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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

ΑΒΕ 1107 και 1222 

Τίτλοσ 

Αρχείο Γενικισ Γραμματείασ Σφπου και Πλθροφοριϊν 

Χρονολογία (εσ) 

1934 – 1998, κυρίωσ 1950 - 1974 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Αρχείο 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

823 κιβϊτια 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν (1974 – 1994)  

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν (1970 – 1974)  

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν (1951 – 1970)  

Τπουργείο Εξωτερικϊν, Τφυπουργείο Σφπου και Πλθροφοριϊν (1946 – 1951) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Ραδιοφωνίασ (1941 – 1945)  

Τπουργείο Εξωτερικϊν, Τφυπουργείο Σφπου και Σουριςμοφ (1936 – 1941) 

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Σο Τφυπουργείο Σφπου και Σουριςμοφ ςυςτάκθκε από τθ Δικτατορία του Μεταξά με τον 

Αναγκαςτικό Νόμο 45 του 1936 «Περί ςυςτάςεωσ Τφυπουργείου Σφπου και Σουριςμοφ» 

υπαγόμενο ςτο Τπουργείο Εξωτερικϊν. Σο 1941 το Τφυπουργείο καταργείται και οι 

αρμοδιότθτζσ του μεταβιβάηονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Ραδιοφωνίασ που 

υπάγεται ςτον Πρωκυπουργό. Σθν περίοδο 1944 – 1945 με ςειρά υντακτικϊν Πράξεων και 

Αναγκαςτικϊν Νόμων θ Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Ραδιοφωνίασ μετονομάηεται αρχικά ςε 

Τφυπουργείο Σφπου και Διαφωτίςεωσ και αργότερα ςε Τφυπουργείο Σφπου και Πλθροφοριϊν 

που αναβακμίηεται μετά ςε Τπουργείο. Με το Νομοκετικό Διάταγμα 158 του 1946 
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αναςυγκροτείται το Τφυπουργείο Σφπου και Πλθροφοριϊν υπαγόμενο ςτο Τπουργείο 

Εξωτερικϊν. Σο 1951 με τον Αναγκαςτικό Νόμο 1671 το Τφυπουργείο καταργείται και όλεσ οι 

αρμοδιότθτζσ του υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν του Τπουργείου 

Προεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ. Σο 1970 με το Νομοκετικό Διάταγμα 744 θ Γενικι Διεφκυνςθ 

Σφπου και Πλθροφοριϊν υπάγεται ςτον Πρωκυπουργό και μετονομάηεται ςε Γενικι 

Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν. Σο 1974 με το Νομοκετικό Διάταγμα 216 ςυγκροτείται 

το Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ  ςτο οποίο μεταφζρεται από τον Πρωκυπουργό, θ 

Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, ςτθν οποία – κατά κανόνα –  προΐςταται 

Τφυπουργόσ. Με το ςχιμα και τθν ονομαςία αυτι θ Τπθρεςία λειτουργεί ζωσ το 1994. Σο 1994 

με το Προεδρικό Διάταγμα 181 θ Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν αναβακμίηεται 

ςε Τπουργείο Σφπου και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

To αρχείο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σφπου και Πλθροφοριϊν ειςιχκθ ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία 

των ΓΑΚ ςε δφο ειςαγωγζσ. Θ πρϊτθ ειςαγωγι πραγματοποιικθκε τον επτζμβριο του ζτουσ 

1994 και ζλαβε αρικμό 1107, ενϊ θ δεφτερθ ειςαγωγι παραδόκθκε από το Διπλωματικό και 

Ιςτορικό Αρχείο του Τπουργείου Εξωτερικϊν ςτισ 30 επτεμβρίου 2004 και ζλαβε αρικμό 1222. 

Παρουςίαςη περιεχοµζνου 

Σο αρχείο περιλαμβάνει φακζλουσ που ςυγκροτοφνται με βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

υπθρεςίασ. Βαςικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Γραμματείασ, ςφμφωνα και με τον ιδρυτικό τθσ 

νόμο το 1936, ιταν θ διαφϊτιςθ τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ για ηθτιματα τθσ 

ελλθνικισ εςωτερικισ και εξωτερικισ πολιτικισ. Αναλυτικότερα το αρχείο περιλαμβάνει 

φακζλουσ για τθν προϊκθςθ των ελλθνικϊν κζςεων για διάφορα εκνικά ηθτιματα και 

ηθτιματα εξωτερικισ πολιτικισ (Κυπριακό, Μακεδονικό, ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ, ζνταξθ ςτθν 

ΕΟΚ κ.ά.) και τθ διάψευςθ δυςφθμιςτικϊν για τθν Ελλάδα δθμοςιευμάτων του ξζνου Σφπου 

κυρίωσ μζςω των Γραφείων Σφπου των ελλθνικϊν διπλωματικϊν αποςτολϊν ςτο εξωτερικό τα 

οποία υπάγονταν ςτθν υπθρεςία. Παράλλθλα, το αρχείο περιλαμβάνει φακζλουσ 

ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν και διαφϊτιςθσ τθσ ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ  για τθν πολιτικι 

των εκάςτοτε ελλθνικϊν κυβερνιςεων ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ τα ζργα ανάπτυξθσ και 

υποδομϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ «εςωτερικϊν εχκρϊν», όπωσ του «κομμουνιςτικοφ 

κινδφνου» ι ποικίλων εχκρϊν του κακεςτϊτοσ τθσ δικτατορίασ των ςυνταγματαρχϊν. το 

πλαίςιο τθσ διαφϊτιςθσ, εντάςςεται και θ αρμοδιότθτα άςκθςθσ προλθπτικισ λογοκριςίασ ςε 

κινθματογράφο, κζατρο, μουςικι και Σφπο. Κατά ςυνζπεια ςτο αρχείο υπάρχουν ςειρζσ 

φακζλων που προκφπτουν από τθν άςκθςθ τθσ παραπάνω αρμοδιότθτασ. Τλικό υπάρχει για 

τθν προϊκθςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ, τθ χοριγθςθ ατελοφσ 
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δθμοςιογραφικοφ χάρτου ςε ζντυπα και εφθμερίδεσ, για ηθτιματα που άπτονται του 

δθμοςιογραφικοφ επαγγζλματοσ και τθσ λειτουργίασ των εντφπων, τθν ομογζνεια, τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία των κρατικϊν ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν κ.ά. 

