
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (1949-2009)» 

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας 

εντάσσεται το ερευνητικό πρόγραμμα «Η παρουσία του κινηματογράφου στα ελληνικά 

λογοτεχνικά περιοδικά των μεταπολεμικών και μεταπολιτευτικών χρόνων (1949-2009)» 

(στο πλαίσιο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β΄», 

ΕΣΠΑ 2014-2020). Ακαδημαϊκός σύμβουλος του ερευνητικού προγράμματος: 

Ευριπίδης Γαραντούδης. Μέλη της ερευνητικής ομάδας: Νάντια Φραγκούλη και 

Δήμητρα Ραζάκη, υποψήφιες διδάκτορες νεοελληνικής φιλολογίας. Διάρκεια 

προγράμματος: 2019-2020 (15 μήνες). 

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Η παρουσία του κινηματογράφου στα ελληνικά 

λογοτεχνικά περιοδικά των μεταπολεμικών και μεταπολιτευτικών χρόνων (1949-2009)» 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σχολιασμένης βιβλιογραφικής καταγραφής, με τη 

μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου θα αποδελτιωθεί και θα σχολιαστεί το 

αθησαύριστο στο μεγαλύτερο μέρος του υλικό των πρωτότυπων και μεταφρασμένων 

κειμένων για τον κινηματογράφο που δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά περιοδικά λόγου και 

τέχνης (κριτικές ταινιών, δοκίμια για τον κινηματογράφο, σχόλια για την παρουσία του 

κινηματογράφου στην ελληνική κοινωνία). Το συγκεντρωμένο και σχολιασμένο υλικό 

θα συμπληρώσει την ιστορία της πρόσληψης του κινηματογράφου στην Ελλάδα και θα 

συμβάλλει στην τεκμηρίωση και συγγραφή μελετών με θέμα τον διαμεσικό διάλογο της 

ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα με τον κινηματογράφο. 

Από τη λήξη του Εμφυλίου (1949) μέχρι τη Μεταπολίτευση (1974) ο 

κινηματογράφος καταξιώνεται στην Ελλάδα ως τέχνη εφάμιλλη της λογοτεχνίας με 

αποτέλεσμα ο διαμεσικός διάλογος λογοτεχνίας και κινηματογράφου να εντείνεται 

ποσοτικά και να κορυφώνεται ποιοτικά. Ενώ τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, σε 

αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα οι κινηματογραφικές πρωτοπορίες 

παραμένουν εν πολλοίς άγνωστες, στο διάστημα 1967-1981 ο κινηματογράφος στη 

χώρα μας αποκτά σταδιακά μια δυναμική παράλληλη προς αυτή του κινηματογράφου 

διεθνώς, η οποία εκφράζεται στην εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή, αλλά και στις 

συνήθειες του κινηματογραφικού κοινού. Η ίδια δυναμική αποτυπώνεται με την 

πύκνωση και την ποιοτική αναβάθμιση της αρθρογραφίας για τον κινηματογράφο στα 

λογοτεχνικά περιοδικά.  

Με τη συγκέντρωση, την καταχώριση και τον σχολιασμό του ποικιλόμορφου 

αυτού υλικού, το πρόγραμμα πρόκειται να αποτυπώσει την πλήρη εικόνα για την 

εξέλιξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρόσληψης του κινηματογράφου στην 

Ελλάδα, ιδιαίτερα στους λογοτεχνικούς κύκλους. 

Το προς αποδελτίωση υλικό προέρχεται από ελληνικά περιοδικά λόγου και 

τέχνης, συγκεκριμένα 10 μεταπολεμικά και 10 μεταπολιτευτικά περιοδικά, τα οποία θα 

αποδελτιωθούν στο σύνολο της εκδοτικής τους πορείας μέχρι το 2009. Η καταγραφή 

των κειμένων που αναφέρονται στον κινηματογράφο συνοδεύεται από όρους και 

έννοιες-κλειδιά, ώστε η βάση δεδομένων να λειτουργήσει ως σχολιασμένη 

βιβλιογραφία με πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης. Η βάση δεδομένων θα επιτρέψει 

τη συναγωγή βάσιμων συμπερασμάτων για την πορεία του διαλόγου των δύο τεχνών 

στη διάρκεια του 20ού αιώνα, ενώ θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για κάθε μελετητή 

της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της συγκριτικής φιλολογίας στην Ελλάδα ο οποίος 

επιθυμεί να εξετάσει τον διαμεσικό διάλογο από διάφορες σκοπιές, ενώ αναμένεται να 

συμβάλλει και στην ιστορία του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Παράλληλα, στις 

μελέτες που θα εκπονήσει η ερευνητική ομάδα θα σχολιαστεί η εξέλιξη της στάσης των 

ελλήνων λογοτεχνών προς τον κινηματογράφο στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 

20ού αιώνα, και θα αναδειχθούν σημαντικές ιδεολογικές και αισθητικές διαμάχες της 

περιόδου, οι οποίες βρήκαν την έκφρασή τους με αφορμή τον κινηματογράφο. 


