι». Τονίζεται περισσότερο η εικόνα και το συναίσθημα. Οι σκηνές μάχης 

κυριαρχούν οι οποίες είναι βίαιες και σκληρές. Η γλώσσα της ταινίας λειτουργεί 

δηλωτικά και ο λόγος  σε αρκετά σημεία έχει αργό ρυθμό και είναι ελλειπτικός με 

έντονες παύσεις. Όσον αφορά την ανάλυση του δημόσιου λόγου με βάση τον 

διαχωρισμό του Πλειού (2001) κυριαρχεί ο προπαγανδιστικός λόγος με έντονη την 

παρουσία λέξεων με αξιακό περιεχόμενο όπως πατρίδα, τιμή, θάρρος, ελευθερία, 

αυτοθυσία. 

Υπόθεση : Η ταινία όπως έχει αναφερθεί βασίζεται στο κόμικς «300» το οποίο είναι 

εμπνευσμένο από την μάχη των Θερμοπυλών. Στην ταινία ο Δήλιος το 479 π.Χ. ένα 

χρόνο μετά την μάχη αφηγείται τη ζωή του Λεωνίδα από την παιδική του ηλικία 

μέχρι τη βασιλεία της Σπάρτης. Η ιστορία του συνεχίζεται με την άφιξη ενός Πέρση 

αγγελιοφόρου ο οποίος ζητά στο όνομα του Ξέρξη την υποταγή της πόλης. Ως 

απάντηση ο Λεωνίδας και οι φρουροί του πετούν τον αγγελιοφόρο σ ένα πηγάδι. Η 
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επίθεση των Περσών είναι γεγονός και ο Λεωνίδας απευθύνεται στους «εφόρους»74 

για έγκριση και ευλογία ώστε να τους πολεμήσει. Οι «έφοροι» έχοντας δωροδοκηθεί 

από τους Πέρσες αρνούνται χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία τον χρησμό της Πυθίας 

η οποία είπε πως δεν πρέπει η Σπάρτη να εμπλακεί σε πόλεμο κατά τη διάρκεια των 

Καρνείων75. Ο Λεωνίδας όμως αποφασίζει να πολεμήσει παίρνοντας μαζί του 300 

Σπαρτιάτες με το πρόσχημα ότι είναι προσωπικοί του φρουροί. Στόχος του να 

απωθήσει την αριθμητική υπεροχή των Περσών στα Στενά των Θερμοπυλών και να 

συγκεντρώσει  τους Πέρσες σ’ ένα στενό μεταξύ ξηράς και θάλασσας. Ο Λεωνίδας 

γνωρίζει πως αυτή του η πράξη είναι αυτοκτονία αλλά ελπίζει η θυσία τους να 

ωθήσει το Συμβούλιο να ενωθεί κατά της Περσίας. Μαζί στο δρόμο για τις Πύλες 

συντάσσονται μαζί τους και μερικές χιλιάδες Αρκάδες και Έλληνες από διάφορες 

περιοχές. Η μάχη ξεκινά και διαρκεί τρείς μέρες. Τις δύο πρώτες οι Σπαρτιάτες 

νικούν με λιγοστές απώλειες. Την τρίτη μέρα όμως έπειτα από την προδοσία του 

Εφιάλτη, ενός παραμορφωμένου Σπαρτιάτη που δεν του επέτρεψαν να πολεμήσει, οι 

Πέρσες μέσω ενός μυστικού μονοπατιού περικύκλωσαν τους Σπαρτιάτες. Ο 

Λεωνίδας αρνείται να παραδοθεί και «πέφτουν» όλοι στο πεδίο της μάχης. Στο τέλος 

της ταινίας ο Δήλιος ολοκληρώνει την αφήγησή του λέγοντας πως οι Έλληνες 

εμπνευσμένοι από τη θυσία του Λεωνίδα και των 300 ενώθηκαν κατά της Περσίας 

και η νίκη τους θεωρείται σίγουρη. 

 Το είδος της  αφήγησης δομείται ως «τρόπος» της κλασσικής αφήγησης (classical 

narration) ο οποίος έχει αναφερθεί και στην ανάλυση των άλλων δυο ταινιών. Στην 

ταινία «300» όπως και στον «Αλέξανδρο» υπάρχει αφηγητής ο οποίος παίζει 

καθοριστικό ρόλο όπως έχει προαναφερθεί σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται 

αντιληπτή η ιστορία. Στους «300» σε αντίθεση με τον «Αλέξανδρο» τον αφηγητή δεν 

                                                

74 Έφοροι : Οι έφοροι( ετυμολογούμενο από τις λέξεις ἐπί και ὁρῶ,) ήταν από τους πιο ισχυρούς 

άνδρες στην αρχαία Σπάρτη. Εμφανίστηκαν είτε χάρη στη νομοθεσία του Λυκούργου, είτε χάρη στον 

βασιλιά Θεόπομπο. Κατά τον 7ο και, κυρίως, τον 6ο αιώνα π.Χ, οι έφοροι άρχισαν να κυριαρχούν 

στην πολιτική ζωή της Σπάρτης. Οι έφορο ήταν πέντε και προέκυπταν από τις πέντε σπαρτιατικές 

κώμες. Εκλέγονταν από τους Όμοιους, με θητεία ενός έτους. Ήταν υπεύθυνοι για τα θέματα της 

εξωτερικής πολιτικής], τα οποία δεν αναλάμβανε η Απέλλα καθώς και για τα θέματα της εσωτερικής 

πολιτικής (αστυνόμευση πόλης, αγωγή των παιδιών, δικαστήρια). Οι έφοροι επέβλεπαν τη 

δραστηριότητα του ναύαρχου και άλλων σημαντικών αξιωματούχων. Επίσης είχαν την εξουσία όσον 

αφορά στους περίοικους και στους είλωτες, στους οποίους μπορούσαν να επιβάλλουν και τη θανατική 
ποινή.  

75 Κάρνεια : ήταν μια θρησκευτική γιορτή που λάμβανε χώρα στην Αρχαία Σπάρτη, καθώς και στις 

πόλεις του Άργους, του Τάραντας, της Θήρας, της Κω, της Κυρήνης, των Συρακουσών και άλλων 

δωρικών πόλεων. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, η πόλη της Σπάρτης δεν είχε δικαίωμα να 

εμπλακεί σε εχθροπραξίες. https://www.theogonia.gr/latreia/pinakes/kapa/karneia.htm  

https://www.theogonia.gr/latreia/pinakes/kapa/karneia.htm
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ενσαρκώνει κάποιος δημοφιλής και διάσημος ηθοποιός ως συνηθισμένο τέχνασμα 

χειραγώγησης του θεατή αλλά ένας «άσημος» ηθοποιός που εκπληρώνει απλά το 

ρόλο του. Με βάση την κατηγοριοποίηση των Stam (1992) και Gardies (1993) ο 

Δήλιος ως αφηγητής είναι ενδοδιηγητικός καθώς αφηγείται την ιστορία μέσα στο 

πλαίσιο του μυθοπλαστικού κόσμου και ετεροδιηγητικός καθώς αποτελεί μέλος της 

μυθοπλασίας αλλά παραμένει έξω από την κεντρική ιστορία. Η οπτική του είναι 

υποκειμενική. Όσον αφορά το είδος της αφήγησης με βάση τα είδη των ιστορικών 

μοντέλων έρευνας και αφήγησης όπως καταγράφονται τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα 

στην ταινία εντοπίζεται το παραδοσιακό μοντέλο αφήγησης και προωθείται ως 

τεχνική αφήγησης η πολεμική, ανδρική, στρατιωτική, ιστοριογραφική με εθνικά και 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Ο τρόπος αφήγησης είναι γραμμικός και τα γεγονότα 

δεν παρατίθενται σε απλή χρονολογική σειρά. Στην ταινία εντοπίζονται δυο χρονικοί 

άξονες το παρόν του αφηγητή και το παρελθόν οπού εξελίχθηκαν τα γεγονότα της  

μάχης.  

Δραματικότητα : Η δραματικότητα της ταινίας έγκειται στην πορεία και την εξέλιξη 

των γεγονότων μέχρι τη μάχη των Θερμοπυλών και στην τελική έκβαση της. 

