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                        Ειζαγφγή 

Ζ δεθαεηία ηνπ 60' δελ ραξαθηεξίδεηαη άδηθα σο κηα πεξίνδνο 

απειεπζέξσζεο, αληηθνκθνξκηζκνύ θαη ξηδνζπαζηηθώλ αιιαγώλ. 

Καηά ηεο δηάξθεηα ηεο έιαβαλ ρώξα πνιιά γεγνλόηα πνπ ζεκαδέςαλ 

θαη ζεκαδεύνπλ ηελ αλζξσπόηεηα αθόκα θαη ζήκεξα. Ο Πόιεκνο ηνπ 

Βηεηλάκ, ν Μάεο ηνπ 68', ε πξνζειήλσζε ηνπ Apollo 11, ε δνινθνλία 

ηνπ  Κέλεληπ, ηα θηλήκαηα ππέξ ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Martin Luther King θαη ηνπ Malcolm X, ην θίλεκα ησλ ρίπεδσλ 

θαζώο θαη ην Woostock απνηεινύλ κόλν κεξηθά παξαδείγκαηα. 

Aληίζηνηρα, νη γεληθόηεξεο παγθόζκηεο αλαηαξαρέο επεξεάδνπλ θαη 

ηελ Διιάδα, ε νπνία έρεη κόιηο βγεη από ηνλ εκθύιην κε αλνηρηέο 

αθόκα ηηο πιεγέο ηεο. ηελ εμνπζία ελαιιάζζνληαη θπξίσο ν 

Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο θαη ν Γεώξγηνο Παπαλδξένπ κέρξη θαη ην 

1967, όπνπ ζηηο 21 Απξηιίνπ επηβιήζεθε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία. Ζ 

λενιαία δηαδειώλεη γηα ηελ παηδεία θαη ηηο επεκβάζεηο ησλ 

Ακεξηθαλώλ, ελώ πνιινί ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί αλαγθάδνληαη ζε κεηαλάζηεπζε. 

ε πνιηηηζηηθό επίπεδν, ζηελ Διιάδα μεθηλάεη κηα πξσηόγλσξε 

«άλνημε». Σν Μάξηην ηνπ 1960 επηζηξέθεη από ην Παξίζη ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο θαη ηελ ίδηα πεξίνδν ν Διιεληθόο Κηλεκαηνγξάθνο 

βξίζθεηαη ζην απόγεην ηνπ. 

ηελ θνηλσλία, o εκθύιηνο έρεη δεκηνπξγήζεη θόβν, πνπ αθόκε θαη 

κεηά απν κία δεθαεηία ζρεδόλ δελ ζίγαζε. Σα ζηέθηα ηεο επνρήο ήηαλ 

ζηελ Πιάθα θαη ιηγόηεξν ζηα Δμάξρεηα. 

ηνλ αζιεηηζκό θαη εηδηθόηεξα ζην πνδόζθαηξν, θπξίαξρνο είλαη ν 

Παλαζελατθόο ηνπ Μίκε Γνκάδνπ κε ηελ Αεθ λα ακθηζβεηεί ηελ 

θπξηαξρία ηνπ θαη ηνλ Οιπκπηαθό λα απνηειεί κία αθόκα κεγάιε 

δύλακε. 

(Φσηνγξαθία απν ηηο δηαδειώζεηο ην Μάε ηνπ 68' ζηε Γαιιία. Ο Μάεο ηνπ 68' απνηειεί 

αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60') 



                         Πολιηική 

Μέρξη ην 1967 ην πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο είλαη ε Βαζηιεπόκελε 

Γεκνθξαηία. Σα δύν κεγάια θόκκαηα ζηελ Διιάδα είλαη ε 

Δ.Ρ.Δ(Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε) ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή 

θαη ε Έλσζε Κέληξνπ ηνπ Γεώξγηνπ Παπαλδξένπ ηα νπνία θαη 

απνηεινύλ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Μεηά ηελ ήηηα ηεο Δ.Ρ.Δ από 

ηελ Έλσζε Κέληξνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1963 ν Καξακαλιήο 

παπαιηήθηκε και μεηέβη ζηο εξωηεπικό με ψευδώνυμο. 
Όπσο ζηνλ ππόινηπν θόζκν, θαη ζηελ Διιάδα δηνξγαλώλνληαη 

