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Δελτίο Τφπου 

 

Μιδεια, Κρείςςων των Εμϊν Βουλευμάτων 

του Νίκου Γραμματικοφ 

 

Από 24 Νοεμβρίου ςτουσ κινθματογράφουσ 

 

«Δεν υπάρχει οργι πιο φοβερι και ακεράπευτθ 

από αυτι που γεννιζται ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ που είχαν αγαπθκεί» 

Ευριπίδθ, Μιδεια 

 

 

Μιδεια, Κρείςςων των Εμϊν Βουλευμάτων/ 

Medea, Louder Than my Thoughts 

Δραματοποιθμζνο ντοκιμαντζρ - Ελλάδα - 2014 - 93’ - Α/Μ, ζγχρωμο 

Βαςιςμζνο ςτθν τραγωδία του Ευριπίδθ «Μιδεια» 

 

Ρροςζγγιςθ 
Στθριηόμενοσ ςτθν παραδοχι του Ευριπίδθ πωσ «το κυμικό είναι ιςχυρότερο από 
τθν λογικι», ο Νίκοσ Γραμματικόσ βυκίηεται, με αλαηονεία, όπωσ ομολογεί ο ίδιοσ, 
ςτθν τραγωδία τθσ Μιδειασ για να ξεπεράςει ζνα προςωπικό κλιβερό γεγονόσ. 
Χωρίσ ςενάριο ςτθν αρχι και φςτερα από μια «μάχθ» επτά χρόνων, κατακζτει μια 
ταινία όπου τα όρια μεταξφ μυκοπλαςίασ, ντοκιμαντζρ και ζρευνασ, διαρκϊσ 
μετατοπίηονται. Τον Χορό απαρτίηουν μακιτριεσ τθσ Δραματικισ Σχολισ Διλοσ, ενϊ 
επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ ιταν ο Κακθγθτισ Φιλολογίασ ςτο ΑΡΚ, Νίκοσ Χ. 
Χουρμουηιάδθσ, ο οποίοσ και εμφανίηεται ςτθν ταινία. Μεγάλο μζροσ των 
γυριςμάτων ζγιναν ςτθ Σαλαμίνα, τόπο καταγωγισ του ςκθνοκζτθ. 
 
Σφνοψθ 
Θ «Μιδεια, Κρείςςων των Εμϊν Βουλευμάτων» του Νίκου Γραμματικοφ είναι μία 

κινθματογραφικι περιπζτεια βαςιςμζνθ ςτθν ομϊνυμθ τραγωδία του Ευριπίδθ. 

Διαδραματίηεται ςτουσ δρόμουσ τθσ ςφγχρονθσ Ακινασ και παίρνει τθ μορφι μιασ 

ςυναρπαςτικισ, ςχεδόν αςτυνομικισ ζρευνασ, ςτθν οποία ντετζκτιβ δεν είναι άλλοσ 

από τον ίδιο τον ςκθνοκζτθ. 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ, γινόμαςτε μάρτυρεσ αποκαλυπτικϊν διαλόγων με 

ςεναριογράφουσ, ςκθνοκζτεσ και θκοποιοφσ και δίνουμε το «παρϊν» ςε ακροάςεισ 

και πρόβεσ. Το ςθμαντικότερο, όμωσ, είναι ότι βιϊνουμε ςυνεντεφξεισ με 

ανκρϊπουσ ςτο δρόμο που προκαλοφν δζοσ. Σε αυτι τθν ανζνταχτθ ςε «είδοσ» 

ταινία, το κλαςικό κείμενο του Ευριπίδθ βρίςκεται ςτον πυρινα του εγχειριματοσ 

και με ζναν μαγικό τρόπο, μετουςιϊνεται ςε αιχμι του δόρατοσ και αποδεικνφει με 

κακοριςτικό τρόπο το πόςο ςφγχρονο είναι το ζργο του Ευριπίδθ. Ρροσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ κινοφμενοι, εμφανίηεται ςτθν ζρευνα με απρόβλεπτο τρόπο ο Λάςονασ, 

ο οποίοσ γίνεται δίαυλοσ για «να προχωριςουμε ζνα βιμα παραπζρα» και να 

υπογραμμίςει με εμφατικό τρόπο ότι το ζργο είναι όχι μόνο διαχρονικό και 

επίκαιρο, αλλά δίπλα μασ. 

