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Η ΟΜΑΔΑ 

 

• ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

• ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

• ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

• ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

• ΜΑΚΡΟΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

• ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

• ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

• ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

• ΤΟΚΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

• ΦΑΛΟΡΝΙ ΣΤΕΛΛΑ 



ΠΑΝΤΑ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΦΛΕΡΤΑΡΕ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 
ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

 



ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 

• ΌΤΑΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΤΣΥΦΙΑ 

• Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ 

• ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ 

• ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ 

• ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΝ 

• Η ΚΥΡΙΑ ΝΤΑΟΥΤΦΑΪΡ 

• 101 ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΑ 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 

• Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 

• ΣΡΕΚ 

• ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΑΜΠ 

• ΑΠΟΛΛΩΝ 13 

• Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ 
ΜΠΑΤΟΝ 

• ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ 

• ΤΖΟΥΡΑΣΙΚ ΠΑΡΚ 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 

• ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΓΚΑΤΣΜΠΙ 

• ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

• ΑΘΛΙΟΙ 

• ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ 

• ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ 

• ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ 

• ΤΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ 

 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 

• ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

• Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ 

• ΧΑΡΡΥ ΠΟΤΕΡ 

• ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ 



ΟΤΑΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΤΣΥΦΙΑ 

 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΛΙ ΧΑΡΠΕΡ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΗ 
  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 1962  

• ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 

• Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΑ ΙΔΙΑ  
   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;  

       ΜΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 



Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια: Ένα 
βιβλίο για την καταπολέμηση του 

ρατσισμού 



Κλασικό έργο των παγκόσμιων 
γραμμάτων 



«Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια» το 
1960 

• έθιξε με μοναδικό τρόπο το ζήτημα του 
ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 
στην Αλαμπάμα. Θεωρείται ένα τα 
αριστουργήματα της αμερικανικής 
λογοτεχνίας. 

• Μεταφέρθηκε στο σινεμά το 1962 με τον 
(ελληνικό) τίτλο «Σκιές στη σιωπή» και 
πρωταγωνιστή τον Γκρέγκορι Πεκ. Απέσπασε 
τρία Όσκαρ. 

 



Λίγα λόγια για την υπόθεση… 

• Ο Atticus, αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός 
μαύρου εργάτη, του Tom Robinson. Ο Tom, 
κατηγορείται για το βιασμό μιας λευκής 
γυναίκας, η οποία όπως αποδεικνύεται είχε 
αναγκαστεί να πει ψέψατα από 
τον αλκοολικό πατέρας της. Παρά την 
αποκάλυψη αυτή, ο Tom καταδικάζεται. 
Η κοινωνία, δεν μπορεί να αντέξει το βάρος 
της λάθος κρίσης της. Ο μαύρος πρέπει να 
πεθάνει, γιατί δεν είναι λευκός! 



 Το «κοτσύφι» αυτής της υπέροχης 
ιστορίας,  είναι ένας νεαρός μαύρος. 

• Το φαινομενικά γαλήνιο και ειρηνικό Μέικομπ 
της Αλαμπάμα είναι στην πραγματικότητα 
βουτηγμένο στην προκατάληψη, τη βία και 
την υποκρισία. Αλλά τη ναρκωμένη 
συνείδηση της πόλης θα συνταράξει το 
σθένος ενός ανθρώπου που αγωνίζεται για 
δικαιοσύνη. 





Μικρό απόσπασμα από το βιβλίο 

• «Ήθελα να δεις γιε μου τι είναι πραγματικό 
κουράγιο, που δεν είναι να κρατάς ένα όπλο 
και να κάνεις τον άντρα. Κουράγιο είναι να 
ξέρεις να ξεκινάς έναν αγώνα 
καταδικασμένο από την αρχή, κι ωστόσο να 
τον ξεκινάς και να τον φτάνεις ως το τέλος, ό, 
τι και αν συμβεί. Πολύ σπάνια νικάς, όμως 
μερικές φορές γίνεται και αυτό…» 



• Η ταινία Σκιές και Σιωπή (To Kill a Mockingbird), 
είναι δράμα παραγωγής 1962 σε σκηνοθεσία 
Ρόμπερτ Μάλιγκαν. Η ταινία είναι βασισμένη στο 
βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα της 
Χάρπερ Λι Όταν Σκοτώνουν τα Κοτσύφια και 
διασκευάστηκε για τη μεγάλη οθόνη από τον 
Χόρτον Φουτ. Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο 
Γκρέγκορι Πεκ στο ρόλο του Άττικους Φιντς και 
πλαισιώνεται από τους Μαίρη Μπάνταμ, στο 
ρόλο της Σκάουτ, κόρης του Άττικους και Φίλιπ 
Όλφορντ στο ρόλο του Τζεμ, γιου του Άττικούς.  

https://el.wikipedia.org/wiki/1962
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CE%B5%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B7_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B7_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1






Στιγμιότυπα από την ταινία  





  Ο Atticus ξέρει ότι είναι δύσκολο τα 
συλλάβουν τα παιδιά την παράνοια 

των μεγάλων. Δε χρειάζεται άλλωστε.. 



«Κοίτα, μωρό μου, ό, τι και να σου πει κάποιος για να 
σε πληγώσει, στην ουσία δε θίγει εσένα. Το μόνο που 
πετυχαίνει είναι να δείξει πόσο φτωχός είναι ο ίδιος 

μέσα του". 



Τα παιδιά πρωταγωνιστές της ταινίας 



Η Σκάουτ και ο Τζεμ από την ταινία 



Ο χήρος πατέρας τους και δικηγόρος Atticus, προσπαθεί κάθε 
μέρα να μείνει συνεπής απέναντι στις αξίες του, να μεγαλώσει 
δύο παιδιά που θα σταθούν στο ύψος των αξιών και των 
ονείρων τους. 
 



Ο δικηγόρος Άττικους προσπάθησε να 
σώσει το νεαρό μαύρο, αλλά… 



Η ετυμηγορία 

•Οι ένορκοι έκριναν ένοχο 
τον Τομ Ρόμπινσον 

•Ένας μαύρος δε λογιζόταν 
για άνθρωπος! 



Οι ένορκοι αν και μέσα τους ίσως πίστευαν την 
αθωότητα του νεαρού νέγρου δεν μπόρεσαν να 

σπάσουν το κατεστημένο και να αποδώσουν 
δικαιοσύνη 

•Οι άνθρωποι στην 
ουσία φοβούνται αυτό 
που δεν τους μοιάζει 

 



• Και ο μαύρος πεθαίνει, πηδώντας 
συρματοπλέγματα αναζητώντας τη δική του 
λευτεριά. Πεθαίνει διεκδικώντας έναν θάνατο 
ελεύθερο, προσπαθώντας να βρει η ματιά του 
ένα δικό του κομμάτι ουρανού. 





 
19.2.2016 Πέθανε η συγγραφέας του 

«Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια», 
Χάρπερ Λι σε ηλικία 89 ετών 

 



Χάρπερ Λι, η συγγραφέας 

• Η Χάρπερ Λι με το «Οταν σκοτώνουν τα 
κοτσύφια», το ασυναγώνιστο αυτό 
μυθιστόρημα για τον αμερικανικό Νότο, που 
κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ, θέλησε ν’ 
αποκαταστήσει με πάθος τούς 
καταπιεσμένους ανθρώπους διαφορετικού 
χρώματος και έβαλε έναν σπόρο ανθρωπιάς 
στην κοινωνία. 


