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Shock Corridor (1963) 
κημξθερία: άμιξσελ Υξύλεο 
Παίζξσμ: Πίςεο Μποεκ, Κόμρςαμπ Σάξσεοπ, Σζιμ Έβαμπ, Σζέιμπ Μπερς 
Ο Σζόμι Μπάοες είμαι έμαπ δημξριξγοάτξπ πξσ είμαι απξταριρμέμξπ μα 
κεοδίρει ςξ βοαβείξ Πξύλιςζεο, λύμξμςαπ ςξ μσρςήοιξ εμόπ εγκλήμαςξπ πξσ 
διαποάυθηκε μέρα ρε μια φσυιαςοική κλιμική και είυε χπ μάοςσοεπ ςοειπ 
αρθεμείπ, από ςξσπ ξπξίξσπ η αρςσμξμία δεμ καςάτεοε μα πάοει 
πληοξτξοίεπ. Για μα ςξ πεςύυει, καςατέομει μα πεοάρει ξ ίδιξπ χπ ςοελόπ 
και μα διειρδύρει ρςημ κλιμική. 
(101΄) 
 
The War Game (1965) 
κημξθερία: Πίςεο Γξσόςκιμπ 
Έμα μσθξπλαρςικό μςξκιμαμςέο πξσ παοξσριάζει ςξ υειοόςεοξ ρεμάοιξ ρε 
μια πιθαμή έκοηνη αςξμικήπ βόμβαπ και ςα επακόλξσθα ρε μια ςσπική 
αγγλική πόλη. Αουικά ποξξοίζξμςαμ για ςεςοάχοξ ποόγοαμμα ρςξ BBC, 
αλλά ςξ καμάλι θεώοηρε ςξ θέμα πξλύ βίαιξ για μα ςξ ποξβάλει.  
(48΄) 
 
His Girl Friday (1940) 
κημξθερία: Φάουαρμτ Χοκς 
Παίζουμ: Κάρι Γκραμτ, Ρόζαλιμτ Ράσελ, Ραλφ Μπελαμί, Σζιμ Λόκχαρτ, Πόρτερ 
Χολ, Κλιφ Έμτουαρμτς 

Ο Οσόλςεο Μπεομπ, παθιαρμέμξπ εκδόςηπ ςηπ ετημεοίδαπ «Ποχιμά Νέα», 
μαθαίμει  όςι η ποώημ ρύζσγόπ ςξσ και μεγάλξ αρςέοι ςηπ δημξριξγοατίαπ, 
Φίλμςι, εςξιμάζεςαι μα ναμαπαμςοεσςεί. Ο Οσόλςεο αγαπά ακόμα ςη Φίλμςι 
αλλά έβαζε πάμςα ποώςα ςη δξσλειά, ατξύ δεμ μπξοξύρε μα αμςιρςαθεί ρε 
καμέμα δημξριξγοατικό «λαβοάκι» πξσ ποξέκσπςε, με απξςέλερμα μα 
καςαρςοέφει ακόμα και ςξ μήμα ςξσπ μέλιςξπ! Ζ Φίλμςι ςώοα ποόκειςαι μα 
παμςοεσςεί έμαμ άμςοα ςελείχπ διατξοεςικό: ςξμ ρξβαοό και μεςοημέμξ 
Μποξσπ, άμθοχπξ για ρπίςι και ξικξγέμεια και μα ζήρει κι ασςή μια ήοεμη 
και ποξγοαμμαςιρμέμη ζχή χπ ρύζσγξπ και μηςέοα, μακοιά από ςξσπ 
τοεμήοειπ οσθμξύπ ςηπ δημξριξγοατίαπ και ςχμ ρκληοό κόρμξ ςχμ 
ετημεοίδχμ. Τπξλόγιρε όμχπ… υχοίπ ςξμ νεμξδόυξ! Μόλιπ ξ Οσόλςεο 
μαθαίμει για ςξμ επικείμεμξ γάμξ ςηπ, ρκαοτίζεςαι ό,ςι πξμηοιά μπξοεί μα 
ταμςαρςεί για ςημ απξςοέφει από ςξ μα παμςοεσςεί, ςημ ίδια ρςιγμή πξσ 
«ςοέυει» και μια μεγάλη είδηρη: η εκςέλερη εμόπ καςαδικαρμέμξσ 
εγκλημαςία. Ο Οσόλςεο ραμπξςάοει κάθε κίμηρη ςηπ Φίλμςι και ςξσ καημέμξσ 
Μποξσπ, ξ ξπξίξπ πεομάει διάτξοεπ δξκιμαρίεπ από ςιπ ςοέλεπ ςξσ Οσόλςεο, 
και παοαρέομει ςη Φίλμςι μα αρυξληθεί με ασςή ςημ ςελεσςαία μεγάλη 
είδηρη, μα κάμει ςξ ςελεσςαίξ ςηπ οεπξοςάζ, με ελπίδα μα ςημ ναμακεοδίρει 