Κινητήριοι μοχλοί η γενναιότητα και η αυτοθυσία του Λεωνίδα και των 300 

Σπαρτιατών και η σουρεαλιστική απεικόνιση των σκηνών μάχης οι οποίες 

διακρίνονται για την ωμή χρήση βίας. Ο Λεωνίδας ως βασιλιάς της Σπάρτης 

αποφασίζει παρά τις αντιρρήσεις του Συμβουλίου και την απαγόρευση των Εφόρων, 

οι οποίοι αποδεικνύονται διεφθαρμένοι, να υπερασπιστεί μαζί με τους επίλεκτους 300 

την πατρίδα, την τιμή, την ελευθερία τους  και να προσπαθήσει το ακατόρθωτο. 

Αντιμετωπίζει με τις λιγοστές δυνάμεις που διαθέτει τον τεράστιο στρατό του Ξέρξη 

χωρίς να σκύψει το κεφάλι και να παραδοθεί ατιμάζοντας την καταγωγή του. 

Δραματικό σημείο της ταινίας αποτελεί επίσης η προδοσία του Εφιάλτη ως 

αποτέλεσμα προσωπικής εκδίκησης αλλά και οι απέλπιδες προσπάθειες της 

βασίλισσας Γοργώς να πείσει την πόλη της Σπάρτης να στείλει βοήθεια στο πεδίο της 

μάχης. Αποκορύφωμα της δραματικότητας θεωρείται το αποτέλεσμα της μάχης το 

οποίο είναι ήττα για τους Σπαρτιάτες και ηρωικός θάνατος. «Ασυνήθιστο και 

δραματικό φινάλε για μια αμερικανική ταινία η οποία ξεφεύγει από την καλοζυγισμένη 

φόρμουλα του αίσιου τέλους που χρησιμοποιούν οι περισσότερες εξ’ αυτών (…) η ρώμη 

των Σπαρτιατών είναι κινηματογραφικότερη και η ιστορία των 300 του Λεωνίδα 

παρέχει δυνατό και καθαρό δράμα» (Κουτσογιαννόπουλος, 2007). 
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Ήχος και Μουσική : Οι «300» είναι ομιλούσα ταινία με πολύ καλή ποιότητα ήχου με 

βάση το σύστημα Dolby Digital 5.1. Στην ταινία οι ήχοι και η μουσική συνέβαλλαν 

σε μεγάλο βαθμό στην αίσθηση που δημιουργούσε στο κοινό η κάθε σκηνή και στην 

καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων των ηρώων. Χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά 

ηχητικά εφέ τα οποία αύξησαν σε μεγάλο βαθμό την ένταση και έδωσαν έμφαση στις 

σκηνές της μάχης. Την μουσική της ταινίας επιμελήθηκε ο Αμερικανός Tyler Bates ο 

οποίος είναι μουσικοσυνθέτης και ασχολείται κυρίως με τη σύνθεση μουσικής για 

ταινίες δράσης, τρόμου και βιντεοπαιχνίδια. Η μουσική των «300» είναι έντονη με 

«βαριές» μελωδίες και χρήση κρουστών οργάνων. Τα μουσικά κομμάτια που 

δημιουργήθηκαν για την ταινία είναι 25 συνολικής διάρκειας 55 λεπτών. Οι στίχοι 

των τραγουδιών είναι στην Βουλγαρική, Ελληνική και Λατινική γλώσσα δίνοντας 

έτσι ένα πολυπολιτισμικό και πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα στην μουσική της ταινίας. 

Το αποτέλεσμα της μουσικής επένδυσης των «300» έλαβε ως επί το πλείστον 

αρνητικές κριτικές κυρίως λόγω του ότι έμοιαζε αρκετά με τη μουσική δύο άλλων 

ταινιών αυτών της «Τροίας» του 2004 και του «Τίτου» του 1999, δημιουργώντας 

ζήτημα αντιγραφής και πνευματικών δικαιωμάτων. Το θέμα λύθηκε εξωδικαστικά 

και η εταιρεία παραγωγής αναγνώρισε τη λογοκλοπή, τόνισε ότι έγινε ερήμην της, 

ζήτησε συγνώμη και ευχαρίστησε τους συνθέτες των άλλων δυο ταινιών που 

δέχθηκαν και λύθηκε το θέμα ιδιωτικά χωρίς περεταίρω σκάνδαλα.  

Θεωρία – Ύφος : Οι «300» είναι μια ταινία δράσης , μια πολεμική περιπέτεια 

εμπνευσμένη από μια ιστορική μάχη. Το ύφος της ταινίας χαρακτηρίστηκε 

σουρεαλιστικό καθώς αποδίδει με τρόπο αναλογικό και δημιουργική φαντασία την 

ιστορία της μάχης των Θερμοπυλών όπως την αντιλήφθηκε ο Miller στο γραφικό 

μυθιστόρημά του. Έχει έντονα ανδρικά, ηγεμονικά και πολεμικά χαρακτηριστικά. 

Αντιπαραβάλλεται η δύναμη, το θάρρος, η πίστη στην πατρίδα και η αυτοθυσία των 

Σπαρτιατών με την μεγαλομανία, την υπεροψία και την ιδιοτέλεια των Περσών. 

Συνθετικές λόγω ψηφιακής επεξεργασίας αλλά εντυπωσιακές και υποβλητικές οι 

εικόνες της ταινίας στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια. Η υπόθεση 

μοιάζει σχηματική και ελλιπής χωρίς βάθος και ο απόηχος της ιστορίας είναι και 

φαίνεται καθαρά μυθολογικός. 

 «Το αποτέλεσμα στο ύφος και στην θεωρία είναι πολύ καλύτερο από τον μπερδεμένο 

ρεαλισμό της Τροίας και το ρομαντισμό των παλιών επών καθώς δεν παραλείπει να 
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μας υπενθυμίζει πως βλέπουμε τη φαντασία μιας μακρινής πραγματικότητας» 

(Κουτσογιαννόπουλος, 2007). 

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης αναφερόμενος στην ταινία είπε πως η δημιουργία της 

αποτέλεσε εμπειρία ζωής και πως στόχος του ήταν η παρουσίαση μιας ταινίας πιστή 

στην ιστορία του Miller και ταιριαστή στο καλλιτεχνικό του στυλ. Η σχηματοποίηση 

του κόμικς ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα όπως επίσης  και η απόδοση της ιστορίας 

του Λεωνίδα και των 300 στα πλαίσια μιας ταινίας δράσης χωρίς όμως να 

καταστρέφεται η αλήθεια. Η μάχη των Θερμοπύλων και το ιστορικό της περιβάλλον  

απεικονίζονται διαμεσολαβημένα με την οπτική και την εστίαση των δημιουργών της 

ταινίας αλλά και του συγγραφέα του κόμικς και το ύφος και η θεωρία της είναι 

προσωπικό και υποκειμενικό. 

Επιμέλεια και Σύνθεση : Η επιμέλεια της ταινίας «300» έγινε από τον William Hoy ο 

οποίος είναι κινηματογραφιστής με περισσότερες από 25 ταινίες στο ενεργητικό του 

και μέλος της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ένωσης Κινηματογραφιστών 

(American Cinema Editors, ACE). Η επιμέλεια της ταινίας έγινε με γνώμονα και 

οδηγό το ομώνυμο γραφικό μυθιστόρημα πάνω στο οποίο βασίστηκε. Η ταινία είναι 

πλάνο προς πλάνο προσαρμοσμένη στο γραφικό μυθιστόρημα. Με βάση τις σκηνές 

του σχεδιάστηκαν και κινηματογραφήθηκαν  οι λήψεις για την ταινία. Για την 

παραγωγή ορισμένων χαρακτήρων (λύκος, άλογα) και σκηνικών αντικειμένων 

χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ψηφιακά μέσα. Η φυσική κινηματογράφηση της ταινίας 

κράτησε 30 μέρες ενώ για  την επιμέλεια χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος λόγω της 

ψηφιακής επεξεργασίας. Όλες οι σκηνές κινηματογραφήθηκαν σε στούντιο με την 

τεχνική της «μπλε» οθόνης και η επεξεργασία τους ώστε να προστεθούν χρώματα και 

φυσικό περιβάλλον πραγματοποιήθηκε αργότερα με την επιμέλεια. 