 

*** 

Συντελεςτζσ 
Μετάφραςθ: Νίκοσ Χουρμουηιάδθσ 

Σκθνοκεςία: Νίκοσ Γραμματικόσ 

Σενάριο: Νίκοσ Γραμματικόσ, Νίκοσ Ραναγιωτόπουλοσ, Βαγγζλθσ Μουρίκθσ 

Ραραγωγοί: Κατερίνα Οικονόμου, ζνα Βουγιοφκαλου, Βαγγζλθσ Μουρίκθσ 

Συμπαραγωγοί: Ράνοσ Ραπαδόπουλοσ, Κεοδϊρα Βαλζντθ, Κϊςτασ Γεωργόπουλοσ 

Executive producer: Νίκοσ Μουςτάκασ, Με τθν υποςτιριξθ του Ελλθνικοφ Κζντρου 

Κινθματογράφου και του προγράμματοσ  Δθμιουργικι Ευρϊπθ - MEDIA 

 

Θκοποιοί: Γιοφκι Κροντθρά, Βαγγζλθσ Μουρίκθσ, Τάςοσ Νοφςιασ, Σοφία 

Βογιατηάκθ, Αντϊνθσ Αντωνίου, Κοδωρισ Κανδθλιϊτθσ, Χριςτοσ ουπάκασ, Θρϊ 

Λοφπθ, Γιϊργοσ Γιαννόπουλοσ, Ζρςθ Μαλικζντηου, Μιχάλθσ Τςουρουνάκθσ, Μαρλζν 

Καμίνςκι, Γιάννθσ Βουλγαράκθσ, Αγγελικι Δθμθτρακοποφλου, Μθνάσ Χατηθςάββασ, 

Γιάννθσ Ηουγανζλθσ, Διμθτρα Χατοφπθ, Νίκοσ Χφτασ, Βίκυ Χάρρισ, Δθμιτρθσ 

Κατςιμάνθσ 

Χορόσ: Αγγελικι Αναγνωςτοποφλου, Μαρίνα Δανζηθ, Βίκυ Καμποφρθ, Τερζηα 

Κρθτικοφ, Λωάννα Μπακαλάκου, Λουΐηα Ρορφφρθ, Δανάθ Ραπαδοποφλου, Λιδα 

Σιβιςίδθ 

Ραιδιά: Άγγελοσ Κόπτςασ, Στζλιοσ Κόπτςασ, Κωνςταντίνοσ Ρίντςοσ, Νικολισ 

Μουρίκθσ 

 

Διευκυντισ Φωτογραφίασ: Κωςτισ Γκίκασ 

Μοντάη: Γιϊργοσ Γεωργόπουλοσ, Γιάννθσ Κατςάμπουλασ, Γιάννθσ Σακαρίδθσ 
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Μουςικι: Κανάςθσ Ραπακωνςταντίνου, Group Therapy 

Σκθνογράφοσ-Ενδυματολόγοσ: Γιοφλα Ηωϊοποφλου 

Θχολθψία-Σχεδιαςμόσ Ιχου-Μιξάη: Σπφροσ Αραβοςιτάσ 

Συνεργάτθσ ςτθ Φωτογραφία: Γιϊργοσ Μιχελισ 

Second unit director: Χριςτοσ Χουλιάρασ 

Visual effects: Αντϊνθσ Κοτηιάσ, Αντϊνθσ Νικολάου 

Τραγοφδι: Τηϊρτηια Κεφαλά  

Ραραγωγι: Graal Α.Ε., Αςτερίασ, Ελλθνικό Κζντρο Κινθματογράφου, Ελλθνικι 

αδιοφωνία Τθλεόραςθ,  Marni Films, Prosenghisi Film&Video, Multivision 

Διανομι: Filmcenter ΤΛΑΝΟΝ 

 

*** 

Σθμείωμα ςκθνοκζτθ 
Γεννικθκα ςτθ Σαλαμίνα. Ριτςιρικάσ ζπαιηα κρυφτό ς’ ζνα ςπιλαιο, που αργότερα 