(92΄) 

 

Τhe Cameraman (1928) 

κημοθεσία: Έμτουαρτ έμτγουϊκ, Μπάστερ Κίτομ 
Παίζουμ:  Μπάστερ Κίτομ, Μαρσελίμ Ντέι, Χάρολμτ Γκούμτγουϊμ 
Δίμαι έμα από ςα ςελεσςαία τιλμ ςηπ κλαρικήπ πεοιόδξσ ςξσ Μπάρςεο Κίςξμ 
ποιμ ςημ έλεσρη ςξσ ξμιλξύμςξπ κιμημαςξγοάτξσ. Ο «αγέλαρςξπ κχμικόπ» 
είμαι εδώ ξ Λιξύκ άμξμ, έμαπ τχςξγοάτξπ πξσ είμαι εοχςεσμέμξπ με ςημ 
άλι, μια όμξοτη γοαμμαςέα ςχμ κιμημαςξγοατικώμ ρςξύμςιξ MGM. Για μα 
ςημ κάμει μα ςξμ ποξρένει, απξταρίζει μα γίμει cameraman ρςημ εςαιοεία 
ώρςε μα είμαι πιξ κξμςά ςηπ. Όμχπ με ςημ κιμημαςξγοατική κάμεοα ρςα 
υέοια είμαι εμςελώπ αδένιξπ και κάμει ρσμευώπ λάθη, με απξςέλερμα μα 
σπάουξσμ νεκαοδιρςικά ρςιγμιόςσπα. Ό,ςι ποξρπαθεί μα κάμει καςαλήγει ρε 
τιάρκξ, έςρι ρκέτςεςαι άλλξσπ ςοόπξσπ για μα πληριάρει ςημ άλι...  

(69΄) 

La Dolce Vita (1960) 

κημξθερία: Υεμςεοίκξ Υελίμι 

Παίζξσμ: Μαοςρέλξ Μαρςοξγιάμι, Αμίςα Έκμπεογκ, Αμξύκ Δμέ, Μαγκαλί Νξέλ 

Ο Μαοςρέλξ είμαι έμαπ πλέιμπξψ δημξριξγοάτξπ πξσ αμαζηςεί ςημ θέρη ςξσ 
ρςξμ κόρμξ. Πεομάει ςξμ καιοό ςξσ αμάμερα ρε πλξύριξσπ και διάρημξσπ, 
πάμςα με ςξ μξσ ρςημ ετήμεοη διαρκέδαρη, ςα πάοςι και ςξ ρεν. Όςαμ μια 
διάρημη ρςάολες έουεςαι ρςημ Ρώμη, ασςόπ κάμει ςα πάμςα για μα ςημ 
ρσμαμςήρει. Φοσρόπ Υξίμικαπ ρςιπ Κάμεπ. Βοαβείξ Όρκαο εμδσμαςξλξγίαπ.  
(174΄) 