Επιπλζον, το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που αφορά τισ δαπάνεσ, τθ διοικθτικι οργάνωςθ, το 

προςωπικό και εν γζνει τθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ.  

Επιλογζσ, εκκαθαρίςεισ και τελική διατήρηςη 

Εκκακαρίςτθκαν τα πολλαπλά ζντυπα. 

Προςθήκεσ υλικοφ 

Δεν αναμζνονται προςκικεσ υλικοφ. 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Σο αρχείο είναι υπό ταξινόμθςθ. Ζχει ολοκλθρωκεί θ ταξινόμθςθ των ςειρϊν προλθπτικισ 

λογοκριςίασ κεατρικϊν κειμζνων και ελλθνικϊν κινθματογραφικϊν ςεναρίων, ξζνων και 

ελλθνικϊν κινθματογραφικϊν ταινιϊν, τραγουδιϊν κακϊσ και θ ςειρά τθσ Τπθρεςίασ 

Πλθροφοριϊν.  

Όροι πρόςβαςησ 

Οι όροι πρόςβαςθσ διζπονται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ του Αναγνωςτθρίου των Γ.Α.Κ. 

Όροι αναπαραγωγήσ 

Οι όροι αναπαραγωγισ διζπονται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ του Αναγνωςτθρίου των 

Γ.Α.Κ. 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά, γερμανικά, ιταλικά κ.ά. 

Φυςικά χαρακτηριςτικά και τεχνικζσ προχποθζςεισ 

ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ φακζλων εντοπίηεται εκτεταμζνθ βιολογικι προςβολι (μφκθτεσ) του 

υλικοφ. 
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Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 1-7    

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

Θ ταξινόμθςθ, θ περιγραφι και θ ςφνταξθ του εργαλείου ζρευνασ του αρχείου 

πραγματοποιικθκαν από τον υπάλλθλο του Σμιματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, Γιάννθ 

Γκλαβίνα. 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

Θ περιγραφι βαςίςτθκε ςτο Διεκνζσ Πρότυπο Αρχειακισ Περιγραφισ (ΔΙ.Π.Α.Π.)  

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

Μάρτιοσ 2020 
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Τίτλοσ 

Προληπτική Λογοκριςία Κινηματογραφικών Σεναρίων και Θεατρικών Κειμζνων 

Χρονολογία (εσ) 

1968 - 1976 

Επίπεδο περιγραφήσ 

ειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

117 φάκελοι 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)   

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Κινθματογραφικϊν Σαινιϊν (1951 – 1970)  

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Θ Διεφκυνςθ Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ του Τφυπουργείο Σφπου και Σουριςμοφ αςκοφςε από τθ 

ςφςταςι τθσ τθν αρμοδιότθτα του προλθπτικοφ ελζγχου κεατρικϊν παραςτάςεων και 

κινθματογραφικϊν ταινιϊν. Θ αρμοδιότθτα του ελζγχου αςκοφνταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των Αναγκαςτικϊν Νόμων 445, 446 και 955 του 1937, του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 1108 του 

1942 και του Νόμου 485 του 1943, τα δφο τελευταία νομικά κείμενα κακόριηαν τον τρόπο 

άςκθςθσ τθσ προλθπτικισ λογοκριςίασ ςε κζατρο και κινθματογράφο μζχρι το 1974, οπότε θ 

προλθπτικι λογοκριςία καταργικθκε. Θ διαδικαςία του ελζγχου των κινθματογραφικϊν 

ταινιϊν αςκοφνταν ωσ εξισ:  για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν 

οι εταιρείεσ παραγωγισ ι διανομισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν ζπρεπε να υποβάλλουν 

ςχετικι αίτθςθ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ. τθν αίτθςθ επιςυνάπτονταν θ 

περίλθψθ τθσ υπόκεςθσ τθσ ταινίασ και τζςςερα αντίτυπα του ςεναρίου, αν θ ταινία δεν ιταν 
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ελλθνικι επιςυνάπτονταν εκτόσ από τθν περίλθψθ και οι ελλθνικοί υπότιτλοι τθσ ταινίασ.  