ζμακα ότι ιταν το ςπιλαιο του Ευριπίδθ. Κάπου ςτθ δεκαετία του ’80, ζνασ 

Λάπωνασ ναυπθγόσ εμφανίςτθκε ςτθ Σαλαμίνα για να προςκυνιςει τα χϊματα, 

όπου είχε γεννθκεί ο Ευριπίδθσ. Μαηί με κάποιουσ φίλουσ τον ςυνοδζψαμε ςτο 

όροσ Αιγάλεω, γιατί επζμενε να δει το ςθμείο απ’ όπου παρακολοφκθςε ο Ξζρξθσ τθ 

ναυμαχία τθσ Σαλαμίνασ. Ο άνκρωποσ αυτόσ απιγγειλε τθ Μιδεια ςτο πρωτότυπο 

(!), εικόνα που ζχει χαραχτεί ανεξίτθλα ςτθ μνιμθ μου – εικόνα που «τρφπωςε» 

ςτθν 3θ μεγάλου μικουσ ταινία μου, τουσ Απόντες. Κατά κάποιον τρόπο πάντοτε 

ικελα να μεταδϊςω και ςτουσ άλλουσ αυτό που είχα μζςα μου για τον Ευριπίδθ. Το 

ερζκιςμα μοφ το ζδωςε το ντοκιμαντζρ Looking for Richard του Αλ Ρατςίνο. Με ζνα 

ανάλογο ςκεπτικό ηιτθςα από ςτενοφσ μου ςυνεργάτεσ και φίλουσ από το 

παρελκόν – τον Νίκο Ραναγιωτόπουλο, τθ Γιοφλα Ηωϊοποφλου, τον Βαγγζλθ 

Μουρίκθ, τον Κωςτι Γκίκα - να με ακολουκιςουν ς’ αυτό το ταξίδι, ςτθν αναηιτθςθ 

τθσ Μήδειας: Ζνα δραματοποιθμζνο ντοκιμαντζρ που κα μασ χρθςιμζψει ωσ όχθμα 

για να «ανακαλφψουμε» ξανά το ζργο, προςεγγίηοντάσ το από διαφορετικζσ γωνίεσ, 

να το κάνουμε κομμάτια και να το αναςυνκζςουμε, να διατυπϊςουμε τι είναι 

τελικά αυτό που μπορεί να μασ ςυγκινεί ακόμα και ςιμερα και να το μοιραςτοφμε 

με τουσ άλλουσ. 

 

*** 

Ρρόκεςθ του ςκθνοκζτθ 

Ρρόκεςι μασ είναι να «κινθματογραφιςουμε» το λόγο του Ευριπίδθ, να 

αποδείξουμε ότι τα κζματα που εξερευνά ςτθν τραγωδία του Μήδεια είναι 
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διαχρονικά, να προςπακιςουμε να «κοιτάξουμε» μζςα από τουσ ιρωεσ του ζργου 

και, αν τολμάμε, να διδαχτοφμε από τα λάκθ τουσ. 

 

Θ κζςθ του αδφναμου ενϊπιον τθσ Αρχισ (Μιδεια: «Κρζοντα, μθ με φοβάςαι»). 

Ο ρόλοσ του Ξζνου (θ Μιδεια είναι αδφναμθ μπροςτά ςτον βαςιλιά Κρζοντα για τον 

επιπρόςκετο λόγο ότι είναι Ξζνθ). 

Ο λόγοσ τθσ τιμισ, θ δφναμθ, ο πλοφτοσ, το πάκοσ ι θ λογικι.  

Θ εκδίκθςθ είναι ζνα άλλο κυρίαρχο κζμα ςτο ζργο του Ευριπίδθ. 

Εςωτερικι ςφγκρουςθ: θ Μιδεια βιϊνει το χειρότερο είδοσ ψυχικισ πάλθσ που 

ζνασ άνκρωποσ μπορεί να βιϊςει. 