 

Elles (2011) 

κημξθερία: Μαλγκξοςζάςα Εξσμότρκα 

Παίζξσμ: Ειλιές Μπιμόπ, Αμαΐπ Νςεμξσρςιέ, Σζξάμα Κιξύλιγκ 

Ζ Αμ, μια καλξρςεκξύμεμη Παοιζιάμα μηςέοα δύξ παιδιώμ και 
δημξριξγοάτξπ ςξσ πεοιξδικξύ ELLE, γοάτει έμα άοθοξ για ςημ παιδική 
πξομεία. Ζ γμχοιμία ςηπ με δύξ αςίθαρεπ κξπέλεπ, ςημ Αλίρια και ςη αολός, 
καςαλήγει ρε μια ρειοά από βαθσρςόυαρςεπ όρξ κι αμηρσυηςικέπ 
ρσμαμςήρειπ. Ασςό θα ξδηγήρει ςημ Αμ ρε πιξ εμδόμσυεπ καςαδίκεπ επί ςχμ 
υοημάςχμ, ςηπ ξικξγέμειαπ και ςξσ ρεν.  

(99΄) 



 

Τα παιδιά της Χελιδόμας (1987) 

κημξθερία: Κώρςαπ Βοεςςάκξπ 

Παίζξσμ: Αλέκξπ Αλεναμδοάκηπ, Μαίοη Φοξμξπξύλξσ, Ζλίαπ Λξγξθέςηπ, 
Βαρίληπ Διαμαμςόπξσλξπ, Πέοηπ Μιυαηλίδηπ 

Με ατξομή ςξ γύοιρμα μιαπ ςηλεξπςικήπ εκπξμπήπ νεδιπλώμεςαι η ιρςξοία 
μιαπ ξικξγέμειαπ και η πξοεία ςηπ ρςξ υοόμξ από ςημ επξυή ςξσ ελλημικξύ 
εμτσλίξσ (1946-1949) μέυοι ςη ρςιγμή πξσ εκςσλίρρεςαι η δοάρη ςηπ ςαιμίαπ 
(1986).  

(118΄) 

Seven Men from Now (1956) 

κημξθερία: Μπαμς Μπέςικεο 

Παίζξσμ: Ράμςξλτ κξς, Λι Μάοβιμ, Γκάιλ Ράρελ 

Ο ποώημ ρεοίτηπ Μπεμ ςοάιμς κσμηγάει επςά παοάμξμξσπ πξσ λήρςεφαμ 
έμαμ ςαυσδοξμικό και ρκόςχραμ ςη γσμαίκα ςξσ. Ο ςοάιμς αιρθάμεςαι 
εμξυέπ, επειδή αμ ασςόπ κοαςξύρε ςη δξσλειά ςξσ, η γσμαίκα δεμ θα 
βοίρκξμςαμ ρςξ γοατείξ ςη μξιοαία ώοα. ςη διαδοξμή ςξσ, θα βξηθήρει 
έμα παμςοεμέμξ ζεσγάοι και θα εμχθεί μαζί ςξσπ. Πιξ κάςχ, θα μπξσμ ρςημ 
παοέα δύξ άμςοεπ, πξσ όμχπ έυξσμ ρκξπό μα ακξλξσθήρξσμ ςξμ ςοάιμς χπ 
ςξσπ παοάμξμξσπ και μα απξκξμίρξσμ ςη λεία για ςξσπ εασςξύπ ςξσπ. Δεμ 
είμαι ξι μόμξι, όμχπ, πξσ κξσβαλάμ κάπξιξ μσρςικό.  