Αρμόδια για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ιταν θ Επιτροπι Ελζγχου Κινθματογραφικϊν Σαινιϊν που 

αποτελοφνταν από τον Διευκυντι τθσ Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ, ζναν Σμθματάρχθ τθσ Διεφκυνςθσ, 

δφο ανϊτερουσ υπαλλιλουσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σφπου, ζναν ανϊτερο αξιωματικό τθσ 

Αςτυνομίασ Πόλεων και ζναν τθσ Χωροφυλακισ, τον Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Γραμμάτων, 

Θεάτρου και Κινθματογράφου του Τπουργείου Παιδείασ και ζναν εκπροςϊπου τθσ 

Πανελλινιασ Ζνωςθσ Κινθματογράφων. Θ Επιτροπι βάςει των ςτοιχείων των αιτιςεων και των 

δοκιμαςτικϊν προβολϊν μποροφςε να απαγορεφςει τθν προβολι μιασ ταινίασ και να 

αφαιρζςει ςκθνζσ ι διαλόγουσ εάν ζκρινε ότι θ ταινία επιδροφςε «επιβλαβϊσ» ςτθ νεολαία, 

διατάραςςε τθ δθμόςια τάξθ, προπαγάνδιηε ανατρεπτικζσ κεωρίεσ, δυςφθμοφςε τθ χϊρα 

«από απόψεωσ εκνικιςτικισ και τουριςτικισ», υπονόμευε «τασ υγιείσ κοινωνικάσ παραδόςεισ 

του ελλθνικοφ λαοφ», κακάπτονταν τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ, ςτεροφνταν καλλιτεχνικι αξία 

και επιδροφςε «επιβλαβϊσ εισ τθν αιςκθτικιν ανάπτυξιν του λαοφ». Για τουσ ίδιουσ λόγουσ θ 

Επιτροπι μποροφςε να απαγορεφςει τθν εξαγωγι μιασ ταινίασ, τθ διανομι τθσ ςτο εξωτερικό 

ι τθ ςυμμετοχι τθσ ςε κινθματογραφικά φεςτιβάλ ενϊ ιταν αρμόδια για τον χαρακτθριςμό 

μιασ ταινίασ ωσ κατάλλθλθσ ι ακατάλλθλθσ δι’ ανθλίκουσ. Προβλεπόταν, επίςθσ, και θ 

λειτουργία ενόσ δευτεροβάκμιου οργάνου ενςτάςεων. Θ προλθπτικι λογοκριςία γινόταν ςε 

δφο φάςεισ: αρχικά ελζγχονταν το ςενάριο τθσ ταινίασ και ςτθ ςυνζχεια, εφόςον εγκρίνονταν 

το ςενάριο, ελζγχονταν θ ίδια θ ταινία ςε ειδικι δοκιμαςτικι προβολι για τθν Επιτροπι που 

μποροφςε να αφαιρζςει ςκθνζσ τθσ ταινίασ ι να απαγορεφςει τθν προβολι τθσ. τθν ουςία, 

βζβαια, θ διπλι προλθπτικι λογοκριςία αφοροφςε μόνο τισ ελλθνικζσ ταινίεσ που κα ζπρεπε 

να πάρουν «άδεια λιψεωσ ςκθνϊν» για το ςενάριο που είχαν υποβάλει. Για τισ ξζνεσ 

κινθματογραφικζσ ταινίεσ ο ζλεγχοσ του ςεναρίου δεν μποροφςε βζβαια να γίνει από τισ 

ελλθνικζσ αρχζσ. Σα τεμάχια των φιλμ με τισ ςκθνζσ που «ζκοψε» θ αρμόδια Επιτροπι, 

αποςτζλλονταν από τισ εταιρείεσ κινθματογραφικισ παραγωγισ ι διανομισ ςτθ Διεφκυνςθ 

Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ που τθροφςε ειδικό αρχείο απαγορευμζνων ταινιϊν και λογοκριμζνων 

ςκθνϊν. 

Με τον ίδιο τρόπο αςκοφνταν και θ προλθπτικι λογοκριςία των κεατρικϊν παραςτάςεων. 

φμφωνα με το προαναφερκζν νομικό πλαίςιο, κεατρικοί επιχειρθματίεσ, κιαςάρχεσ ι 

κεατρικοί ςυγγραφείσ ζπρεπε να υποβάλλουν αίτθςθ ςτθ Διεφκυνςθ Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ του 

Τφυπουργείου Σφπου με ςυνθμμζνα τζςςερα αντίτυπα των κεατρικϊν κειμζνων για τθ 

χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ κεατρικισ παράςταςθσ. Αρμόδια για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ 

ιταν θ Επιτροπι Ελζγχου Θεατρικϊν Ζργων που αποτελοφνταν από τον Διευκυντι τθσ Λαϊκισ 

Διαφωτίςεωσ, ζναν Σμθματάρχθ τθσ Διεφκυνςθσ, τρεισ ανϊτερουσ υπαλλιλουσ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Σφπου, ζναν ανϊτερο αξιωματικό τθσ Αςτυνομίασ Πόλεων και ζναν τθσ 

Χωροφυλακισ, τον Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Γραμμάτων και Θεάτρου του Τπουργείου 
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Παιδείασ, τον πρόεδρο τθσ Εταιρείασ Θεατρικϊν υγγραφζων, τον πρόεδρο του ωματείου 

Ελλινων Θκοποιϊν και τον πρόεδρο τθσ Ζνωςθσ Διευκυντϊν Θεάτρων Ακθνϊν.  Βάςει των 

αιτιςεων και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ γενικισ πρόβασ ενόσ κεατρικοφ ζργου μποροφςαν να 

απαγορεφςουν ι να τροποποιιςουν κείμενα και ςτίχουσ, για τουσ ίδιουσ λόγουσ που 

αναφζρκθκαν ςτθ διαδικαςία ελζγχου των κινθματογραφικϊν ταινιϊν.         

Μετά το 1944, ενϊ για τον κινθματογράφο και το τραγοφδι οι διατάξεισ ελζγχου 

εφαρμόηονταν απαρζγκλιτα, θ προλθπτικι λογοκριςία των κεατρικϊν κειμζνων ιταν ιδιαίτερα 

προβλθματικι, με τισ ςχετικζσ διατάξεισ να ατονοφν. Σο 1965 με το Βαςιλικό Διάταγμα 430 θ 

Επιτροπι Ελζγχου Θεατρικϊν Ζργων καταργικθκε και τυπικά.  