Η χρονική διαδοχή των γεγονότων ακολουθεί την ιστορική πορεία όπως εξελίχθηκε. 

Στην αρχή της ταινίας περιγράφεται ο κύριος χαρακτήρας, ο βασιλιάς Λεωνίδας, στην 

παιδική του ηλικία και δίνεται έμφαση στον τρόπο που εκπαιδεύτηκε ώστε να γίνει 

ένας σπουδαίος πολεμιστής. Ακολουθούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην μάχη των 

Θερμοπυλών, η εξέλιξή της και τέλος η έκβαση και οι συνέπειες της. Η ταινία 

εξελίσσεται κυρίως στο πεδίο της μάχης. Οι περισσότερες σκηνές είναι γεμάτες 

δράση και αίμα. Δίνεται έμφαση στον τρόπο που πολεμούν οι Σπαρτιάτες και γι’ αυτό 

υπάρχουν πολλά κοντινά πλάνα. Στην επιμέλεια χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός 

αργής και γρήγορης κίνησης όσον αφορά τις σκηνές της μάχης ώστε το κοινό να 
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μπορεί να δει με  λεπτομέρεια την κάθε κίνηση του εκάστοτε χαρακτήρα. Γενικότερα 

στην ταινία κυριαρχεί η ψηφιακή επεξεργασία δημιουργώντας την αίσθηση μιας 

ψεύτικης εικόνας που ωστόσο αποτελεί συνειδητή επιλογή των δημιουργών της.  

 

Δ. Κοινωνικοσημειωτική ανάλυση 

Ιδεολογία : Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας και 

σύμφωνα με την Τριανταφύλλου (2002) κάθε ταινία αποτελεί ιστορικό τεκμήριο 

«αφού μας προμηθεύει με μια εικόνα νοοτροπιών, αφού αντανακλά την κατάσταση των 

πραγμάτων χωρίς αρκετή πιστότητα αφού, έτσι κι αλλιώς η πιστότητα είναι φευγαλέα 

και υποκειμενική και αφού η κάμερα διατηρεί έναν βαθμό αυτονομίας». Προχωρώντας 

στην ανάλυση των «300» διαπιστώνεται η κοσμοθεωρία των δημιουργών της, οι 

επιρροές της κυρίαρχης ιδεολογίας και εντοπίζονται πληροφορίες για την εποχή που 

αυτή δημιουργήθηκε μέσα από την αισθητική, την κουλτούρα και τις ιδέες που 

προβάλλει. 

Οι «300» του Snyder θεωρείται μια επική ιστορική πολεμική ταινία δράσης με 

αμφιλεγόμενες πολιτικές πτυχές οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και 

συζητήσεις σε κριτικούς και ιστορικούς. Θεωρήθηκε πως η ταινία παραλληλίζει την 

Ελληνοπερσική σύγκρουση με τα σύγχρονα γεγονότα του πολέμου στο Ιράκ και 

γενικότερα την σύγκρουση Δύσης – Ανατολής. Το μήνυμα της ταινίας δυνητικά 

διχαστικό. Μια υπερδύναμη με ιμπεριαλιστικά κίνητρα επιτίθεται σε μια μικρή χώρα, 

πόλη την οποία υπερασπίζονται με θάρρος, τιμή και αυτοθυσία οι πιστοί της πολίτες 

– πολεμιστές. Υπάρχει έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης και ως ταινία προσπαθεί 

να αναδείξει την ηθική υπεροχή των Σπαρτιατών και αξίες όπως η ελευθερία, η 

αυτονομία, η τιμή και η δόξα. Όλα αυτά τα ιδανικά παρουσιάζονται μέσα σ’ ένα 

έντονα πολεμικό και στρατιωτικό περιβάλλον με υπέρτατη αξία τον τιμημένο θάνατο 

στο πεδίο της μάχης. Κανένα αντιπολεμικό μήνυμα. Ο πόλεμος είναι μονόδρομος και 

ο θάνατος στη μάχη ευλογία. 

 «Η ταινία διαθέτει έντονα μιλιταριστικά χαρακτηριστικά ενός εθνικιστικού μύθου ο 

οποίος στόχο έχει να οδηγήσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο» (Stevens, 2007). «Ως ταινία 

ακροβατεί ιδεολογικά ανάμεσα στον εθνικισμό και στο φασισμό. Η φασιστική τέχνη 

δοξάζει την παράδοση, υψώνει την έλλειψη νοημοσύνης, γοητεύει το θάνατο» (Sentinel, 

2007). «Κρυπτοφασιστικές τάσεις, ύμνος στην άρια φυλή, στον πόλεμο(...) 
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Προσβάλλεται η περσική κουλτούρα και ευθυγραμμίζεται με τον αμερικανικό 

ψυχολογικό πόλεμο εναντίον του Ιράν(…)» (Κατσουνάκη, 2007). Ο ίδιος ο Snyder ως 

απάντηση στις παραπάνω θεωρίες αναφέρει πως υπήρξε μεγάλη ευαισθησία για την 

μονομαχία Ανατολής -  Δύσης στο στούντιο αλλά δεν υφίσταται παραλληλισμός 

μεταξύ της ταινίας και του σύγχρονου κόσμου.   

Ο θεσμός της βασιλείας παρουσιάζεται στην ταινία με τα βασικά χαρακτηριστικά που 

είχε και στην αρχαία Σπάρτη. Ο Λεωνίδας είναι ο βασιλιάς και κατέχει ανώτερή θέση 

κοινωνικά, στρατιωτικά  και ηθικά. Η εξουσία του όμως δεν είναι απεριόριστη. 

Ελέγχεται από το Συμβούλιο της πόλης και τους Εφόρους τους οποίους πρέπει να 

συμβουλεύεται και να ζητά την έγκρισή τους, ειδικά σε περίπτωση πολέμου. Στα 

πλαίσια όμως της μάχης των Θερμοπυλών ο Λεωνίδας βρίσκει τρόπο και 

παρακάμπτει το Συμβούλιο και τους Εφόρους και αποφασίζει μόνος του να 

πολεμήσει με την στήριξη 300 επίλεκτων πολεμιστών. Αναδεικνύεται ένα ανδρικό, 

ηγετικό, πολεμικό, στρατιωτικό πρότυπο βασιλιά με ηθική ακεραιότητα και 

αυτοθυσία. Όσον αφορά τη θρησκεία στην ταινία δεν γίνονται αναφορές σε 

συγκεκριμένους θεούς και δεν δίνεται έμφαση στο θρησκευτικό αίσθημα από 

πλευράς  Σπαρτιατών  περά από ορισμένες αναφορές στον κάτω κόσμο. Αυτό που 

αναδεικνύεται πιο έντονα και εμμέσως σατιρίζεται   είναι η ύπαρξη και η πίστη των 

αρχαίων στα μαντεία με την παρουσία της Πυθίας. Οι Πέρσες παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα ευσεβείς και με έντονη την πεποίθηση του θεού – βασιλιά στο πρόσωπο του 

Ξέρξη. Οι αξίες που προβάλλονται στους «300» είναι η πίστη στην πατρίδα, η τιμή, 

το θάρρος, η γενναιότητα, η ελευθερία και η αυτοθυσία στην οποία είναι βασισμένη 

όλη η ταινία. Επίσης παρουσιάζεται και η αξία της σωστής αλλά σκληρής 

διαπαιδαγώγησης των νεαρών αγοριών ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

Σπάρτης και δίνεται η εικόνα ενός στρατιωτικού και πειθαρχημένου λαού. Σε δεύτερο 

χρόνο εντοπίζονται αξίες όπως η απληστία, η διαφθορά και η εκδίκηση.  