αληηπνιεκηθά ζπιιαιεηήξηα. Σν ειιεληθό αληηπνιεκηθό θίλεκα έρεη 

ηνλ εθπξόζσπό ηνπ. Πξόθεηηαη γηα ηνλ βνπιεπηή ηεο Δληαίαο 

Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο (ΔΓΑ) Γξεγόξε Λακπξάθε, ν νπνίνο 

δνινθνλείηαη ην θαινθαίξη ηνπ 1963. Λίγεο κέξεο κεηά, ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο ζπζπείξσζε γύξσ ηνπ ζηειέρε ηεο Νενιαίαο ηεο ΔΓΑ, 

θαη όρη κόλν, ζρεκαηίδνληαο ηε «Γεκνθξαηηθή Κίλεζε Νέσλ 

Γξεγόξεο Λακπξάθεο». Οη «Λακπξάθεδεο», όπσο έκεηλαλ ζηελ 

ηζηνξία, δεκηνπξγνύλ ηνπηθέο νξγαλώζεηο θαη ιέζρεο ζε όιε ηε ρώξα, 

κε πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνινγηθή δξάζε. Σνλ Ηνύιην ηνπ 1965, 

ν Πξσζππνπξγόο Γεώξγηνο Παπαλδξένπ παξαηηείηαη θαη ν Βαζηιηάο 

Κσλζηαληίλνο δηόξηζε σο Πξσζππνπξγνύο ηνπο ιεγόκελνπο 

απνζηάηεο. Ζ γεληθόηεξε αλαηαξαρή πνπ επηθξαηνύζε εθείλε ηελ 

πεξίνδν νδήγεζε ηειηθά ζηελ Υνύληα ησλ πληαγκαηαξρώλ ην 1967. 

  Γεώξγηνο Παπαλδξένπ                    Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο 

                                

 

                        



Νεολαία 

Ζ επνρή «επηβάιιεη» αλππαθνή. Κόληξα ζηα θνζηνύκηα θαη ηα 

θνπξεκέλα θεθάιηα ηνπ «πξέπεη», νη λένη επηιέγνπλ καθξηά καιιηά 

θαη ζηξαηησηηθά ξνύρα γηα εηξεληθνύο ζθνπνύο. Κη επεηδή ν θνηηεηήο 

είλαη ην «θακάξη ηεο θνηλσλίαο» όια επηηξέπνληαη. Οη 20ξεδεο ηνπ 

’60 δελ έρνπλ δήζεη ηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν, νύηε ηνλ Δκθύιην. Ζ 

λέα γεληά δεηά κηα θαιύηεξε δσή, πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα ηελ 

παηδεία θαη θαιύηεξε Γεκνθξαηία. Δίλαη ηόηε πνπ ζπλζήκαηα όπσο ην 

«1-1-4» θαη ην «15% (γηα ηελ παηδεία)» ζπλδένληαη κε πνιηηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη εζσηεξηθέο αλαδεηήζεηο πνπ κνηξάδνληαη κεγάιεο 

ζπιινγηθόηεηεο. Από απηή ηελ άπνςε, ε "άλνδνο θαη ε εμέγεξζε ησλ 

λέσλ" ζηε δεθαεηία ηνπ �60' είλαη θάηη πνιύ παξαπάλσ από κηα απιή 

ζύγθξνπζε γελεώλ, ζηε βάζε βηνινγηθώλ, ςπρνινγηθώλ ή 

δεκνγξαθηθώλ πξνζδηνξηζκώλ. Ζ λενιαία, σο παξαηεξήζηκε 

πιεζπζκηαθή νκάδα θαη θνηλσληθή θαηεγνξία, δηεθδηθεί κηα 

απηνλνκία πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλαδηάηαμε θαη ζηελ 

αλαζεκαζηνδόηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεξαξρηώλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ 

ηνπ κεηαπνιεκηθνύ θόζκνπ. ηελ νπζία, ε δπλακηθή παξνπζία ηεο 

λενιαίαο ελεξγνπνηεί αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα αμηώλ θαη 

αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ ίδηα αιιά θαη γηα ηελ θνηλσλία. Ζ εκθάληζε 

ηεο λενιαίαο ζηελ θνηλσληθή ζθελή πξνθάιεζε αιιαγέο θαη 

αλαθαηάμεηο, πνπ ζθξάγηζαλ ηε θπζηνγλσκία ησλ κεηαπνιεκηθώλ 

θνηλσληώλ.    