Ευτυχία/καταξίωςθ: ζνα από τα κφρια ςθμεία εςτίαςθσ του ζργου είναι θ 

ςφγκρουςθ μεταξφ του «ορκολογιςτι» Λάςονα και τθσ «κυριευμζνθσ από τα πάκθ 

τθσ» Μιδειασ, που αγγίηει ζνα από τα ςφγχρονα διλιμματα για το αν θ οικογενειακι 

ευτυχία μπορεί να ςυνυπάρξει με τθν κοινωνικι καταξίωςθ.    

 

Θ κινθματογράφθςθ του ντοκιμαντζρ ζγινε ςτουσ δρόμουσ τθσ ςφγχρονθσ Ακινασ 

και θ δραματοποίθςθ του ζργου ζγινε ςε διάφορεσ άλλεσ περιοχζσ, όπωσ ς’ ζνα 

λατομείο δίπλα ς’ ζνα νεκροταφείο πλοίων, ςτο ίδιο ακριβϊσ ςθμείο, όπου το 480 

π.Χ. ζλαβε χϊρα θ μάχθ τθσ Σαλαμίνασ, ακριβϊσ τθν ίδια μζρα που ςφμφωνα με το 

μφκο γεννικθκε ο Ευριπίδθσ.   

 

*** 

Κριτικζσ  

«Πταν το ερωτικό ζνςτικτο ταυτίηεται με το ζνςτικτο επιβίωςθσ, 

θ τραγωδία είναι προ των πυλϊν» 

Με ςεβαςμό και αυτοςαρκαςμό, με ανοιχτι μπροςτά του όλθ τθν παλζτα των 

ςυναιςκθμάτων του δθμιουργοφ, από τα πιο ςκοτεινά και ιδιοτελι μζχρι το δζοσ 

που ζχει κανείσ μπροςτά ςτθ κεϊκι ποιότθτα κάποιων κειμζνων, ο Νίκοσ 

Γραμματικόσ ςτο τελευταίο του φιλμ δθμιουργεί μία κινθματογραφικι εμπειρία 

που διαπερνά το κεατι. 

Ζνα φιλμ που επιχειρεί τθν κατάδυςθ ςτθν ιςτορία τθσ Μιδειασ του Ευριπίδθ, με 

μία μοναδικι, όλο ευαιςκθςία και δφναμθ, προςζγγιςθ, που αξιοποιεί τθν 

ερευνθτικι διάκεςθ, τθ μυκοπλαςία, το κολλάη-φόρο τιμισ εικόνων από τα αδελφά 

φιλμ ςτα οποία κατοίκθςε θ Μιδεια και ανκρϊπουσ που τθν αγαποφν (με 

κορυφαίο του Χοροφ και ταυτόχρονα Ρροφιτθ, τον εξαιρετικό, πρόςφατα χαμζνο 
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Νίκο Χ. Χουρμουηιάδθ). Το αποτζλεςμα είναι ςπάνιασ δφναμθσ και από τα λίγα φιλμ 

που ςε προχωροφν ζνα βιμα παραπζρα ςτθν αντίλθψθ για τθ ηωι. 

Εφθ Αβδελίδου, 29/10/13, Move It Magazine 
 
Το «Μιδεια, κρείςςων των εμϊν βουλευμάτων» του Νίκου Γραμματικοφ είναι ίςωσ 
από τα πιο δφςκολα εγχειριματα που μπορεί να τολμιςει κανείσ ςτον 
κινθματογράφο. Γιατί δεν είναι θ προςπάκεια μιασ μεταφοράσ τθσ Μιδειασ ςτο 
ςινεμά, μια εικονοποίθςθ του ζργου, αλλά το δφςκολο και χαοτικό ταξίδι του 
δθμιουργοφ κατά τθ διάρκεια τθσ δθμιουργίασ […] Σαν ζνα υπαρξιακό «ταξίδι» 
γεμάτο ςφμβολα, φράςεισ, εικόνεσ ονείρου, αλλά και πολφ γιινεσ και 
χιουμοριςτικζσ ςτιγμζσ, ςτιγμζσ που δεν «δζνουν» μεταξφ τουσ με τθν λογικι, αλλά 
με ζνα αόρατο νιμα. 