Όσον αφορά την πολιτισμική και κοινωνική αναπαράσταση του φύλου στους «300» 

παρατηρείται μια απόκλιση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ταινίες. Η δυναμική 

των φύλων σε ταινίες που χαρακτηρίζονται πολεμικές, δράσης ή περιπέτειας είναι 

συνήθως δυσανάλογη υπέρ των ανδρών και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις 

προηγούμενες αναλύσεις. Οι ρόλοι είναι κατά κύριο λόγω ανδρικοί και όταν 

υπάρχουν γυναικείοι είναι λιγότεροι, μικρότεροι και δευτερευούσης σημασίας. Στους 

«300» οι γυναικείοι ρόλοι είναι δύο, της βασίλισσας Γοργώς και της Πυθίας και οι 
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σκηνές τους είναι λιγότερες ωστόσο   σημαντικές για τη εξέλιξη της πλοκής. Η 

Σπαρτιατική κοινωνία παρουσιάζεται ανδροκρατούμενη και πατριαρχική αλλά η θέση 

της γυναίκας δεν είναι κατώτερη του άνδρα. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν ελευθερία 

και κοινωνική υπόσταση και απολαμβάνουν δικαιώματα τόσο στην ιδιωτική ζωή όσο 

και στη δημόσια. Έχουν λόγο, άποψη και μπορούν να την εκφέρουν χωρίς φόβο και 

περιορισμούς. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στο σπίτι ως μητέρες και σύζυγοι 

και η βασίλισσα φέρεται να έχει εκτεταμένα καθήκοντα και δικαιώματα. Συμμετέχει 

στο Συμβούλιο της πόλης και έχει δικαίωμα να μιλήσει για σημαντικά θέματα που 

αφορούν την πόλη. Η Γοργώ ως σύζυγος του Λεωνίδα και βασίλισσα εμφανίζεται 

χειραφετημένη, δυναμική, έξυπνη με έντονη προσωπικότητα η οποία κάνει τα πάντα 

για να στηρίξει τον άνδρα της. Ασκεί επιρροή, αποτελεί σημαντικό μέρος της 

κοινωνίας και χαίρει σεβασμού. Αν χρειαστεί πολεμά και είναι ικανή και να 

σκοτώσει. Η απεικόνιση των δύο φύλων διατηρεί στοιχεία της ιστορικής 

πραγματικότητας της αρχαίας Σπάρτης με τα δυο φύλα να εμφανίζονται σχεδόν 

ισότιμα και τη θέση της γυναίκας σαφώς ανώτερη σε σύγκριση με άλλες πόλεις της 

αρχαίας Ελλάδος η εποχές τονίζοντας έτσι την ιδιαιτερότητα και την 

διαφορετικότητα των Σπαρτιατών ως λαού και ως κουλτούρα. Βασικό στοιχείο της 

ιδεολογικής ανάλυσης μια ταινίας αποτελούν και τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις που υπάρχουν και προβάλλονται είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η ταινία 

«300» θεωρήθηκε ότι προβάλλει στερεοτυπικά την Ανατολή σε σχέση με την Δύση. 

Η Δύση (Σπάρτη) παρουσιάζεται πολιτισμένη με ανώτερες αξίες και ιδανικά ενώ η 

Ανατολή (Περσία) παρουσιάζεται ως μια βάρβαρη αυτοκρατορία με τερατώδη και 

δαιμονικό λαό και μόνο στόχο την απόλυτη κυριαρχία. Η εξωτερική εμφάνιση των 

Σπαρτιατών και των Περσών ενισχύει την παραπάνω παρατήρηση καθώς οι 

Σπαρτιάτες εμφανίζονται καλοσχηματισμένοι, γυμνασμένοι και όμορφοι ενώ οι 

Πέρσες τερατόμορφοι, κακοσχηματισμένοι και άσχημοι. Κραυγαλέα αντίθεση  η 

οποία διαιωνίζει αναχρονιστικά στερεότυπα για τους Ασιατικούς λαούς. Ως 

προκατάληψη και στερεοτυπική  αντίληψη εκλαμβάνεται η άποψη που φαίνεται να 

έχουν οι Σπαρτιάτες για τους Αθηναίους δια στόματος Λεωνίδα ο οποίος τους 

αποκαλεί «φιλόσοφους, παιδεραστές» ενσωματώνοντας σε δυο λέξεις δυο 

προκαταλήψεις για την Αθήνα και τους πολίτες της οι οποίες επιβιώνουν 2.500 

χρόνια. Οι Αθηναίοι επειδή δεν διέθεταν την αυστηρή στρατιωτική  αγωγή των 

Σπαρτιατών αλλά έδιναν σημασία και στην αγωγή του νου και της ψυχής  

θεωρούνταν μαλθακοί  και αμφιβόλου ηθικής. Σε αυτά τα λόγια εκτός από 
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προκαταλήψεις εντοπίζονται και ταμπού. Στην ταινία κρίνονται και κατακρίνονται οι 

Αθηναίοι ως «παιδεραστές» ενώ ως πρακτική η παιδεραστία76 ήταν κάτι που 

συνηθιζόταν και στην αρχαία Σπάρτη. Αποσιωποιείται στην ταινία ως συνήθεια 

καθώς δεν ταιριάζει με το προφίλ ενός λαού που εμφανίζεται αρρενωπός,  κραταιός, 

γενναίος με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ηθικής. Δεν θα ταυτιζόταν εύκολα το κοινό 

και θα προκαλούσε αρνητική εντύπωση. Επίσης η παιδεραστία θεωρείται άκρως 

ευαίσθητο και κατακριτέο  θέμα και ο σύγχρονος άνθρωπός δεν μπορεί να αντιληφθεί 

τα ήθη και τις συνήθειες κοινωνιών που έζησαν πριν χιλιάδες χρόνια. Η κουλτούρα 

και ο τρόπος ζωής τους δεν μπορεί να συγκριθεί, να ταυτιστεί ή και να κριθεί με βάση 

τα σύγχρονα δεδομένα οπότε η οποιαδήποτε σύνδεση της με τους Σπαρτιάτες θα 

κατέστρεφε την εικόνα που ήθελαν να παρουσιάσουν οι δημιουργοί της ταινίας. Σε 

αυτό μπορεί να προστεθεί και η γενικότερη πεποίθηση μέρους της κοινής γνώμης πως 

η παιδεραστία ως πρακτική συνηθιζόταν μόνο στην αρχαία Αθήνα. 

 Ως ταινία γενικότερα διαθέτει ωμή, βίαιη και υπερεαλιστική οπτική η οποία όμως 

«γεννά» ήρωες. Ωστόσο γίνονται αναφορές και αναδεικνύονται και τα αρνητικά της 

Σπαρτιατικής κοινωνίας,  όπως η εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη αγωγή των νεαρών 

αγοριών, το σκληρό έθιμο του Καιάδα και οι μηχανορραφίες  και η διαφθορά των 

πολιτικών προσώπων αλλά όλα αυτά τοποθετημένα και έμμεσα δικαιολογημένα στα 

πλαίσια μιας κοινωνίας που πρώτο μέλημα της είναι η ελευθερία, η αυτονομία και η 

επιβίωση του λαού της. 

Ντοκουμέντα – Επινοήσεις – Καταχρήσεις : Η ταινία «300» δεν είναι η αληθινή 

ιστορία της μάχης των Θερμοπυλών αλλά μια προσαρμογή του γραφικού 

μυθιστορήματος του Miller που και αυτό με τη σειρά του αποτελεί προσαρμογή 

άλλων ταινιών που αφορούν τη μάχη. Ως ταινία εμπεριέχει τα βασικά στοιχεία της 

Ιστορίας. Απεικονίζει  τις Θερμοπύλες με το στενό ορεινό πέρασμα που από τη μια 

πλευρά οδηγεί σε γκρεμό και από την άλλη στη θάλασσα εξηγώντας το λόγο που 

επιλέχθηκε ως σημείο αναχαίτισης των Περσών, τονίζει τον ρόλο του Λεωνίδα και 

των 300, περιλαμβάνει την προδοσία του Εφιάλτη και περιγράφει την τελική έκβαση 

της μάχης και την αυτοθυσία των Σπαρτιατών. Η ταινία δείχνει επίσης να έχει 

συνάφεια και στο ύφος με την αληθινή μάχη σε δυο σημεία. Πρώτον αναπαριστά το 

πολεμικό ήθος του Σπαρτιατικού λαού, την πεποίθησή τους ότι η ζωή των πολλών 

αξίζει περισσότερο από τη ζωή του ενός και ότι απόλυτος κριτής κάθε επιτυχίας ή 

                                                