 Θ Δικτατορία των υνταγματαρχϊν ζκεςε εκ νζου ςε ιςχφ τισ διατάξεισ τθσ μεταξικισ και 

κατοχικισ νομοκεςίασ προλθπτικοφ ελζγχου, τισ οποίεσ εφάρμοςε με αυςτθρότθτα. 

Παράλλθλα, με εγκφκλιο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σφπου τον Αφγουςτο του 1967 

επανελζγχκθκαν όλεσ οι ταινίεσ που παριχκθςαν πριν από τθν 21θ Απριλίου, ενϊ με τουσ 

Αναγκαςτικοφσ Νόμουσ 140 του 1967 και 394 του 1968 τροποποιικθκε το νομικό πλαίςιο 

επιβολισ λογοκριςίασ, ιδίωσ όςον αφορά τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν. τθ Γενικι 

Διεφκυνςθ Σφπου ςυγκροτικθκαν οκτϊ πενταμελείσ επιτροπζσ ελζγχου κινθματογραφικϊν 

ταινιϊν, κεατρικϊν ζργων και μουςικϊν τεμαχίων. Από τα τζλθ του 1968 λειτουργοφςε από 

μία επιτροπι για τισ ταινίεσ κοινωνικοφ, μορφωτικοφ, ςεξουαλικοφ, αςτυνομικοφ, ιςτορικοφ-

κρθςκευτικοφ περιεχομζνου, μία για τα καουμπόικα, μία για τα μουςικά τεμάχια και μία για 

τα ςενάρια και τα κεατρικά κείμενα. Ο ζλεγχοσ επεκτείνονταν και ςτα τρζιλερ των ταινιϊν. Με 

τισ ρυκμίςεισ αυτζσ ο διπλόσ προλθπτικόσ ζλεγχοσ των κινθματογραφικϊν ταινιϊν (ζλεγχοσ 

ςεναρίου και ταινίασ) δεν αςκείται πια από τθν ίδια επιτροπι, αλλά από δφο επιτροπζσ, μία 

που ιταν αρμόδια για τον ζλεγχο του ςεναρίου και μία που ιταν αρμόδια για τον ζλεγχο τθσ 

ταινίασ και τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ προβολισ. φμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ, οι επιτροπζσ 

αποτελοφνταν από άτομα «άτινα ωσ εκ των γενικϊν και ειδικϊν γνϊςεϊν των, τθσ εν γζνει 

μορφϊςεϊσ των, τθσ κακ’ όλου εμπειρίασ και των ικανοτιτων των, δφνανται να ςυμβάλωςιν 

εισ τθν εκπλιρωςιν του ζργου των επιτροπϊν τοφτων». Ζτςι οι επιτροπζσ, ςε αντίκεςθ με το 

παρελκόν, αποτελοφνταν ςε μεγαλφτερο βακμό όχι μόνο από ανϊτερα ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ και τθσ αςτυνομίασ, αλλά και από ιδιϊτεσ, όπωσ ςκθνοκζτεσ, κινθματογραφικοφσ 

παραγωγοφσ, κριτικοφσ κινθματογράφου, μουςικοςυνκζτεσ, κεατρικοφσ ςυγγραφείσ, 

κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίου, νομικοφσ, λογοτζχνεσ, γυμναςιάρχεσ, φιλολόγουσ, δικθγόρουσ, 

δθμοςιογράφουσ κ.ά. 

Σο νομικό πλαίςιο προζβλεπε και τον ζλεγχο τιρθςθσ των περικοπϊν που αποφάςιςαν οι 

αρμόδιεσ επιτροπζσ, αφοφ τα μζλθ των επιτροπϊν είχαν δικαίωμα να ειςζρχονται δωρεάν ςε 
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κινθματογράφουσ και κζατρα για να διαπιςτϊςουν αν τθροφνταν οι αποφάςεισ τουσ. τθ 

ςυνζχεια το μζλοσ τθσ επιτροπισ που παρακολοφκθςε τθν ταινία ι τθν κεατρικι παράςταςθ 

ςυνζταςςε ζκκεςθ προσ τθν αρμόδια Διεφκυνςθ, ενϊ αν διαπιςτωνόταν θ μθ τιρθςθ των 

αποφάςεων τθσ επιτροπισ επιβάλλονταν πρόςτιμα και καλοφνταν οι κεατρικοί επιχειρθματίεσ 

ι κινθματογραφικοί παραγωγοί ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου για να δϊςουν εξθγιςεισ.    

Ο τρόποσ άςκθςθσ λογοκριςίασ και λειτουργίασ των αρμόδιων επιτροπϊν ςυςτθματοποιικθκε 

από τθν Τπουργικι Απόφαςθ 26464 του Νοεμβρίου του 1968. φμφωνα με αυτι, τα μζλθ των 

Επιτροπϊν Ελζγχου παρακολουκοφςαν ςε ειδικζσ προβολζσ τισ ταινίεσ που ζπρεπε να 

ελεγχκοφν. Σο πρόγραμμα των προβολϊν κακοριηόταν από τον προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ 

Ραδιοφωνίασ Σθλεοράςεωσ Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σφπου. 

Μετά το τζλοσ τθσ προβολισ ςυντάςςονταν δελτίο ελζγχου ςτο οποίο αναγράφονταν ο τίτλοσ 

τθσ ταινίασ ςτα ελλθνικά και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ παραγωγισ τθσ ταινίασ, το όνομα του 

παραγωγοφ ι διανομζα των δικαιωμάτων τθσ ταινίασ, θ εκνικότθτα τθσ ταινίασ, το μικοσ τθσ 

ταινίασ, οι προτεινόμενεσ από τθν επιτροπι περικοπζσ, θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ και οι 

γνϊμεσ των διαφωνοφντων μελϊν.  