              (Φσηνγξαθία από ζπγθέληξσζε λενιαίαο ζην Υεκείν, Θεζζαινλίθε 16/7/65) 



                                  
Μοσζική 

Από ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 ήηαλ ν 

πινπξαιηζκόο ηεο ζε δεκηνπξγία λέσλ κνπζηθώλ ηάζεσλ. ηε 

δεθαεηία ηνπ '60 ηδηαίηεξα δπλαηό ήηαλ ην γαιιηθό ηξαγνύδη, κε 

ηξαγνπδηζηέο όπσο νη Adamo, Herve Villard, Alain Barriere, Enrico 

Macias, Michel Polnaref, Patricia Carli. Ζ ειιεληθή κνπζηθή ζηε 

δεθαεηία ηνπ '60 έδεζε ην απνθνξύθσκά ηεο θαη κέζα ζηε δεθαεηία 

ζπλζέηεο όπσο νη Μίθεο Θενδσξάθεο, Μάλνο Υαηδηδάθηο, ηαύξνο 

Ξαξράθνο καο παξνπζίαζαλ κεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηνπο, 

ελώ άιινη, λεώηεξνη, έθαλαλ κέζα ζηε δεθαεηία ηελ πξώηε ηνπο 

εκθάληζε. Γηάλλεο Μαξθόπνπινο, Μάλνο Λνΐδνο, Γηάλλεο παλόο, 

ηαύξνο Κνπγηνπκηδήο, Γήκνο Μνύηζεο, Κώζηαο Υαηδήο θαη ν 

κνλαδηθόο Γηνλύζεο αββόπνπινο -πνπ ήηαλ ν κόλνο πνπ έγξαθε ηε 

κνπζηθή, ηνπο ζηίρνπο θαη εξκήλεπε ν ίδηνο ηα ηξαγνύδηα ηνπ- 

πξόιαβαλ όινη ηνπο λα θπθινθνξήζνπλ ζεκαληηθνύο δίζθνπο κέζα 

ζηε δεθαεηία. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο πάληξεςαλ ηε κνπζηθή 

ηνπο κε πνηήκαηα κεγάισλ Διιήλσλ θαη μέλσλ πνηεηώλ. εκαληηθή 

ήηαλ θαη ε επηξξνή ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ ζηε δεθαεηία, κε ζπλζέηεο 

όπσο νη Άθεο Πάλνπ, Απόζηνινο Καιδάξαο, Γηώξγνο Εακπέηαο θαη ν 

παιαηόηεξνο Βαζίιεο Σζηηζάλεο, πνπ ηξαγνύδηα ηνπο εξκήλεπζαλ κε 

επηηπρία νλόκαηα όπσο νη ηέιηνο Καδαληδίδεο, Βίθπ Μνζρνιηνύ, 

Μηράιεο Μεληδηάηεο, Πόιπ Πάλνπ, Καίηε Γθξέπ θαη ν Γξεγόξεο 

Μπηζηθώηζεο. Μεγάιε απήρεζε ζηελ λενιαία είραλ θαη ηα κεγάια 

νλόκαηα ηεο ηόηε παγθόζκηαο κνπζηθήο ζθελήο όπσο νη Beatles, νη 

Rolling Stones, o Bob Dylan, oη Animals θ.α. 



(Από ηελ επεηζνδηαθή ζπλαπιία ησλ Rolling Stones ζηελ Αζήλα 4 κέξεο πξηλ ην πξαμηθόπεκα ηεο 

21εο Απξηιίνπ.) 