(78΄) 

 

Ride Lonesome (1959) 

κημξθερία: Μπαμς Μπέςικεο 

Παίζξσμ: Ράμςξλτ κξς, Κάοεμ ςιλ, Λι Βαμ Κλιτ 

Έμαπ καςαζηςξύμεμξπ δξλξτόμξπ, ξ Μπίλι Σζξμ, ρσλλαμβάμεςαι από έμαμ 
κσμηγό επικηοσγμέμχμ, ςξμ Μπεμ Μποιγκέιμς, πξσ ρκξπεύει μα ςξμ πάει ρςη 
άμςα Κοξσζ για μα ςξμ κοεμάρξσμ. ςη διαδοξμή, διαρώζει μια γσμαίκα από 
Ιμδιάμξσπ και παίομει μαζί ςξσ δύξ παοάμξμξσπ για μα είμαι πιξ αρταλήπ. 
Όμχπ, ξι Ιμδιάμξι ρσμευίζξσμ μα βοίρκξμςαι ρςξ καςόπι, εμώ ξι δύξ 
παοάμξμξι ρυεδιάζξσμ μα αοπάνξσμ ςξμ Μπίλι, ώρςε μα κεοδίρξσμ αμμηρςία 
για ςξμ εασςό ςξσπ. Δπιπλέξμ, ξ αδελτόπ ςξσ Μπίλι, Υοαμκ, έυει εναπξλύρει 
κσμηγηςό μα απελεσθεοώρει ςξμ αδελτό ςξσ.  



(73΄) 

Comanche Station (1960) 

κημξθερία: Μπαμς Μπέςικεο 

Παίζξσμ: Ράμςξλτ κξς, Νάμρι Γκέιςπ, Κλξμς Δψκιμπ 

Ο μξμαυικόπ Σζέτεορξμ Κόμςι ρσμαλλάρρεςαι με ςξσπ Ιμδιάμξσπ Κξμάμςρι, με 
απώςεοξ ρκξπό μα απελεσθεοώρει έμα λεσκό κξοίςρι. Όςαμ ςα καςατέομει, 
επιρςοέτει πίρχ ρςξμ ρύζσγξ ςηπ και πέτςει πάμχ ρε μια ρσμμξοία 
παοάμξμχμ. Ασςό πξσ δεμ γμώοιζε ξ Κόμςι είμαι όςι σπάουει μεγάλξ πξρό χπ 
αμξιβή για ςημ επιρςοξτή ςξσ κξοιςριξύ. Σόρξ ξι παοάμξμξι, όπξσ ξ 
αουηγόπ ςξσπ είμαι παλιόπ ευθοόπ ςξσ Κόμςι, όρξ και ξι Ιμδιάμξι θα κάμξσμ 
ςξμ δοόμξ ςηπ επιρςοξτήπ γεμάςξ ρκξςχμξύπ.  

(74΄) 

Buchanan Rides Alone (1958) 

κημξθερία: Μπαμς Μπέςικεο 

Παίζξσμ: Ράμςξλτ κξς, Κοεγκ ςίβεμπ, Μπάοι Κέλεψ 

Ο Σεναμόπ Σξμ Μπιξσκάμαμ γσοίζει πίρχ ρςξ ρπίςι ςξσ με αοκεςά λετςά για 
μα αμξίνει ςξ δικό ςξσ οάμςρξ, αλλά όςαμ κάμει ρςάρη ρςημ διετθαομέμη 
πόλη Άογκι, ςξμ ληρςεύξσμ και ςξμ εμξυξπξιξύμ για έμα τόμξ. 

(78΄) 

 

Decision at Sundown (1957) 