Θ 8θ Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων, τθσ οποίασ το υλικό ταξινομείται 

και περιγράφεται ςτθν παροφςα ςειρά, λάμβανε τα κινθματογραφικά ςενάρια και κεατρικά 

κείμενα τρεισ μζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ. Μετά το τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυντάςςονταν 

δελτίο ελζγχου ςτο οποίο, εφόςον ελζγχονταν κεατρικό κείμενο, αναγράφονταν ο τίτλοσ του 

κεατρικό ζργου, το είδοσ του ζργου, ο ςυγγραφζασ, ο μεταφραςτισ, το κζατρο που κα 

ανζβαινε το ζργο και ο κίαςοσ που κα το ζπαιηε. Αν ελζγχονταν κινθματογραφικό ςενάριο, 

αναγράφονταν ο τίτλοσ του ςεναρίου, ο ςυγγραφζασ, ο ςκθνοκζτθσ και ο παραγωγόσ. ε κάκε 

δελτίο ςθμειϊνονταν οι προτεινόμενεσ από τθν επιτροπι περικοπζσ, θ τελικι απόφαςθ τθσ 

επιτροπισ και οι γνϊμεσ των διαφωνοφντων μελϊν. Σο δελτίο υπογράφονταν από τον 

πρόεδρο τθσ Επιτροπισ και από τα παρόντα μζλθ. ε κάκε ςελίδα του κεατρικοφ κειμζνου ι 

κινθματογραφικοφ ςεναρίου ζμπαινε θ μονογραφι του προζδρου τθσ Επιτροπισ ι ενόσ 

μζλουσ και ςτθ ςυνζχεια θ ςφραγίδα ελζγχου από τον γραμματζα τθσ Επιτροπισ, ενϊ ςτθν 

πρϊτθ ςελίδα ςθμειϊνεται θ φράςθ «Αι ςελίδεσ εμονογράφθςαν υπό του κ.»    

Ανάλογα με τισ διοικθτικζσ μεταβολζσ τθσ υπθρεςίασ θ αρμοδιότθτα του ελζγχου των 

κινθματογραφικϊν ταινιϊν και κεατρικϊν παραςτάςεων αςκοφνταν αρχικά από τθ Διεφκυνςθ 

Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ, ςτθ ςυνζχεια από τθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων και τθ 

Διεφκυνςθ Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων και τζλοσ από το  

Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων και Ακροαμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σφπου και 

Πλθροφοριϊν. 
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Παρουςίαςη περιεχοµζνου 

Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν, ςεναριογράφων, κιαςαρχϊν, κεατρικϊν 

επιχειρθματιϊν και ςυγγραφζων κεατρικϊν κειμζνων με ςυνθμμζνα κινθματογραφικά 

ςενάρια ι κεατρικά κείμενα προσ τθν 8θ Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων  

για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ ςεναρίων ι αναβίβαςθσ κεατρικϊν παραςτάςεων, 

δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν 

κινθματογράφθςθσ ςεναρίων και αναβίβαςθσ κεατρικϊν παραςτάςεων, πρακτικά 

ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων και εκκζςεισ 

μελϊν τθσ Επιτροπισ για τθν τιρθςθ από κεατρικοφσ επιχειρθματίεσ ι κινθματογραφικοφσ 

παραγωγοφσ των αποφάςεϊν τθσ κακϊσ και υπθρεςιακι αλλθλογραφία ςχετικά με τθν 

προλθπτικι λογοκριςία ςεναρίων και κεατρικϊν κειμζνων.      

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι τθσ ςειράσ ταξινομοφνται ςε υποςειρζσ που ςυγκροτοφνται ανάλογα το ςτάδιο τθσ 

διοικθτικισ διαδικαςίασ άςκθςθσ τθσ αρμοδιότθτασ του ελζγχου κινθματογραφικϊν ςεναρίων 

και κεατρικϊν κειμζνων. Οι φάκελοι εντόσ των υποςειρϊν ταξινομοφνται χρονολογικά. 

Αναλυτικά οι υποςειρζσ ςτισ οποίεσ ταξινομείται θ ςειρά: 

1. Φάκελοι υνεδριάςεων Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων  

1.1. Ζλεγχοσ Κινθματογραφικϊν εναρίων 

1.2. Ζλεγχοσ Θεατρικϊν Κειμζνων 

2. Πρακτικά Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων 

3. Απορριπτικζσ αποφάςεισ Τφυπουργοφ 

4. Ζλεγχοσ τιρθςθσ αποφάςεων Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά 

Παρατηρήςεισ 

1. Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 

2. Θ αρίκμθςθ των φακζλων και των κυτίων τθσ ςειράσ ενδζχεται να τροποποιθκεί μετά από 

τθν ζνταξι τθσ ςτο οριςτικό ςχιμα ταξινόμθςθσ του αρχείου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σφπου 

και Πλθροφοριϊν. 
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3. Εργαλεία ζρευνασ: Δθμιουργικθκαν αναλυτικά εργαλεία ζρευνασ για τισ υποςειρζσ Ζλεγχοσ 

Κινθματογραφικϊν εναρίων και Ζλεγχοσ Θεατρικϊν Κειμζνων. 