Κινημαηογράθος 

   Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 είλαη ε δεθαεηία αθκήο ηνπ ειιεληθνύ 

θηλεκαηνγξάθνπ (πιεζώξα παξαγσγήο ηαηληώλ, βξαβεύζεηο θαη 

αξηζκεηηθέο ζπγθξίζεηο κε δηεζλείο παξαγσγέο), ε δεθαεηία πνπ ε 

ειιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή αλαδεηθλύεη ηλδάικαηα: Αιίθε 

Βνπγηνπθιάθε, Σδέλε Καξέδε, Γεκήηξεο Παπακηραήι, Αιέθνο 

Αιεμαλδξάθεο, Νίθνο Κνύξθνπινο, Εσή Λάζθαξε θ.α. είλαη κεξηθά από 

ηα νλόκαηα πνπ γλώξηζαλ κεγάιεο επηηπρίεο ηελ πεξίνδν εθείλε. 

Από ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ εηδώλ ησλ ηαηληώλ ηεο εμεηαδόκελεο πεξηόδνπ 

απνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο. Tν γεγνλόο απηό δελ είλαη παξάδνμν 

εθόζνλ ε ζθιεξή θξαηηθή ινγνθξηζία θαη θπξίσο ε απηνινγνθξηζία ησλ 

ζπληειεζηώλ απνηξέπεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα νπζηαζηηθή θξηηηθή 

ηνπ πνιηηηθνύ θαη θνηλσληθνύ γίγλεζζαη. πλνιηθά ζα ιέγακε πσο ε 

ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ ησλ εηδώλ θαη ηεο πιαηηάο 

θαηαλάισζεο ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο 

ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Έηζη, νη αθεγεκαηηθέο 

δνκέο θαη θπξίσο ε εθθνξά ηνπ ιόγνπ ησλ ειιεληθώλ ηαηληώλ 

αλαπαξηζηνύλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο εμειίμεηο απηέο.  

Σν 1960 ε Διιάδα εθπξνζσπείηαη ζην Φεζηηβάι Καλλώλ κε ηελ ειιεληθήο 

παξαγσγήο ηαηλία ηνπ Επι Νηαζζέλ, «Πνηέ ηελ Κπξηαθή» κε ηελ Μειίλα 

Μεξθνύξε ζην ξόιν ηεο Ίιηαο, ε νπνία κνηξάδεηαη ην βξαβείν κε ηελ Εαλ 

Μνξώ γηα ηελ εξκελεία ηεο ζηελ ηαηλία «Moderato Cantabile» ηνπ Πήηεξ 

Μπξνπθ (Γαιιία). Ο Μάλνο Υαηδεδάθεο θεξδίδεη ην Όζθαξ γηα ηελ 

κνπζηθή ηεο ηαηλίαο θαη «Σα παηδηά ηνπ Πεηξαηά». 

Ζ θσκσδία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θάλεη ιίγεο αλαθνξέο ζηελ πνιηηηθή 



θαηάζηαζε ηεο επνρήο ζρνιηάδνληαο θαη ζαηηξίδνληαο θπξίσο επηθαλεηαθά 

ηε ξνπζθεηνινγία θαη ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή ηνπ παιαηνθνκκαηηθνύ θαη 

πειαηεηαθνύ θόζκνπ, πξνζσπνπνηώληαο ηα δεδνκέλα θαη αλαπαξάγνληαο 

ηειηθά ηελ θπξίαξρε ηδενινγηθή εηθόλα γηα ηελ πνιηηηθή θνπιηνύξα ηεο 

επνρήο. Oη ζπληειεζηέο ησλ ηαηληώλ βξίζθνπλ ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ην 

πιαηύ θνηλό ρσξίο όκσο λα ζπγθξνύνληαη κε ηελ επίζεκε εμνπζία θαη ηηο 

απόςεηο ηεο γηα ηελ πνιηηηθή. Tν πνιηηηθό θαηεζηεκέλν παξνπζηάδεηαη σο 

ηζρπξό θαη απαξαβίαζην ελώ νη νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο αλαηξνπήο ηνπ 

νδεγνύληαη ζην θελό.  

