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st
 International Film Conference on Greek Cinema 

The Unknown Greek Cinema: New Cartographies, New Protagonists, New 

Discoveries of The Past (1945-1967) 

 

Keynote Speaker: Thomas Elsaesser 

 

The Greek films of the period 1945-1967 have traditionally been classified as 

belonging to the Old Greek Cinema, a label that has harbored several problematic 

assumptions regarding the artistic merit and the cultural significance of Greek 

filmmaking practices of the time. Most writings on Old Greek Cinema seem to 

reproduce the standard tenets of an equally ‘old’ trend in film historiography, which is 

built on two key premises; firstly, the interest in film as an art form and, secondly, the 

examination of film as a reflection or mirror of society. Adhering to the first principle, 

several scholars so far have focused on a limited number of popular films of that 

period and criticized them for lacking artistic sophistication, imitating Hollywood 

formulas and, above all, not being cinematic enough. Other academics have analyzed 

extensively the same small sample of films focusing on the ways they represented 

various aspects of Greek society, and using the standard interpretative models of 

semiotics, psychoanalysis or feminism. 

 

Celebrating its tenth anniversary, the film department at Aristotle University of 

Thessaloniki invites scholars to revise and reframe the research on Old Greek Cinema 

through the prism of the so-called New Film History. Since the mid-1980s a growing 

number of film academics have developed a new trend of film historiography, which 

emphasizes the need for greater methodological sophistication and consistency, for 

greater reliance not only on films but also on primary sources and archival material, 

and finally on a better understanding of the relation between film form and film 

practice. 

 

These principles could help us identify previously unknown areas of Greek 

filmmaking of the period, while also probe us to reevaluate several well known 

figures and films. For instance, why is Maria Plyta the first Greek female director 

with an oeuvre of more than 20 films, unfamiliar to both the Greek audience and 

academia? What are the specific formal traits (theme, narrative structure, genre, mise-

en-scène) of less known filmmakers, such as Apostolos Tegopoulos, Stelios 

Tatassopoulos, Kostas Manousakis, Christos Theodoropoulos, Gregg Tallas, and 

Andreas Labrinos? Are there unknown aspects in the work of established filmmakers, 

such as Dinos Dimopoulos, Giorgos Tzavellas, and Grigoris Grigoriou, among 

others? Was the passage from Old Greek Cinema and the later phase of New Greek 

Cinema as abrupt as it is often claimed to be? What are the connections between the 

lesser-known films of the period 1945-1967 and the mostly turbulent sociopolitical 

context? What was their production context and how did it influence their reception 

and ensuing historical marginalization? What can this Greek Cinema “in the margins” 



teach us about the subsequent course and/or evolution of the domestic 

cinematography?  

 

By bringing forgotten films and/or artists out of the archive, and encouraging 

scholarly activity that can place them in appropriate production and reception 

contexts, the conference aspires to a complete re-appraisal of what was previously an 

almost unknown cinema. At the same time, by inviting the revision of our long-

standing assumptions about the Old Greek cinema, we aspire to bring forth a new way 

of writing the Greek cinematic past and shed light to its connections to its present and 

future. 

 

Possible topics include but are not limited to the following:  

 

Concepts, Methods and Academic Research 

 revising the canon 

 re-evaluating old distinctions, categories and periodizations 

 Greek film history as New Film History 

  

Production and Industry Practices 

 histories of film production, distribution and exhibition  

 discovery and preservation of lost films in Greece or abroad  

 promotional strategies, marketing and advertising  

 

Filmmakers and Film Industry Workers 

 biographies of “unknown” cinematic figures (directors, producers, 

cinematographers, actors, composers, etc.) 

 stylistic and narrative developments in films  

 critical discourse on lesser-known and/or obscure productions  

 

Genres 

 new approaches to classical genres 

 less developed genres: biographies, film noir and horror films 

 the Greek historical film 

 

Critical and reception practices  

 the international image of Greek film  

 histories of the press and film reviews  

 histories of reception  

 

General Information & Important Dates  

 Abstracts of no more than 300 words should be submitted to Conference 

Secretary, Sotiris Petridis, at FilmConference2015@gmail.com, by September 

15, 2014.  

 All abstracts will be blind reviewed, and authors will be notified of the decision of 

the reviewers by October 15, 2014. 

 The deadline for full conference payment for all presenters is May 1, 2015.  
 Should you wish to form your own panel within the conference, we would be glad 

to review your suggestions.  

mailto:FilmConference2015@gmail.com


 Additional questions and inquiries may be directed to Christina Adamou 

(cadamou@film.auth.gr),  Eleftheria Thanouli (thanouli@film.auth.gr) and Betty 

Kaklamanidou (kaklamad@film.auth.gr).  

 Selected papers will be published in an edited volume. 