4. τθν ταξινόμθςθ και ςτθ δθμιουργία των αναλυτικϊν εργαλείων ζρευνασ ςυνζβαλε ςτο 

πλαίςιο πρακτικισ άςκθςθσ ο φοιτθτισ του Σμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ του 

Παντείου Πανεπιςτθμίου Λευτζρθσ Αποςτολίδθσ. Επίςθσ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία τθσ 

ταξινόμθςθσ είχαν και ςπουδαςτζσ του ΣΕΙ Βιβλιοκθκονομίασ ςτο πλαίςιο θμεριςιασ εργαςίασ 

τουσ ςτα Γ.Α.Κ.  

Θζματα 

Λογοκριςία κινθματογραφικϊν ταινιϊν, λογοκριςία κεατρικϊν παραςτάςεων, ελλθνικόσ 

κινθματογράφοσ, κζατρο, τθλεόραςθ, δικτατορία υνταγματαρχϊν 
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Τίτλοσ 

Φάκελοι υνεδριάςεων Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων 

Χρονολογία (εσ) 

1968 – 1976 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

112 φάκελοι  

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)   

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Κινθματογραφικϊν Σαινιϊν (1951 – 1970)   

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Φάκελοι ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων με 

αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν, ςεναριογράφων, κιαςαρχϊν, κεατρικϊν 

επιχειρθματιϊν και κεατρικϊν ςυγγραφζων, όπου επιςυνάπτονται κινθματογραφικά ςενάρια, 

κεατρικά κείμενα και άλλα δικαιολογθτικά, προσ τθν Επιτροπι για τθ χοριγθςθ άδειασ 

κινθματογράφθςθσ ςεναρίων ι αναβίβαςθσ κεατρικϊν παραςτάςεων, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

ςεναρίων και αναβίβαςθσ κεατρικϊν παραςτάςεων. 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται ςε δφο υποςειρζσ που ςυγκροτοφνται ανάλογα με το 

είδοσ του κειμζνου που ελζγχεται από τθν Επιτροπι. τθ μία υποςειρά ταξινομοφνται οι 
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φάκελοι ςυνεδριάςεων για τον ζλεγχο των κινθματογραφικϊν ςεναρίων και ςτθν άλλθ των 

κεατρικϊν κειμζνων. θμειϊνεται ότι τθν παραπάνω διάκριςθ ςτθ ςυγκρότθςθ των φακζλων 

τθροφςε και ο παραγωγόσ του αρχείου. Οι φάκελοι εντόσ των υποςειρϊν ταξινομοφνται 

χρονολογικά. 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
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Τίτλοσ 

Ζλεγχοσ Κινθματογραφικϊν εναρίων 

Χρονολογία (εσ) 

1968 – 1974 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

65 φάκελοι  

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)   

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Κινθματογραφικϊν Σαινιϊν (1951 – 1970)   

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Φάκελοι ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων με 

αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων, όπου επιςυνάπτονται  

κινθματογραφικά ςενάρια και άλλα δικαιολογθτικά, προσ τθν Επιτροπι για τθ χοριγθςθ 

άδειασ κινθματογράφθςθσ ςεναρίων, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ ςεναρίων. ε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ επιςυνάπτεται αίτθςθ του κινθματογραφικοφ παραγωγοφ ι του ςεναριογράφου 

για επανεξζταςθ του ςεναρίου από τθ Δευτεροβάκμια Επιτροπι κακϊσ και οι αποφάςεισ τθσ 

τελευταίασ. ε άλλεσ περιπτϊςεισ υπάρχουν ςτουσ φακζλουσ των ςυνεδριάςεων τμιματα 

ςεναρίων που αποςτζλλονται από τουσ αιτοφντεσ για να αντικαταςτακοφν τα τμιματα εκείνα 

των αρχικϊν ςεναρίων που περιείχαν περικοπζσ από τθν Επιτροπι.  
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Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά 

Παρατηρήςεισ 

1. Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 

2. Εργαλεία ζρευνασ: Δθμιουργικθκε αναλυτικό θλεκτρονικό εργαλείο ζρευνασ (excel) 

όπου καταγράφεται κάκε κινθματογραφικό ςενάριο που κατατζκθκε ςτθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων με αποτζλεςμα να είναι διακζςιμο ζνα 

ςφνολο 912 ςεναρίων που ελζγχκθκαν τθν περίοδο 1968-1974. το ευρετιριο 

καταγράφονται τα εξισ δεδομζνα:  

 θ αρίκμθςθ των φακζλων μετά τθν ταξινόμθςι  τουσ 

 ο αρικμόσ του κιβωτίου που βρίςκονταν οι φάκελοι ςφμφωνα με τθν ΚΜΤ 

 το ζτοσ των ςυνεδριάςεων του φακζλου 

 ο τίτλοσ του φακζλου 

 ο αρικμόσ τθσ ςυνεδρίαςθσ 

 θ θμερομθνία τθσ ςυνεδρίαςθσ 

 ο τίτλοσ του κινθματογραφικοφ ςεναρίου 

 ο ςυγγραφζασ 

 ο ςκθνοκζτθσ 

 ο δικαιοφχοσ τθσ άδειασ (κινθματογραφικι εταιρεία - παραγωγόσ) 

 αν υπάρχουν περικοπζσ ι ολικι απαγόρευςθ του ςεναρίου 

 παρατθριςεισ (ςθμειϊνεται, κυρίωσ, θ φπαρξθ ςεναρίων ςε μορφι ζντυπου 

βιβλίου, θ απουςία ςεναρίου, αλλαγι τίτλων, αν πρόκειται για τθλεοπτικι ςειρά κ.ά)    
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Φάκελοσ  1 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 9/4/1968 & 16/4/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Συηυγικά γυμνάςια, 2) Πταν θ πόλισ πεκαίνει, 3) Karajojo in a stew, Karajojo in the 

space age, Karajojo the semi-private eye, Karajojo wins an oscar, 4) Ο Λάηαροσ, 5)  Θ θλικία τθσ 