Κωνςταντίνα Βοφλγαρθ, 28/9/14, Hit and Run 

 

Ζνασ εμμονικόσ άκλοσ, ζνα αντικινθματογραφικό κατόρκωμα, μια ταινία παραξενιά 

[...] Ο ςκθνοκζτθσ παλεφει με ςαυροειδείσ δαίμονεσ, απελπίηεται, είναι αδφνατον 

να κατανοιςει τθν ιςτορία τθσ Μιδειασ. Πμωσ το πάκοσ του αποδεικνφεται 

ιςχυρότερο από τθ λογικι του και επιμζνει. Στθν προςπάκειά του να απεγκλωβιςτεί 

ηθτά τθ βοικεια φίλων του, θκοποιϊν, ερευνθτϊν, ενϊ για διαφορετικοφσ λόγουσ 

βγαίνει ςτο δρόμο ςαν τον Ραηολίνι ςτο Love meetings και ωσ μια πράξθ ςωτιριασ 

απόγνωςθσ αρχίηει και ρωτάει τον κόςμο.  

Σαμςϊν ακάσ, 29/9/14, toportatif.blogspot.gr 
 
Μάκαμε να βλζπουμε κάκε καλλιτεχνικι δθμιουργία ωσ ζνα προϊόν χαράσ, 
εποικοδομθτικισ δουλειάσ και ψυχικισ ευφροςφνθσ. Μόνο ο ίδιοσ ο δθμιουργόσ 
του γνωρίηει, πωσ κάποιεσ ςτιγμζσ (τισ περιςςότερεσ) είναι ζνασ εφιάλτθσ από τον 
οποίο πάλευε να ξεφφγει. Γιατί όςο προχωρά ςτον ανεξερεφνθτο  βυκό  τθσ 
δθμιουργίασ, τα πρόςωπα του ζργου του χάνουν ςιγά ςιγά τα δικά τουσ 
χαρακτθριςτικά και γίνονται ζνα με εκείνον. Στο τζλοσ  μζνει ολομόναχοσ να 
παλζψει με τον  εαυτό του, τα λάκθ, τουσ φόβουσ, τισ απογοθτεφςεισ, τθν ίδια τθ 
ηωι του. 
Δεν ιταν ο Λάςονασ το τραγικό πρόςωπο κακϊσ ζπεφταν οι τίτλοι του τζλουσ, αλλά 
ο ίδιοσ ο ςκθνοκζτθσ, που ακροβατεί πάνω ςε ζνα πάκοσ ξζνο και παράλλθλα τόςο 
οικείο, που καταντά αβάςταχτο  και μεγαλφτερο  των ψυχικϊν δυνατοτιτων του 
(Κρείςςων των εμϊν βουλευμάτων). 

Στίλβθ | λζςχθ ανάγνωςθσ Σαλαμίνασ 28/9/15 

 

https://stilvibooks.wordpress.com/
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Ταινία […] ςτοχαςτικι, εφςτροφθ, με αυκόρμθτο χιοφμορ, με τθ γνϊςθ του 

απελκόντοσ κακθγθτι-κεατρικοφ δάςκαλου και αφοςιωμζνου μια ηωι ςτθν 

κατανόθςθ και ςτθ μετάφραςθ (απόδοςθ) τθσ τραγωδίασ, Νίκου Χουρμουηιάδθ 

(«γκουροφ» του Γραμματικοφ ς’ αυτι τθν ταινία), με εξαιρετικζσ, 

κινθματογραφικότατεσ λιψεισ και «γενναία» θχθτικομουςικι ςφνκεςθ, με 

απρόβλεπτθ ερμθνεία τθσ θκοποιοφ-Μιδειασ, αλλά και του πολφ «καλτ» Ζλλθνα 

θκοποιοφ Μουρίκθ.  

Υ.Γ. Κα του ςυνιςτοφςα να ςτείλει ζνα ντιβιντί ςτον Αλ Ρατςίνο, κα χαρεί πολφ 
νομίηω, αυτόσ που «αναηιτθςε» τον ιχάρδο Γ’.  