76 https://www.tovima.gr/2009/10/18/books-ideas/gia-tin-agapi-twn-agoriwn/  

https://www.tovima.gr/2009/10/18/books-ideas/gia-tin-agapi-twn-agoriwn/
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αποτυχίας για έναν Σπαρτιάτη είναι πόσο καλά πολέμησε στο πεδίο της μάχης, ειδικά 

όταν καταστεί σαφές ότι η γενναιότητα δεν μπορεί να αποτρέψει την ήττα. Δεύτερον 

αναδεικνύει ως αιτία της μάχης την αντίσταση ενός ελεύθερου λαού και μιας 

αυτόνομης πόλης στον συγκεντρωτισμό και τη συλλογική δουλεία. Αρκετοί ιστορικοί 

βλέποντας την ταινία θεώρησαν πως έχει επιρροές στον τρόπο αφήγησης  της μάχης 

των Θερμοπυλών από αρχαίους συγγραφείς και ιστορικούς. Μερικά αποσπάσματα του 

Αισχύλου, του Ηρόδοτου και του Πλούταρχου χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία για να 

μεταδώσουν μια αυθεντική γεύση. Ο Αισχύλος έγινε κύρια πηγή καθώς η μάχη με την 

«τερατώδη ανθρώπινη αγέλη» των Περσών αποτελεί το κύριο σημείο της αφήγησης. Οι 

δηλώσεις του Διόδωρου για την ελληνική ανδρεία και τη θέληση τους για την ελευθερία 

προστίθεται στην ταινία. Ο Ηρόδοτος χρησιμοποιεί φανταστικούς αριθμούς για την 

περσική δύναμη, ενώ ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί τις συζητήσεις των Ελληνίδων 

γυναικών στοιχεία που επίσης είναι εμφανή στην ταινία (Daryaee, 2007). 

  Ωστόσο ως αφήγηση  απέχει από την ιστορική πραγματικότητα και εμπεριέχει 

επινοήσεις και παραποιήσεις - καταχρήσεις. «Η Σπαρτιατική κοινωνία εξιδανικεύεται 

με τρόπο προβληματικό και ενοχλητικό» (Lytle, 2007). Στην ταινία δεν αναφέρεται 

πως η Σπάρτη δεν πολέμησε μόνη αλλά είχε και τη στήριξη συμμάχων. Σύμφωνα με 

τον Ηρόδοτο ο Λεωνίδας ηγήθηκε ενός στρατού περίπου 7.000 Ελλήνων οι οποίοι 

πολέμησαν πειθαρχημένα και κράτησαν το στενό των Θερμοπυλών για δυο μέρες. 

Εκεί χάθηκαν περίπου 4.000 από αυτούς. Όταν έγινε εμφανές ότι περικυκλώθηκαν 

και πως δεν υπάρχει σωτηρία έμειναν στις Θερμοπύλες οι 300 Σπαρτιάτες αλλά και 

700 Θεσπιείς. Ο Εφιάλτης ο οποίος δεν ήταν παραμορφωμένος όπως παρουσιάζεται 

όντως προδίδει τους Σπαρτιάτες αλλά όχι κινούμενος από προσωπικούς λόγους 

εκδίκησης αλλά λόγω απληστίας. Οι Έφοροι ήταν ανώτεροι αξιωματούχοι με 

εκτεταμένες εξουσίες στο πολιτειακό καθεστώς της αρχαίας Σπάρτης αλλά δεν ήταν 

λεπροί, δεν κατοικούσαν σε βουνό και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αντιτάχθηκαν 

στην εκστρατεία του Λεωνίδα ή ότι δωροδοκήθηκαν από τους Πέρσες. Επίσης η 

ταινία προσθέτει στις μάχες «τρομακτικά» μυθικά όντα τα οποία χρησιμοποιεί για 

λόγους εντυπωσιασμού και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η πιο 

αξιοσημείωτη όμως παραποίηση η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική κατάχρηση και 

προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων είναι η απεικόνιση των Περσών. Οι Πέρσες 

μετατρέπονται στην ταινία σε φρικτά «τέρατα» χωρίς ηθικούς φραγμούς συνείδηση 

και συναισθήματα. Ως λαός παρουσιάζεται βάρβαρος, δαιμονικός και ο Ξέρξης ως 

θεός – αυτοκράτορας εμφανίζεται ανδρόγυνος με αμφιλεγόμενη σεξουαλικότητα.  
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Ο σκηνοθέτης αλλά και οι δημιουργοί των «300» ως απάντηση στις παραπάνω 

παραποιήσεις – καταχρήσεις επισήμαναν πως εξ’ αρχής η ταινία ισχυρίστηκε ότι δεν 

ακολουθεί πιστά την Ιστορία. Αντίθετα αναφέρθηκε πολλές φορές πως αποτελεί μια 

ιμπρεσιονιστική απεικόνιση ενός γραφικού μυθιστορήματος με προορισμό να 

διασκεδάσει, να σοκάρει και όχι να διδάξει Ιστορία.  

Προθέσεις – Μηνύματα : Πρόθεση των δημιουργών των «300» ήταν η προσαρμογή 

του ομώνυμου γραφικού μυθιστορήματος του Miller στον κινηματογράφο. Σκοπός 

τους η αφήγηση και παρουσίαση του σουρεαλιστικού κόσμου του Miller και της 

μάχης των Θερμοπυλών από μια υποκειμενική σκοπιά. Στόχος του σκηνοθέτη να 

ζωντανέψει το κόμικς και να αποδοθεί όσο πιο πιστά γίνεται το ύφος και η αίσθηση 

που αφήνει το ίδιο διαβάζοντάς το. Επιπρόσθετα βασική προϋπόθεση για τους 

δημιουργούς ήταν και η χρησιμοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας και στην 

κινηματογράφηση αλλά και στην επεξεργασία της ταινίας. Η πλοκή περιστρέφεται 

γύρω από το βασιλιά Λεωνίδα ο οποίος οδηγεί 300 Σπαρτιάτες σε μια επική μάχη 

εναντίον του Πέρση «θεού – βασιλιά» Ξέρξη και του τεράστιου στρατού του. Στόχος 

του σκηνοθέτη είναι να αφηγηθεί μια ιστορία που να ενθουσιάζει και να συναρπάζει 

και όχι η δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ. Ο ίδιος αναφέρει πως υπάρχουν 

ανακρίβειες η οποίες σχεδόν όλες είναι σκόπιμες. Ως ταινία «προκαλεί» και 

εντυπωσιάζει. Δεν είναι μάθημα Ιστορίας. Συνεχίζει λέγοντας πως η φαντασία 

προστέθηκε στην Ιστορία χάρη στον αφηγητή. Ο Δήλιος είναι ένας φυσικός 

αφηγητής που υπερβάλλει και δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τη φαντασία 

προκειμένου να αφηγηθεί μια καλή ιστορία. Δεν την καταστρέφει με την απόλυτη 

αλήθεια και πραγματικότητα.  

Τα μηνύματα που προβάλλονται είναι πολλά και διαφορετικά σχολιάστηκαν εκτενώς 

και προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις. Παρουσίασε την Σπάρτη ως μια κοινωνία 

σκληρή με έντονο στρατιωτικό και πολεμικό χαρακτήρα. Ανώτατες αξίες είναι η 

πατρίδα, η γενναιότητα και η ελευθερία με κάθε κόστος. Απόλυτο ιδανικό ένας 

τιμημένος θάνατος στο πεδίο της μάχης. Η υπόλοιπη Ελλάδα δεν εμφανίζεται και η 

Αθήνα παρουσιάζεται κουρασμένη και «χαμένη» στις δημοκρατικές – φιλοσοφικές 

ιδέες της οι οποίες δεν χρησιμεύουν σε τίποτα μπροστά στην επερχόμενη απειλή. Ο 

ίδιος ο Miller ανέφερε πως οι Σπαρτιάτες ως λαός ήταν παράδοξοι. Ήταν οι 

μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες σκλάβων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα είχαν ένα ασυνήθιστο 

επίπεδο δικαιωμάτων ως κοινωνία. Ήταν υπεράνθρωποι χαρακτήρες με τεράστια 
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πολεμική ηθική. Ήταν οι καλύτεροι μαχητές της Ελλάδος. Δεν ήθελα να παρουσιάσω 