αμαρτίασ, 6) Θ αγάπθ μασ, 7) Ραςτοράλε, 8) Θ ιςτορία του νεροφ (ποτάμια και λίμνεσ τθσ 

Ελλάδοσ), 9) Στα χαρακϊματα τθσ τιμισ, 10) Ράτμοσ, 11) Φόνιςςα, 12) Το φαράγγι τθσ αγάπθσ, 

13) Στζφανα ελθάσ, Το ρολόι, 14)  Το ςυνθκιςμζνο μου όνειρο, 15) Les grands jeux (Οι μεγάλοι 

αγϊνεσ). Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 

 

Φάκελοσ  2 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 30/4/1968 & 7/5/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Πλοι τουσ χαηοί εκτόσ από μζνα, 2) Θ ηαβολιάρα, 3) Δεν ζχω δρόμο να διαβϊ, 4) 

Κοντραμπατηισ, 5) Αποςτολι κανάτου,  6) Ρικραμζνα χείλθ, 7) Και εγζνετο φωσ, 8) Δείπνο, 9) 

25.000 χρόνια ς' αυτι τθ γθ, 10) Θ κεία μασ θ Κοφκλα, 11) Εφξεινοσ οίκοσ, 12) Addagio, 13)  Θ 

ανκοπϊλισ των… Ρατθςίων, 14) Τερεηίνα, 15) Δάφνισ και Xλόθ, 16) Εκβιαςμόσ, 17) Τα ξζνα 

χζρια είναι πικρά, 18) Μινωικι γθ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 

απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 2 

 

 

Φάκελοσ  3 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 14/5/1968 (Α')» 
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Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ζνασ ιππότθσ για τθ Βαςοφλα, 2) Κεότθτεσ τθσ Αττικισ, 3) Ο Ραλθάτςοσ, 4) 

Νυχτερινό ομάντςο, 5) Γιεγιζδεσ και μπουηοφκια, 6) Κίτςοσ και υιόσ, 7) Ειδφλλια Κεόκριτου, 8) 

Ζνασ παλθόσ κοφκοσ, 9) Στα ίχνθ των καταςκόπων, 10) Θ ςκόνθ του δρόμου, 11) Θ καταιγίδα. 

Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 3 

 

 

Φάκελοσ  4 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 14/5/1968 (Β')» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο πιο καλόσ ο μακθτισ, 2) Greece, perspective on the past (Ελλάσ, ατενίηοντασ  το 

παρελκόν), 3) Κριτθ, το περιφανο νθςί, 4) Θ κραυγι μιασ ακϊασ, 5) Ζνασ καραγκιόηθσ, 6) Ρίςω 

από τα ςίδερα, 7) Δεςποινίσ προικοκιρασ, 8) Ο μπακαλόγατοσ,  9) Decision at Delphi, 10) 

Μάκμπερτ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 4 

 

 

Φάκελοσ  5 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 22/5/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Γιατί πζκανε θ Κόρα Λφνν, 2) Κίτςο αγάπθ μου, 3) Οικογζνεια Χωραφά, 4) 

Κυριακι θμζρα αργία, 5) Στα δεςμά τθσ μοίρασ, 6) Ο τρελόσ τα ζχει τετρακόςα, 7) Ο μφκοσ, 8) 

Στα χζρια τθσ μοίρασ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, 

τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ 
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και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ 

για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 4 

 

 

Φάκελοσ  6 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 28/5/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Οι γενναίοι ξζρουν ν' αγαποφν, 2) Νεαροί κφριοι & μικρζσ κυρίεσ, 3) Ζνα ςτζμμα 

ςτθν άμμο, 4) Θ ςκόνθ του δρόμου , 5) Ο Μικζσ, 6) Για λίγθ ευτυχία, 7) Θ ανκοπϊλισ των… 

Ρατθςίων, 8) Κφμιοσ, ςουβλάκι και προ-πο, 9) Στθ ςκιά μιασ άλλθσ. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν 

κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 5 

 

 

Φάκελοσ  7 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 4/6/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Λάουρα, θ αγαπθμζνθ, 2) Αςυμφωνία χαρακτιρων, 3) Καπετάν Αντϊνθσ, 4) Θ 

αναχϊρθςθ, 5) Οδικά & τροχαία ατυχιματα, 6) Το νυφοπάηαρο, 7) Τρία κορίτςια ςτο 

κολλζγειο, 8) Κακόσ, ψυχρόσ κι' ανάποδοσ!. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ 

τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 6 
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Φάκελοσ  8 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 11/6/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Μανδραγόρασ, 2) Ο άνκρωποσ για τον άνκρωπο, 3) Επιχείρθςισ Απόλλων, 4) 

Δεςποινίσ Μποβαρί, 5) Μπακαλόγατοσ, 6) Οι μνθςτιρεσ τθσ Ρθνελόπθσ, 7) Οι γενναίοι 

πεκαίνουν ςαν ιρωεσ, 8) Ο λεφτάσ και ο φουκαράσ, 9) Το ψωμί είναι δικό μασ, 10) Πλυμποσ, το 

βουνό των Κεϊν, 11) Θ ακρόπολισ των Ακθνϊν, 12) Αφγουςτοσ 48, 13) Άνοιξισ, 14) Αγϊνεσ 