 

Registration Fees 
A. Presenters: 70 € (academics/independent scholars), 40 € (students, Ph.D. 

candidates) 

B. Attendance: free 

 

Scientific Committee: 

Christina Adamou 

Betty Kaklamanidou 

Eleftheria Thanouli 
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ο
 Διεθνές Συνέδριο για τον Ελληνικό Κινηματογράφο. 

Ο Άγνωστος Ελληνικός Κινηματογράφος: Νέες Χαρτογραφήσεις, Νέοι 

Πρωταγωνιστές, Νέες Διερευνήσεις του Παρελθόντος (1945-1967) 

 

Κεντρικός Ομιλητής: Τhomas Εlsaesser 

 

Οι ελληνικές ταινίες της περιόδου 1945-1967 κατά κανόνα χαρακτηρίζονται ως 

κομμάτι του Παλαιού Ελληνικού Κινηματογράφου (ΠΕΚ), μιας ετικέτας που κρύβει 

αρκετές προβληματικές υποθέσεις όσον αφορά την καλλιτεχνική αξία και την 

πολιτισμική σημασία των ελληνικών κινηματογραφικών πρακτικών της εποχής. Τα 

περισσότερα κείμενα για τον ΠΕΚ φαίνεται να αναπαράγουν τις συνήθεις αρχές μίας 

εξίσου «παλαιάς» τάσης στην κινηματογραφική ιστοριογραφία, η οποία βασίζεται σε 

δύο αξιώματα: τη διερεύνηση του κινηματογράφου ως μορφή τέχνης και την εξέτασή 

του ως αντανάκλασης ή καθρέπτη της κοινωνίας. Ακολουθώντας την πρώτη λογική, 

αρκετοί ακαδημαϊκοί έχουν επικεντρωθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό δημοφιλών 

ταινιών της περιόδου και έχουν αρθρώσει έντονη κριτική για έλλειψη καλλιτεχνικής 

διάστασης, τάση μίμησης χολιγουντιανών κανόνων και, κυρίως, έλλειψη 

«κινηματογραφικότητας». Άλλα μέλη της ερευνητικής κοινότητας έχουν εκτενώς 

αναλύσει την ίδια ομάδα ταινιών και τους τρόπους αναπαράστασης της ελληνικής 

κοινωνίας, με βάση ερμηνευτικά μοντέλα σημειωτικής, ψυχαναλυτικής ή/και 

φεμινιστικής θεωρίας.  

 

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή του, το Τμήμα Κινηματογράφου του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί την πανεπιστημιακή 

κοινότητα να επανεξετάσει και να επανατοποθετήσει την έρευνα για τον ΠΕΚ μέσω 

του πρίσματος της Νέας Κινηματογραφικής Ιστορίας (New Film History). Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980, ένας αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών ανάπτυξε μία 

νέα τάση στην κινηματογραφική ιστοριογραφία, η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη για 

μεθοδολογική ακρίβεια και συνέπεια, για μεγαλύτερη ενασχόληση όχι μόνο με τα 

φιλμικά κείμενα, αλλά και τις πρωτογενείς πηγές και το αρχειακό υλικό και τέλος, για 

καλύτερη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην κινηματογραφική φόρμα και την 

κινηματογραφική πρακτική.  

 

Οι παραπάνω αρχές θα συνεπικουρήσουν στην αναγνώριση άγνωστων περιοχών της 

ελληνικής κινηματογραφίας της περιόδου και στην εκ νέου αξιολόγηση αρκετά 

γνωστών ταινιών και συντελεστών. Για παράδειγμα, γιατί το έργο της Μαρίας Πλυτά, 

της πρώτης γυναίκας σκηνοθέτη με περισσότερες από 20 ταινίες, είναι άγνωστο τόσο 

στο ελληνικό κοινό όσο και την ακαδημαϊκή κοινότητα; Ποια είναι τα συγκεκριμένα 

μορφικά χαρακτηριστικά (θέμα, αφηγηματική δομή, είδος, mise-en-scène) λιγότερο 

γνωστών κινηματογραφιστών, όπως οι Απόστολος Τεγόπουλος, Στέλιος 

Τατασσόπουλος, Κώστας Μανουσάκης, Gregg Tallas και Ανδρέας Λαμπρινός; 

Υπάρχουν και ποιες είναι οι άγνωστες πτυχές στο έργο γνωστών σκηνοθετών, όπως 

οι Ντίνος Δημόπουλος, Γιώργος Τζαβέλλας και Γρηγόρης Γρηγορίου; Ήταν το 



πέρασμα από τον Παλαιό Ελληνικό Κινηματογράφου στη μετέπειτα φάση του Νέου 

Ελληνικού Κινηματογράφου τόσο απότομο, όπως υποστηρίζεται; Ποια είναι η σχέση 

ανάμεσα στις λιγότερο γνωστές ταινίες της περιόδου 1945-1967 και το ιδιαίτερα 

ταραχώδες κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο; Ποιο ήταν το πλαίσιο παραγωγής των 