κημξθερία: Μπαμς Μπέςικεο 

Παίζξσμ: Ράμςξλτ κξς, Σζξμ Κάοξλ, Κάοεμ ςιλ 

Ο Μπαος Άλιρξμ είμαι έμαπ κάςξικξπ ςξσ αμμςάξσμ πξσ ρκξπεύει μα 
ρκξςώρει ςξμ Σέις Κίμποξ. Πιρςεύει όςι ποιμ ςοία υοόμια ςημ εσθύμη για ςξμ 
θάμαςξ ςηπ ρσζύγξσ ςξσ ςημ έυει ασςόπ. Σξμ βοίρκει, μαζί με ςξμ τίλξ ςξσ, 
αμ, και ςξμ ποξειδξπξιεί, αλλά ρςοιμώυμξμςαι από ςξμ ρεοίτη, όογαμξ ςξσ 
Κίμποξ, ρε έμαμ ρςάβλξ. Όςαμ η βοώμικη δξσλειά ςξσ ρεοίτη 
επιβεβαιώμεςαι και ρςξσπ κάςξικξσπ ςηπ πόληπ, ασςξί σπξυοεώμξσμ ςξμ 
Κίμποξ μα μξμξμαυήρει με ςξμ Άλιρξμ υχοίπ παοεμβξλέπ.  

(77΄) 

 



Romper Stomper (1992) 

κημξθερία: Σζέτοι Ράις 

Παίζξσμ: Ράρελ Κοόξσ, Νςάμιελ Πόλξκ, Σζακλίμ Μακέμζι, Αλεν κξς 

κίμυεμςπ ρςη Μελβξύομη επιςίθεμςαι θοαρύδειλα ρε Βιεςμαμέζξσπ 
μεςαμάρςεπ, μέυοιπ όςξσ ξι καςαπιερμέμξι «νέμξι» απξταρίζξσμ μα ςξσπ 
αμςιμεςχπίρξσμ με μια ξλξμέςχπη «επίδεινη δύμαμηπ», ςοέπξμςάπ ςξσπ ρε 
τσγή. Μια επιληπςική γσμαίκα βξηθάει ςημ παοέα μεξμαζί ρςξ μα νετύγξσμ 
από ςη δικαιξρύμη, αλλά μήπχπ η αρθέμειά ςηπ είμαι ρημάδι μη εθμικήπ 
καθαοόςηςαπ ςηπ;  

(94΄) 

 

This is England (2006) 

κημξθερία: έιμ Μέμςξξσπ 

Παίζξσμ: Σόμαπ Σάογκξσζ, ςέτεμ Γκοάυαμ, Σζξ Φάοςλεψ 

Καλξκαίοι ςξσ 1983, ρςημ Αγγλία. Ο 12υοξμξπ Shaun, είμαι έμα παιδί από 
τςχυή ξικξγέμεια, πξσ έυαρε ςξμ παςέοα ςξσ ρςξμ πόλεμξ ςχμ Υόκλαμς. 
Δεμ έυει τίλξσπ και ςώοα πξσ κλείραμ ςα ρυξλεία, θα βοει καςατύγιξ ρςη 
ςξπική ρσμμξοία ςηπ πόληπ, όπξσ ςα μέλη ςηπ θα ςξμ κάμξσμ μα μιώρει όςι 
αμήκει κάπξσ.  

(101΄) 

Χαιρετίσματα στημ Ευρώπη (2012) 

κημξθερία - εομημεία: Νίκξπ Αλεσοάπ 

Ύρςεοα από δύξ υοόμια καθημεοιμώμ γσοιρμάςχμ, εκαςό ώοεπ 
κιμημαςξγοατικξύ σλικξύ, έμα υοόμξ μξμςάζ, γεμμήθηκε ςξ Φαιοεςίρμαςα 
ρςημ Δσοώπη. Ζ, καςά ςξμ δημιξσογό ςηπ, πιξ χμή, βίαιη, εσαίρθηςη, 
αμαςοεπςική ςαιμία όλχμ ςχμ επξυώμ ρυεςικά με ςξμ έοχςα και ςημ 
επαμάρςαρη. Μια εσυάοιρςη μξσρικξυξοεσςική ςοαγχδία με κχμική 
σπόθερη, για ςη γεομαμική ξικξγέμεια πξσ βοίρκεςαι ρσμευώπ ρε μξμανιά 
και καςάθλιφη καθώπ έυει υάρει για πάμςα ςημ ελλημική εοχςική ρκέφη!  

(92΄) 

 

 

 