   Σν ζελάξην ηεο ηαηλίαο ήηαλ ηππηθή θσκσδία αξθεηά απιή θαη έμππλε 

θαη ζρεδόλ ζε θάζε ηαηλία ππάξρεη κηα ζθελή από κηα βξαδηλή έμνδν ζηα 

κπνπδνύθηα (πνπ εηαλ ην απαξαίηεην βαξηεηέ). Απηό έδσζε ηελ επθαηξία 

λα παίξλνπλ κέξνο ζηηο ηαηλίεο δηάζεκνη κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο θαη λα 

αλαπηύρζεη ε ιατθή κνπζηθή ηεο επνρήο. Από ηα πην δεκνθηιή νλόκαηα 

πνπ πέξαζαλ απν ηηο ηαηλίεο απηεο ηεο επνρήο ήηαλ νη κεγάινη ηνπ 

ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ όπσο ν Γηώξγνο Εακπέηαο, ν Μαλώιεο Υηώηεο θαη 

ε Μαίξε Λίληα, ν ηέιηνο Καδαληδίδεο, ν Γξεγόξεο Μπηζηθώηζεο, ν 

Πάλνο Γαβαιάο θαη πνιινί άιινη.  

Μεγάινη θαη αμεπέξαζηνη θσκηθνί δώζαλε απιόρεξα ην γέιην θαη ηε 

δηαζθέδαζε ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα, νλόκαηα όπσο ν Θαλάζεο Βέγγνο, 

ν Βαζίιεο Απισλίηεο θαη ε Γεσξγία Βαζηιεηάδνπ, ν Μίκεο Φσηόπνπινο, 

ν Οξέζηεο Μαθξήο, ν Νηίλνο Ζιηόπνπινο, ν Παληειήο Εεξβόο, ν 

Γηνλύζεο Παπαγηαλλόπνπινο, ν Λάκπξνο Κσλζηαληάξαο θαη πνιινί 

άιινη, ζε πνιιέο θαη αμέραζηεο ηαηλίεο 

Σν 1965 ε ηαηλία «Σν ρώκα βαθηεθε θόθθηλν» ηνπ Βαζίιε Γεσξγηάδε θαη 

ζελάξην ηνπ Νίθνπ Φώζθνινπ κε ηνπο Νίθν Κνύξθνπιν, Μαίξε 

Υξνλνπνύινπ, Γηάλλε Βόγιε θαη Μάλν Καηξάθε ήηαλ ππνςήθηα γηα ην 

Όζθαξ ηεο Καιύηεξεο Ξελόγισζζεο Σαηλίαο. Με απηή ηελ ηαηλία ειζε 

έλα λέν ύθνο ζηηο ειιεληθέο ηαηλίεο: «νη ειιεληθέο γνπεζηεξλ ηαηλίεο» 

βαζηζκέλεο θπξίσο ζηηο εμεγέξζεηο γεσξγώλ ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 

20νύ αηώλα. 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ρξώκαηνο ζηελ ειιεληθή ηαηλία έρνπκε ηα πξώηα 

ειιεληθά κηνύδηθαι όπσο ην «Γνξγόλεο θαη Μάγθεο» ην 1968 κε 

πξσηαγσλίζηξηα ηελ Αιίθε Βνπγηνπθιάθε.Ζ Αιίθε Βνπγηνπθιάθε 

ζπλερίδεη ηα κηνύδηθαι κε ηηο ηαηλίεο «Ζ θόξε κνπ ε ζνζηαιίζηξηα», «Ζ 

Αιίθε ζην λαπηηθό», «Σν πην ιακπξό αζηέξη» θαη άιια. 

Ζ Ρέλα Βιαρνπνύινπ κε ηελ Μάξζα Καξαγηάλλε, ηνλ Κώζηα Βνπηζά, ηε 

Εσή Λάζθαξε, ηε Νόξα Βαιζάκε θαη άιινπο, έπαημαλ ζε πνιιά 



κηνύδηθαι ηεο επνρήο. Σα ηξαγνύδηα ησλ κηνύδηθαι ηαηληώλ γηλόηαλ 

ακέζσο επηηπρίεο, νη ρνξνί ηνπο ρνξεύνληαλ ζηα πάξηη θαη νη άλζξσπνη 

όισλ ησλ ειηθηώλ ελζσκάησλαλ ηηο κόδεο ηνπο. Απηά ηα κηνύδηθαι δελ 

ήηαλ απιέο απνκηκήζεηο ηνπ Υόιπγνπλη. Αληίζεηα, ην είδνο απεηθόληζε 

ζεκαληηθνύο θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο θαη είρε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ιατθή θνπιηνύξα ζηελ Διιάδα. Σν κηνύδηθαι ηεο 

επνρήο εμέθξαδε ηελ αηζηνδνμία ησλ θαηξώλ ελώ παξάιιεια ζπλέιαβε ηηο 

εληάζεηο από ηελ ηαρεία θνηλσληθή αιιαγή.  