«άγνωστων» ταινιών και πως επηρέασε την πρόσληψη του κοινού και την 

συνεπακόλουθη ιστορική τους περιθωριοποίηση; Τι μπορεί αυτός ο ελληνικός 

κινηματογράφος «του περιθωρίου» να μας διδάξει σχετικά με την πορεία ή/και την 

εξέλιξη της εγχώριας κινηματογραφίας;  

 

Ανακαλύπτοντας ξεχασμένες ταινίες ή/και καλλιτέχνες και ενθαρρύνοντας την 

ακαδημαϊκή δραστηριότητα που μπορεί να τοποθετήσει πρόσωπα και ταινίες στο 

κατάλληλο πλαίσιο παραγωγής και πρόσληψης, το συνέδριο φιλοδοξεί σε μία ολική 

επανεκτίμηση μίας σχεδόν άγνωστης πτυχής του ελληνικού κινηματογράφου. 

Παράλληλα, καλώντας σε μια αναθεώρηση των παραδοσιακών μας αντιλήψεων για 

τον Παλαιό Ελληνικό Κινηματογράφο, στοχεύουμε να πραγματώσουμε έναν νέο 

τρόπο γραφής της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου και να φωτίσουμε όλα 

αυτά που τον συνδέουν με τον κινηματογράφο του σήμερα και του αύριο. 

Πιθανές θεματικές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω:  

 

Έννοιες, Μέθοδοι και Ακαδημαϊκή Έρευνα  

 Αναθεωρώντας τον κανόνα 

 Επανεκτίμηση παλαιότερων διακρίσεων, κατηγοριών και χρονολογιών 

 Ελληνική Κινηματογραφική Ιστορία ως Νέα Κινηματογραφική Ιστορία 

 

Πρακτικές της Βιομηχανίας και Μέθοδοι Παραγωγής  

 Ιστορίες κινηματογραφικής παραγωγής, διανομής και προβολής 

 Ανακάλυψη και συντήρηση χαμένων ταινιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό  

 Στρατηγικές προώθησης, marketing και διαφήμισης 

 

Κινηματογραφικά Πρόσωπα Μπροστά και Πίσω από τις Κάμερες  

 Βιογραφίες «άγνωστων» προσώπων (σκηνοθετών, παραγωγών, οπερατέρ, 

ηθοποιών, συνθετών, κ.λπ.)  

 Στιλιστικές και αφηγηματικές εξελίξεις σε ταινίες της περιόδου 1945-1967 

 Κριτικός λόγος για λιγότερο γνωστές ή/και «άσημες» ταινίες  

 

Κινηματογραφικά Είδη 

 Νέες προσεγγίσεις σε κλασικά είδη 

 Λιγότερο ανεπτυγμένα είδη: βιογραφίες, film noir και ταινίες τρόμου  

 Η Ελληνική ιστορική ταινία   

 

Πρακτικές Κριτικής και Πρόσληψης  

 Η διεθνής εικόνα των ελληνικών ταινιών της περιόδου 1945-1967 

 Ιστορίες του Τύπου και κριτικές της περιόδου  

 Ιστορίες πρόσληψης 

 

Γενικές Πληροφορίες & Σημαντικές Ημερομηνίες  

 Περιλήψεις (maximum 300 λέξεις) μεμονωμένων παρουσιάσεων και προτάσεις 

για δημιουργία πάνελ θα πρέπει να υποβληθούν στον Γραμματέα του Συνεδρίου, 



Σωτήρη Πετρίδη, στη διεύθυνση FilmConference2015@gmail.com, έως τις 15 

Σεπτεμβρίου 2014.  

 Όλες οι περιλήψεις θα υποβληθούν σε ανώνυμη κρίση και τα αποτελέσματα θα 

αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.  

 Η προθεσμία για την εγγραφή στο συνέδριο είναι η 1
η
 Μαΐου 2015.  

 Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στις Χριστίνα Αδάμου 

(cadamou@film.auth.gr), Ελευθερία Θανούλη (thanouli@film.auth.gr) και Μπέτυ 

Κακλαμανίδου (kaklamad@film.auth.gr). 

 Οι κεντρικοί ομιλητές θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα 

http://www.film.auth.gr/el.  

 

Κόστος Συμμετοχής  

Α. με παρουσίαση: 70 ευρώ (φοιτητές/τριες 40 ευρώ), 

Β. απλή παρακολούθηση: δωρεάν  

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Χριστίνα Αδάμου 

Ελευθερία Θανούλη 

Μπέτυ Κακλαμανίδου 

 

 

mailto:FilmConference2015@gmail.com
mailto:cadamou@film.auth.gr
mailto:thanouli@film.auth.gr
mailto:kaklamad@film.auth.gr
http://www.film.auth.gr/el