Γιϊργοσ Σκοφρτθσ, 28/10/13, Mediasoup 
 

Θ ταινία ςου, Νίκο, είναι θ ιμπρεςιονιςτικι άποψθ του Αρχαίου Κεάτρου, τομι ςτα 

πεπραγμζνα, ελεγεία του τολμϊ, αμφιβάλω, προςπακϊ, ςυνεχίηω, τιμϊ, δοξάηω και 

προςκυνϊ τον Ευριπίδθ, τον αγγίηω και τον φζρνω ςιμερα, εδϊ κοντά, ςτο ςπιλαιό 

του… Ζκπλθκτοσ από τθ ςκθνοκεςία ςου! Τι να πω για το «παιδικό αίμα», δοςμζνο 

ςτο φόρεμα τθσ κοπελιάσ ςτο αςπρόμαυρο πλάνο, το… παποφτςωμα του Λάςονα, θ 

εξιςορρόπθςθ του κακοφ και του καλοφ! 

Ευχαριςτϊ για τθν εμπειρία, 

Ν.Σ. 

Μετά τθν πρεμιζρα τθσ ταινίασ ςτισ φυλακζσ Κορυδαλλοφ, Οκτϊβριοσ 2016   

 

*** 

Νίκοσ Γραμματικόσ 

Βιογραφικό 

Γεννικθκε ςτθ Σαλαμίνα το 1963. Σποφδαςε κινθματογράφο και μακθματικά. Από 

το 1984 ζωσ το 1994 είχε τθν παραγωγι τθσ ραδιοφωνικισ εκπομπισ «Το ςινεμά 

ςτο Γϋ Ρρόγραμμα» ςτο Κρατικό αδιόφωνο, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςκθνοκζτεσ  

Αντϊνθ Κόκκινο και Γιάννθ Καρυπίδθ.  

 

Φιλμογραφία 

1987 Μακρόκεν  (μικροφ μικουσ) Σενάριο-Σκθνοκεςία 

1988 Επικίνδυνθ Ηϊνθ (μικροφ μικουσ) Σενάριο-Σκθνοκεςία 

1989 Άβαξ (μικροφ μικουσ) Σενάριο-Σκθνοκεςία, Α’ Κρατικό βραβείο Ροιότθτασ του 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ςτο 29ο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ   

1991 Κλειςτι Στροφι (μεγάλου μικουσ) Σενάριο-Σκθνοκεςία, Βραβείο  Καλφτερου 

Ρρωτοεμφανιηόμενου Σκθνοκζτθ και Αϋ Ανδρικοφ όλου (Μθνάσ Χατηθςάββασ) ςτο 

31ο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ. Θ ταινία προβλικθκε ςε πολλά 
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διεκνι φεςτιβάλ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Βερολίνου (Ρανόραμα), Καΐρου, 

Μονπελιζ, Μόντρεαλ κ.α.   

1992 Χριςτοδοφλου-Κεοδωράκθσ (Ντοκιμαντζρ για τθ ςειρά τθσ ΕΤ-2 «Θ 

περιπζτεια ενόσ  ποιιματοσ») 

1992 Εποχι των Δολοφόνων (μεγάλου μικουσ) Σκθνοκεςία: Νίκοσ Γραμματικόσ, 

Σενάριο: Νίκοσ Γραμματικόσ-Αχιλλζασ Κυριακίδθσ, Βραβείο Αϋ Ανδρικοφ όλου 

(Άκθσ Σακελλαρίου) και Βϋ Γυναικείου όλου (Μπζτυ Λιβανοφ) ςτο 33ο Φεςτιβάλ 

Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ 

1993 Χάοσ  (μικροφ μικουσ) Σενάριο-Σκθνοκεςία, Θ ταινία προβλικθκε ςε πολλά 

διεκνι φεςτιβάλ και αγοράςτθκε από πολλά ευρωπαϊκά τθλεοπτικά κανάλια (ZDF, 

Arte, Canal+, Swiss TV κ.α) 

1995 Ζξοδοσ (Τθλεταινία ςε super 16mm για τθν ET-2, διάρκειασ 60’),        

Σκθνοκεςία: Νίκοσ Γραμματικόσ, Σενάριο: Νίκοσ Ραναγιωτόπουλοσ 

1996 Απόντεσ (μεγάλου μικουσ) Σκθνοκεςία: Νίκοσ Γραμματικόσ, Σενάριο: Νίκοσ 

Γραμματικόσ-Νίκοσ Ραναγιωτόπουλοσ, Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ, Σκθνοκεςίασ, 

Σεναρίου, Βϋ Ανδρικοφ όλου, Βραβείο Ελλινων Κριτικϊν Κινθματογράφου, 

Βραβείο Κοινοφ ςτο 37ο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ. Θ ταινία  

προβλικθκε ςε πολλά διεκνι  φεςτιβάλ. 