την Σπάρτη με υπερβολικά ακριβείς όρους, Δεν έδειξα πόσο σκληροί ήταν στην 

πραγματικότητα. Τους έκανα τόσο σκληρούς όσο νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το 

σύγχρονο κοινό. Οι “300” έκαναν τεράστια θυσία, η Αθήνα κουράστηκε και ένα 

μεγάλο μέρος της Ελλάδας υποχώρησε (…). Οι Πέρσες εμφανίζονται ως ένα 

βαρβαρικός λαός χωρίς αξίες και ήθος. Τερατόμορφοι με μόνο στόχο την κατάκτηση 

και την καταστροφή. Προβάλλεται και ενισχύεται το δίπολο Δύση – Ανατολή με 

σαφή υποβάθμιση της δεύτερης. Τα μηνύματα που απορρέουν από την ταινία 

θεωρήθηκε ότι θίγουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα ενός ολόκληρου έθνους. Ως 

απάντηση οι δημιουργοί ανέφεραν πως οι «300» είναι ήρωες χωρίς αμφιβολία ή 

συγνώμη. Η ρητορική του Λεωνίδα προκαλεί τη λογική, την ελευθερία και χλευάζει 

τον μυστικισμό όχι μόνο της Ανατολής αλλά και των θεών και του μαντείου των 

Ελλήνων. Η αυτοπεποίθηση τους είναι αναλλοίωτη. Στόχος οι εικόνες, η παρουσίαση 

αλλά και ο ηρωισμός και η αίσθηση της ζωής. Αναδεικνύονται επίσης μέσα από τη 

ταινία με βάση αρκετούς κριτικούς ρατσιστικές αντιλήψεις, φασιστικές ιδέες και μια 

έμμεση αμερικανική προπαγάνδα κατά της Ανατολής γενικότερα και του Ιράν 

ειδικότερα.  

Πρόσληψη : Η ταινία «300» αποτελεί μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εμπορικά ταινία με 

συνολικά κέρδη που έφτασαν τα 450 εκατομμύρια δολάρια και την πρεμιέρα της να 

θεωρείται η 24η μεγαλύτερη στην ιστορία των box office. Ο σχεδιασμός της ταινίας 

αρχικά είχε συγκεκριμένο κοινό στόχο. Απευθύνεται σε κοινό που παρακολουθεί και 

διαβάζει κόμικς με ιστορικό περιεχόμενο, ιδιαίτερο ύφος και σουρεαλιστικό 

περιβάλλον. Επίσης σε κοινό που του αρέσει η ψηφιακή τεχνολογία, τα ειδικά εφέ και 

η απεικόνιση ταινιών που προσoμοιάζουν με ηλεκτρονικά παιχνίδια (video games). 

Λόγω των πολλών σκληρών και βίαιων σκηνών η ταινία κρίθηκε ακατάλληλη για 

ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Παρ’ όλα αυτά η δυναμική που απέκτησε η ταινία από 

τις πρώτες μέρες προβολής της διέψευσε τον σχεδιασμό των δημιουργών της και το 

«κοινό στόχος» διευρύνθηκε με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε εισιτήρια και 

δημοτικότητα.  Η απήχηση των «300» υπήρξε τεράστια με εκατομμύρια θεατές σ’ 

όλο τον κόσμο. Δεν έγινε όμως το ίδιο με κριτικούς, ιστορικούς και μεγάλη μερίδα 

του τύπου. Οι απόψεις διχάστηκαν με ορισμένους να την αναγνωρίζουν ως πρότυπο 

και μεγαλειώδες επίτευγμα της ψηφιακής τεχνολογίας ενώ άλλοι τη επέκριναν 

αυστηρά με βάση την ιστορική της συνάφεια, την ωμή βία που παρουσιάζει αλλά και 

τις απεικονίσεις των Περσών.  
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 Οι χειρότερες και πιο αυστηρές κριτικές έγιναν στον αμερικανικό τύπο. Ο Scott των 

New York Times περιγράφει την ταινία ως «βίαιη, σκληρή και ηλίθια» ενώ ασκεί 

δριμεία κριτική για τις ρατσιστικές ιδέες που θεωρεί ότι προβάλλει. Σατιρίζει επίσης 

την εμφάνιση των Σπαρτιατών την οποία βρίσκει  αστεία και τα χρώματα της ταινίας 

εξωπραγματικά.  «Οι «300» είναι ένα βιντεοπαιχνίδι που ζωντανεύει με χρήση 

επαναλαμβανόμενης βίας (..). Ο Snyder και οι δημιουργοί της ταινίας προσπάθησαν να 

προσθέσουν δράμα, ρομαντισμό και ίντριγκα αλλά απέτυχαν, Φράσεις όπως  η « 

ελευθερία δεν είναι δωρεάν πρέπει να αγοραστεί με αίμα» θυμίζουν κακογραμμένους 

πολιτικούς λόγους» (Turan, 2007). «Δεν πρόκειται για προσαρμογή ενός κόμικς. Είναι 

σαν κόμικς που ζωντανεύει και ζει με στεροειδή. Οι «300» παρουσιάζουν 

μονοδιάστατες καρικατούρες που μιλούν σαν επαγγελματίες παλαιστές και έχουν 

εμμονή με τον θάνατο και τη βία. Δεν διαθέτουν χάρη, σοφία, ούτε αξιοπρέπεια αλλά 

μια ανεξήγητη υπεροψία» (Ebert, 2006). Μερικοί κριτικοί επίσης άρχισαν να απορούν 

και να σχολιάζουν και τον ιδεολογικό προσανατολισμό της ταινίας με τον Smith της 

New York Post να γράφει πως η ταινία ικανοποιεί τα «αγόρια του Αδόλφου» και τον 

Roger Moore της Orlando Sentinel να θεωρεί ότι οι «300» ως ταινία ανήκει στην 

«τέχνη του φασισμού». Ωστόσο υπήρξαν και θετικές κριτικές οι οποίες εστίασαν 

κυρίως στην πολύ καλή οπτικά εικόνα, στην ομορφιά της τοπογραφίας, των 

χρωμάτων και των σχημάτων και στο γεγονός ότι η πλοκή είναι ενδιαφέρουσα και 

προσφέρει συναρπαστικό θέαμα. «Οι «300» ως ταινία είναι υπερβολικά βίαιη αλλά 

υπέροχη και τη βλέπεις. Θυμίζει εξελιγμένο βιντεοπαιχνίδι με εντυπωσιακά 

σουρεαλιστικά τοπία γεμάτα εκπληκτικές εικόνες, πρωτοποριακά ειδικά εφέ και 

φιλόδοξες σκηνές μάχης. Σαρωτική και επική η προσαρμογή του κόμικς του  Miller από 

τον Snyder» ( Roeper, 2007). 

Όσον αφορά τον ελληνικό τύπο η ταινία απέσπασε μέτριες κριτικές με τις 

περισσότερες να δίνουν έμφαση στην μεγάλη εισπρακτική επιτυχία της στην Ελλάδα 

(325.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο) αλλά και στο πόσο πομπώδης και μη 

ρεαλιστική ήταν ως εικόνα και μη δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε ιστορικές 

ανακρίβειες καθώς τις θεωρούν δεδομένες από ταινίες του Χόλιγουντ.  Ως παραγωγή 

η ταινία είναι τόσο προφανή όσο και οι εξωπραγματικές γραμμώσεις στα σώματα των 

300 και του Λεωνίδα (…) Οι κινηματογραφικές πρακτικές πλέον είναι τόσο 

επεξεργασμένες και υπόγειες ώστε η σύνθεση του Miller μοιάζει με χοντροκομμένη 
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λασπωμένη γαλότσα δίπλα σε κομψοτέχνημα του Manolo Blahnik77. Καμιά 

κρυπτοφασιστική τάση ή ύμνος στην άρια φυλή. Ο αρχαίος κόσμος χρησιμεύει αιώνες 

τώρα ως πηγή έμπνευσης αλλά και καταφυγή στρεβλώσεων και ποικίλων διαστροφών. 

Μαχόμενοι υπέρ ή κατά των «300» είναι σαν να ξιφουλκούμε με ανεμόμυλους 

(Κατσουνάκη, 2007). 