Ωζηόζν, δελ ήηαλ όια θσκσδίεο. Τπήξραλ αμηόινγα ειιεληθέο 

δξακαηηθέο ηαηλίεο κε κεγάινπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο ζαλ ηνλ Οξέζηε 

Μαθξή, Λαπξέληε Γηαλέιν, Μάλν Καηξάθε, Μειίλα Μεξθνύξε, Γηώξγνο 

Φνύληα, Έιιε Λακπέηε, Γθέιε Μαπξνπνπινπ, Γέζπσ Γηακαληίδνπ θαη 

πνιινύο άιινπο. H πνξεία ηνπ δξάκαηνο όκσο ζηελ ειιεληθή 

θηλεκαηνγξαθία είλαη θζίλνπζα ζε αληίζεζε κε ηελ θσκσδία. H 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε 

επηζηξνθή ησλ κεηαλαζηώλ, νη λέεο επθαηξίεο πινπηηζκνύ θαη 

θηλεηηθόηεηαο νδεγνύλ ην κειό ζε εληππσζηαθή αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ζεκαηηθήο ηνπ. Μέζα από ηελ θηλεκαηνγξαθηθή νζόλε θαζηεξώζεθαλ θαη 

θάπνηνη ζηεξενηππηθνί ηύπνη. Έηζη ελδεηθηηθά έρνπκε:  

Γηώξγνο Φνύληαο – Ο ζθιεξόο.  

Νίθνο Κνύξθνπινο – Ο σξαίνο.  

Γεκήηξεο Παπακηραήι – Σν ιεβεληόπαηδν.  

Διέλε Εαθεηξίνπ – Ζ κάλα.  

Καηεξίλα Υέικε – Ζ πόξλε.  

Αξηέκεο Μάηζαο – Ο πξνδόηεο. 

Σαζζώ Καββαδία – Ζ θαθηά.  

Αιέθνο Σδαλεηάθνο – Ο θαξπαδνεηζπξάθηνξαο.  

Λαπξέληεο Γηαλέινο – Ο θαξδηαθόο.  



 (ηελ θσηνγξαθία απεηθνλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθνί εζνπνηνί ηεο ''ρξπζήο γεληάο ηνπ Διιεληθνύ 

Κηλεκαηνγξάθνπ όπσο ν Θαλάζεο Βέγγνο, ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε, ν Νηίλνο Ζιηόπνπινο, ε Σδέλε 

Καξέδε, ε Ρέλα Βιαρνπνύινπ, ν Κώζηαο Υαηδερξήζηνο θ.ηι) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 Εικόνες από ηην Ελλάδα ηης δεκαεηίας ηοσ 60.   

                                                   Μνλαζηεξάθη 

 

                                                           Λόθνο Φηινπάππνπ             

  

 



                           Πιαηεία Κιαπζκώλνο 

                                                     Πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ 



                            Μνλαζηεξάθη      

                          Πιαηεία πληάγκαηνο 



                                                       Καιιηκάξκαξν ηάδην 

 

                                                       Πιαηεία Κάληγγνο 
                               



                                                          Ζξώδνπ Αηηηθνύ 

                            Λόθνο Λπθαβεηηνύ όπσο θαίλεηαη από ηελ Αθξόπνιε 



Ζ Αθξόπνιε από ηνλ ιόθν ηνπ Φηινπάππνπ 

                                                          Λατθή ζηελ Αζήλα 

                              



                                                             Πιαηεία Οκνλνίαο 

                                           Πεηξαηάο. ηαζκόο ηνπ Ζιεθηξηθνύ.                



Αίγηλα 

                                                                       

                                                                       Ύδξα  



                                                                Μεζώλε 

                                                                        

                                                                    Εαξαθόλα  

                                            



                                                                       ύξνο 

 

                                                                     Γύζεην 



                                                                          Πόξνο 

                                                                       Πύινο 