1996 Ανκρωπάκοσ (μικροφ μικουσ) Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Κατςάμπουλασ, Σενάριο: 

Νίκοσ Γραμματικόσ, Γϋ Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ ςτο Φεςτιβάλ Ταινιϊν Μικροφ  

Μικουσ τθσ Δράμασ το 1996 

1999 Νυχτολοφλουδα (δραματοποιθμζνο ντοκιμαντζρ) Σκθνοκεςία, Βραβείο Ξζνου  

Τφπου ςτο 1ο  Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ντοκιμαντζρ Κεςςαλονίκθσ, Βραβείο Καλφτερου 

Ντοκιμαντζρ Κρατικά Βραβεία 2000. Θ ταινία προβλικθκε ςε πολλά διεκνι  

φεςτιβάλ 

1999 11 Δεκεμβρίου (Ντοκιμαντζρ διάρκειασ 30 λεπτϊν για τθ ΝΕΤ με τθν ευκαιρία  

τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ Ραιδιοφ), Σκθνοκεςία 

1999 Ο Βαςιλιάσ (μεγάλου μικουσ) Σκθνοκεςία: Νίκοσ Γραμματικόσ, Σενάριο: Νίκοσ 

Γραμματικόσ-Νίκοσ Ραναγιωτόπουλοσ, Χρυςι Ρυραμίδα Καλφτερθσ Ταινίασ ςτο 27ο  

Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου του Καΐρου, Γϋ Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ, Αϋ 

Ανδρικοφ όλου (Βαγγζλθσ Μουρίκθσ), Βραβείο Σκθνογραφίασ (Γιοφλα 

Ηωϊοποφλου), Ιχου (Αντϊνθσ Σαμαράσ) ςτο 43ο Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ,  

Καλφτερθσ Ταινίασ τθσ χρονιάσ ςφμφωνα με το περιοδικό «ΣΛΝΕΜΑ». Θ ταινία 

προβλικθκε ςτο 52ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Μανχάιμ Γερμανίασ 

2005 Αγρφπνια (μεγάλου μικουσ) Σκθνοκεςία: Νίκοσ Γραμματικόσ, Σενάριο: Νίκοσ 

Γραμματικόσ-Νίκοσ Ραναγιωτόπουλοσ, Συμμετοχι ςε διεκνι φεςτιβάλ 
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ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ Μόςχασ, Τορόντο, Κάρλοβυ Βάρυ, Σικάγο, 

Κεςςαλονίκθσ (Γ` Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ και Αϋ Ανδρικοφ όλου), Νφχτεσ 

Ρρεμιζρασ (Βραβείο Κοινοφ), Βραβείο Ρ.Ε.Κ.Κ. Καλφτερθσ Ταινίασ 2006, Golden 

Nights Festival Αγίασ Ρετροφπολθσ (Βραβείο Σεναρίου)   

2006 Μπζκασ Αςτυνομικι ςειρά, Σκθνοκεςία δφο επειςοδίων για τον Αlpha TV 

2007 Πχκθ Σκθνοκεςία δφο αυτοτελϊν επειςόδια: «Δανεικόσ εφιάλτθσ» και 

«Σπαςμζνοσ κακρζφτθσ» για τον ΑΝΤΕΝΝΑ TV, Ραραγωγι Cut Productions  

2014 Μιδεια, Κρείςςων των Εμϊν Βουλευμάτων (μεγάλου μικουσ), 

Δραματοποιθμζνο ντοκιμαντζρ, Βαςιςμζνο πάνω ςτθν ομϊνυμθ τραγωδία του 

Ευριπίδθ, Σκθνοκεςία: Νίκοσ Γραμματικόσ, Σενάριο: Νίκοσ Γραμματικόσ, Νίκοσ 

Ραναγιωτόπουλοσ, Βαγγζλθσ Μουρίκθσ 

 