 Η ρώμη των Σπαρτιατών είναι και κινηματογραφικότατη  και η ιστορία των 300 του 

Λεωνίδα αν και χωρίς μεγάλη ίντριγκα παρέχει δυνατό και καθαρό δράμα. Περιπέτεια 

με διαφορετική ματιά που συνδυάζει την τεχνολογία κα το πνεύμα του σήμερα (…) 

Συνθετική αλλά εντυπωσιακή και υποβλητική όπου πρέπει (…) Από τον Ηρόδοτο μέχρι 

σήμερα η ιστορική μας ακεραιότητα δεν κινδυνεύει από το Χόλιγουντ και δεν πρέπει να 

αισθανόμαστε την αυτολογοκριμένη υποχρέωση να δούμε μια διεθνή ταινία με ελληνική 

βάση από την ελληνική σκοπιά και όχι τόσο από την κινηματογραφική. Ο Snyder δεν 

θίγει την Ελληνικότητα και της πράξεις των Σπαρτιατών  (Κουτσογιαννόπουλος, 

2007).   

Σε πολύ διαφορετικό κλίμα με τις παραπάνω κριτικές κινήθηκαν οι αντιδράσεις 

ιστορικών, δημοσιογράφων αλλά και αξιωματούχων της κυβέρνησης του Ιράν 

(συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της χώρας Μαχμούτ Αχμεντινετζάντ) οι 

οποίοι θεώρησαν πως η ταινία εξευτελίζει και υποβαθμίζει τον Περσικό λαό 

ενισχύονται για μια ακόμη μια φορά την αντίθεση Δύσης – Ανατολής εις βάρος της 

τελευταίας. Οι «300» θεωρήθηκαν ως μια ρατσιστική και προσβλητική ταινία με την 

Τεχεράνη να δηλώνει εξοργισμένη.  

Οι ΗΠΑ μέσω της ταινίας ασκούν ψυχολογικό πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης σε μια 

περίοδο αυξανόμενης έντασης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το Χόλυγουντ κηρύσσει 

τον πόλεμο εναντίον των Ιρανών. Επιδιώκει να πει στους ανθρώπους ότι το Ιράν ήταν 

πάντα πηγή κακού και ότι οι πρόγονοι των σημερινών Ιρανών είναι άσχημοι, 

δολοφόνοι και άγριοι. Προσβάλλουν τον πολιτισμό του Ιράν τα ήθη και την ιστορία του 

(Moaveni, 2007). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η ταινία απαγορεύτηκε 

στο Ιράν ως «επιζήμια αμερικανική προπαγάνδα» και ότι έγιναν επίσημες 

καταγγελίες από την Ιρανική Ακαδημία Τεχνών αλλά και από την Ιρανική ομάδα του 

ΟΗΕ υποστηρίζοντας πως η ταινία κάνει μια σαφή και ωμή επίθεση στη ιστορική 

ταυτότητα του Ιράν. Ως απάντηση στις παραπάνω αντιδράσεις ο εκπρόσωπος της 

                                                

77 Manolo Blahnik : διάσημος Ισπανός σχεδιαστής παπουτσιών.  
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παραγωγού εταιρείας (Warner Bros)  δήλωσε πως «η ταινία είναι μια δουλειά 

βασισμένη στο κόμικς του Frank Miller και αόριστα βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα. 

Το στούντιο δημιούργησε αυτή την ταινία ως φανταστικό έργο, με μοναδικό σκοπό 

να ψυχαγωγήσει τον κόσμο και όχι να δυσφημήσει την κουλτούρα ενός έθνους». 

Με βάση τις παραπάνω κριτικές παρατηρείται μια διαφορά ως προς το περιεχόμενο, 

το ύφος και την εστίαση. Τον αμερικανικό τύπο οι περισσότερες κριτικές είναι 

αρνητικές και αντιμετωπίζουν την ταινία όχι μόνο ως καλλιτεχνικό δημιούργημα 

αλλά και ως φορέα ιδεολογιών, προτύπων αλλά και ιστορικών πληροφοριών. 

Εντοπίζουν καταχρήσεις του ιστορικού παρελθόντος κυρίως των Ελλήνων και όχι 

των Περσών  και εστιάζουν στα ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα που 

απορρέουν από την ταινία. Ο δημόσιος ιστορικός  λόγος τους προσλαμβάνεται ως 

νοηματικός και σε κάποια σημεία πραγματιστικός. Με βάση τα είδη των ιστορικών 

μοντέλων αφήγησης και έρευνας όπως αυτά καταγράφονται τον 19ο αιώνα μέχρι 

σήμερα η αφήγηση δομείται ως μοντέρνα. 

 Στον ελληνικό τύπο οι κριτικές είναι μέτριες. Αντιμετωπίζουν την ταινία ως 

καλλιτεχνικό δημιούργημα, τονίζουν την μεγάλη απήχηση της και σχολιάζουν θετικά 

και αρνητικά όψεις και σημεία της. Δεν ασχολούνται με  επινοήσεις και καταχρήσεις 

της ιστορίας καθώς τις θεωρούν δεδομένες και τονίζουν πως πρόκειται για ακόμα μια 

παραγωγή του Χόλιγουντ εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα και όχι ιστορικό 

ντοκιμαντέρ. Όσον αφορά τον ιδεολογικό προσανατολισμό της, θεωρούν πως δεν 

υφίσταται θέμα ρατσισμού ή φασιστικών προτύπων με στόχο να επηρεάσουν και να 

κατευθύνουν. Ο δημόσιος ιστορικός λόγος προσλαμβάνεται ως πραγματιστικός και 

σε κάποια σημεία νοηματικός ενώ η αφήγηση δομείται ως μοντέρνα.  

Οι κριτικές από το Ιράν είναι όλες αρνητικές και εστιάζουν κυρίως στην απεικόνιση 

του ιστορικού τους παρελθόντος και της ιστορικής τους εθνικής ταυτότητας. 

Καταδικάζουν την ταινία και καταδεικνύουν τις πολιτικές και πολιτισμικές επιρροές 

και προεκτάσεις της. Ο λόγος εκλαμβάνεται ως προπαγανδιστικός και η αφήγηση 

παραδοσιακή.  

Όλες οι κριτικές με βάση την ιστορική εννοιολόγησή τους προσλαμβάνονται ως 

επώνυμες, ηγεμονικές με εθνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.  

Ιστορικά – κοινωνικά συμφραζόμενα : Τα ιστορικά – κοινωνικά συμφραζόμενα της 

ταινίας «300» δεν διαφέρουν από εκείνα που αναφέρθηκαν στις αναλύσεις των δυο 
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παραπάνω ταινιών. Το ενδιαφέρον για ταινίες εμπνευσμένες από την αρχαία 

Ελληνική ιστορία, η προβολή της Ελλάδας ως χώρας λόγω των Ολυμπιακών αγώνων 

και η πολεμική σύρραξη ΗΠΑ – Ιράν συνεχίζουν να υφίστανται ως κοινωνικό – 

πολιτικό περιβάλλον και σε αυτή την ταινία η οποία δημιουργήθηκε δυο χρόνια μετά. 

Η συγκεκριμένη ταινία έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και προκάλεσε πολλές 

αντιδράσεις και συζητήσεις. Η αποδοχή από το ευρύ κοινό υπήρξε μεγάλη και η 

επιρροή που άσκησε στην «λαϊκή» κουλτούρα εκείνης της περιόδου αξιοσημείωτη. 

Φράσεις όπως το «this is Sparta!» (εδώ είναι Σπάρτη) έγιναν «σλόγκαν78» και 

χρησιμοποιήθηκαν ευρέως. Επίσης υπήρξαν και αρκετές ταινίες παρωδίες της 

αρχικής αλλά και ηλεκτρονικά και ψηφιακά παιχνίδια εμπνευσμένα από αυτήν. 

Αποτέλεσμα της  μεγάλης δημοτικότητας της ταινίας ήταν η απόφαση των 

δημιουργών της ταινίας  «300» να κινηματογραφήσουν μια δεύτερη ταινία ως 

προοίμιο και ταυτόχρονα συνέχεια της πρώτης. Η ταινία κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 

του 2014 με τίτλο «300 : Η Άνοδος της Αυτοκρατορίας» και αναφέρεται στις 

ιστορικές ναυμαχίες του Αρτεμισίου και της Σαλαμίνας με πρωταγωνιστή των 

Αθηναίο στρατηγό Θεμιστοκλή. Η επιτυχία και αυτής της ταινίας ήταν μεγάλη 

κυρίως εμπορικά, το αποτέλεσμα εντυπωσιακό και οι κριτικές μικτές χωρίς όμως την 

ένταση και τις αντιδράσεις της πρώτης ταινίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αποτελούσε 

η σύγκριση των δυο αυτών ταινιών ως προς την απεικόνιση και παρουσίαση των 

γεγονότων, της ιδεολογίας και του ύφους της αλλά και ως προς την πρόσληψη από 

κριτικούς και ιστορικούς. Με μια σύντομη ανάγνωση αντιλαμβάνεται κανείς ότι η 

δεύτερη ταινία είχε πιο ήπια αποδοχή και κριτική και δεν δημιούργησε τόσο σφοδρές 

και έντονες αντιδράσεις. Επίσης οι δημιουργοί της έδωσαν περισσότερο έμφαση στη 

δράση και ήταν πιο προσεκτικοί  αποφεύγοντας να θίξουν θέματα που πιθανόν να 

προκαλέσουν. Διαπιστώνεται με βάση τα παραπάνω πως ένα κινηματογραφικό 

προϊόν αλληλεπιδρά με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με την κοινωνία και την 

Ιστορία και έχει ποικίλες προεκτάσεις. Η επιρροή είναι αμφίδρομη και αποτελεί 

σημαντικό δείγμα και πολύτιμο εργαλείο κατανόησης και έρευνας της εκάστοτε 

κοινωνίας, εποχής και ανθρώπινης σκέψης.  

 

                                                

78 σλόγκαν [slógan] Ουσιαστικό. (άκλ.) : μήνυμα κυρίως εμπορικό, αλλά και πολιτικό, διατυπωμένο με 

συντομία και παραστατικότητα, ώστε να τραβάει την προσοχή του ακροατή και να αποτυπώνεται στη 

μνήμη. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνοψίζοντας τις ως τώρα επισημάνσεις της κοινωνικοσημειωτικής ανάλυσης 

σχετικά με τις τρείς φιλμικές αφηγήσεις προκύπτει η κατάχρηση της ιστορικής 

πραγματικότητας σε θέματα γεγονότων, χρόνου, φύλου, ράτσας, πολιτειακών 

θεσμών, θεολογίας, απόδοσης και παρουσίασης της εκάστοτε εποχής. Οι αιτίες των 

καταχρήσεων ποικίλουν και αναδεικνύονται μέσα από την επικρατούσα ιδεολογία της 

κάθε εποχής, τις προθέσεις των δημιουργών και τα ιστορικά και κοινωνικά 

συμφραζόμενα τις κάθε ταινίας. Στο σύνολό τους οι καταχρήσεις μέσω της 

διαμεσολαβημένης αφήγησης τους προσεγγίζονται και προσλαμβάνονται από το 

κοινό με διαφορετικό τρόπο και γίνονται αντικείμενα προς επικύρωση και αποδοχή ή 

προς απόρριψη. Οι καταχρήσεις για ένα μέρος του κοινού ανακατασκευάζουν και 

αναδιαμορφώνουν την ιστορική πραγματικότητα με τρόπο που το «εξυπηρετεί» και 

το ψυχαγωγεί οπότε τις παραβλέπει ή τις αποδέχεται ενώ για  κάποιο άλλο μέρος 

αποτελούν συγκρουσιακά θέματα, δεν γίνονται αποδεκτές και καταγγέλλονται.    

Χαρακτηριστικό είναι το Ελληνικό παράδειγμα το οποίο βασίζεται στις ανωτέρω 

φιλμικές αφηγήσεις και το οποίο έχει επισημάνει και η Λεμονίδου (2015). Η ταινία 

«300» η οποία υιοθετεί την ηρωική αφήγηση για το αρχαιοελληνικό παρελθόν 

σημείωσε τεράστια επιτυχία παρά τις όποιες ιστορικές καταχρήσεις τη στιγμή που 

αντίστοιχης αισθητικής μεγάλες παραγωγές όπως ο «Αλέξανδρος»  ή «Τροία» έγιναν 

δεκτές με σκεπτικισμό και δεν σημείωσαν τόσο μεγάλη επιτυχία λόγω της 

διαφοροποίησης τους από την παραδοσιακή εθνική αφήγηση. Οι καταχρήσεις και οι 

επινοήσεις της Ιστορίας δεν προκαλούν τόσο έντονες αντιδράσεις όταν ενισχύουν το 

μεγαλείο μιας εθνικής ιστορίας και αντιμετωπίζονται ως «καλλιτεχνικά» 

δημιουργήματα σε αντίθεση με τις καταχρήσεις ή τις επινοήσεις που θίγουν το ίδιο 

μεγαλείο έστω και στο ελάχιστο. Το συγκεκριμένο παράδειγμα ως φαινόμενο θα 

αποτελούσε μια ενδιαφέρουσα μελέτη με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης Δημόσιας 

Ιστορίας - εθνικής αφήγησης και πατριωτισμού μέσα από φιλμικές αφηγήσεις και την 

πρόσληψη τους από το κοινό.              
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Ολοκληρώνοντας την μελέτη των τριών φιλμικών αφηγήσεων, ολοκληρώνεται και ο 

δεύτερος βασικός  στόχος της παρούσας εργασίας ο οποίος ήταν ο εντοπισμός και η 

αποκωδικοποίηση των καταχρήσεων και η ανάδειξη των τρόπων ανακατασκευής, 

αναδιαμόρφωσης και αναπαράστασης των ιστορικών – μυθολογικών γεγονότων που 

αυτές διαπραγματεύονται σε σχέση με τις κοινωνίες και τις εποχές μέσα στις οποίες 

δημιουργήθηκαν. Η ανάλυση των ταινιών τις καθιστά χαρακτηριστικά παραδείγματα 

μυθοπλαστικών ταινιών του Αμερικανικού κινηματογράφου σε σχέση με το ιστορικό 

– μυθολογικό περιεχόμενο και τις καταχρήσεις τις οποίες διαχέουν  και μεταβιβάζουν 

στο ευρύ κοινό ρητά αλλά και υπόρρητα μέσω της κινηματογραφικής τους 

τεχνοτροπίας. Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν την στενή και πολύπλευρη σχέση 

της Δημόσιας Ιστορίας και του κινηματογράφου ευρείας αποδοχής και τη 

χρησιμότητα του τελευταίου ως ιστορικό τεκμήριο και εργαλείο. Αναδείχθηκε επίσης 

και η μεγάλη δύναμη του κινηματογράφου την οποία οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν 

και να προσέξουμε καθώς ενέχει και «κινδύνους» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Marc Ferro,  ιστορικός και σημαντικός μελετητής της σχέσης Ιστορίας και 

κινηματογράφου. 

Εν κατακλείδι έγινε εμφανές  πως η Ιστορία που ενδιαφέρει και «προκαλεί» 

συζητήσεις και αντιδράσεις μέσω μιας κινηματογραφικής αφήγησης είναι μια Ιστορία 

εκλαϊκευμένη, ανθρώπινη και με συναισθήματα, μια Ιστορία που δεν στηρίζεται 

αποκλειστικά στην κριτική σκέψη και γνώση. Μια Ιστορία που μπορεί και  

επιβεβαιώνει την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση του μεγαλείου του έθνους και της 

συνέχειάς του στο βάθος του χρόνου ( στο Λεμονίδου, 2015).  

«Η Ιστορία μας προσφέρει πολλά μαθήματα και  σημαντική πληροφόρηση και είναι 

εύκολο να  επιλέξουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Το παρελθόν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από όλους και σχεδόν για όλα τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε 

στο παρόν και με όλα τα μέσα» (Macmillan, 2009). Ένα από αυτά είναι και ο 

κινηματογράφος. Η λανθασμένη χρήση  και η κατάχρηση της Ιστορίας είναι κάτι που 

δεν μπορούμε να αποφύγουμε αλλά σίγουρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως 

εργαλείο έρευνας και μελέτης με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.   
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