κάτω απ' τα δεςμά – Γοργοπόταμοσ, 15) Αφροδίτθ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 6 

 

 

Φάκελοσ  9 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 18/6/1968 & μζροσ 25/6/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Το ταμπλϊ, 2) Ο κφκλοσ του ςπιτιοφ, 3) Ανιςυχο καλοκαίρι, 4) Ζνασ τόποσ για να 

πεκάνω (A place to die), 5) Κυμιςου αγάπθ μου, 6) Σ' ζνα ελλθνικό χωριό, 7) Για τθν πατρίδα - 

Για τθν λεφτεριά, 8) Οι λθςταί, 9) Θ ςφραγίδα του Κεοφ, 10) Για τθν αγάπθ τθσ λυγερισ, 11) 

Πχι. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 7 

 

 

Φάκελοσ  10 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 25/6/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 
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ςεναρίων: 1) Ηωντοχιρα, 2) Μάρα θ τςιγγάνα, 3) Καταραμζνθ ξενθτειά, 4) Ρερίπατοσ ςτθ όδο, 

5) Οι αναμνιςεισ ξαναγυρίηουνε, 6) Ο κλιμμζνοσ βράχοσ, 7) Κίτςοσ… μίνι και ςουβλάκια, 8) 

Άνκρωποσ για τον άνκρωπο, 9) Λάουρα, 10) Ου φονεφςθσ, 11) Το πανδοχείο των πζντε 

παρκζνων, 12) Ο πεκερόπλθκτοσ, 13) Ροτζ δεν είναι αργά…. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ 

όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ 

και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 8 

 

 

Φάκελοσ  11 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 2/7/1968 & 9/7/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Διάβαςισ, 2) Καλά ξεμπερδζματα, 3) MADΥ-68, 4) Θ κρίςισ του Ράρι, 5) Το προ-πο 

και τα μπουηοφκια, 6) Αρχιτεκτονικι τθσ Μυκόνου, 7) Άνευ Πρων (ι) Το κορίτςι τθσ θμζρασ, 8) 

Γοργόνεσ και μάγκεσ, 9) Ο λογάσ, 10) Τόςα όνειρα ςτουσ δρόμουσ, 11) Λςτορία ενόσ γάμου, 12) 

Ράντα κα ς' αναηθτϊ, 13) Θ αρχόντιςςα κι' ο αλιτθσ, 14) Μίνι φοφςτα '68, 15) Ζκκεςισ, 16) Τ/Β 

Ραπανικολισ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 9 

 

 

Φάκελοσ  12 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 16/7/1968 & 24/7/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Άνεμοσ… 13 μποφόρ, 2) Γλυκοχάραμα, 3) Μόνο για το παιδί μου, 4) Το δράμα 

ενόσ πατζρα, 5) Θ ςκλάβα, 6) Ζνασ ιππότθσ με... τςαροφχια, 7) Οι ωραίοι τθσ θμζρασ, 8) Οι 

νεράιδεσ τθσ Ελλάδοσ, 9) Ο άςθμοσ κι' ο διάςθμοσ, 10) Τα παιδιά του λιμανιοφ, 11) Αργυρϊ θ 

πονεμζνθ τςελιγκοποφλα, 12) Λωνικι αψωδία (Ionische Rhapsodie), 13) Θ μθτζρα, 14) Μια 
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ςτιγμι. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 10 

 

 

Φάκελοσ  13 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 31/7/1968 & 7/8/1968 & 13/8/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο μικρόσ δραπζτθσ, 2) Μια ςτιγμι - Μια ηωι, 3) Το ναυάγιο, 4) Καςτίλλα Φράνκα, 5) 

Για λίγα χρυςά νομίςματα, 6) Το νθςί τθσ νεράιδασ, 7) Ορκίηομαι ςτθν αγάπθ μασ, 8) 

Συνθκιςμζνο μου όνειρο, 9) Ο πολίτθσ τάδε, 10) Οι αντίπαλοι, 11) Το ράλλυ του κανάτου, 12) Ο 

πρόςφυγασ, 13) Ερωτικι ραψωδία, 14) Επιχείρθςισ εκβιαςμόσ, 15) Neddy Medic, 16) Και θ 

ςτατιςτικι ζχει ομορφιά (Statistics can be beautiful). Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 11 

 

 

Φάκελοσ  14 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 1θ- 3θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ακφμαντεσ φυςιογνωμίεσ, 2) Στο νθςί του ζρωτα, 3) Στο τζρμα του δρόμου, 4) 

Ανιλικοι ςε παράνομα μονοπάτια, 5) Ειρινθ, 6) Ο Αγκοπ Βαρϊνοσ, 7) Ζνα κορίτςι από τθν 

επαρχία, 8) Ρεριπζτειεσ ςτο νθςί του Ροςειδϊνα, 9) Ο δράκοσ του Σεϊχ-Σου, 10) Αμαρτίαι 

γονζων, 11) Ο Κάϊν ιταν αδελφόσ μου, 12) Ο άνκρωποσ τθσ καρπαηάσ, 13) Το τελευταίο 

καλοκαίρι, 14) Θ πολιτεία των 22 θμερϊν. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ 

τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 
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υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 12 

 

 

Φάκελοσ  15 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 4θ- 8θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ραφλοσ Μελάσ, 2) Θ λακρεπιβάτισ, 3) Εξερεφνθςισ τθσ προϊςτορικισ Ελλάδοσ, 4) 

Ριρεσ το μεγάλο δρόμο, 5) Τα δφο ορφανά, 6) Μοντζρνοι ςφηυγοι, 7) Κυνθγθμζνθ 

προςφυγοποφλα, 8) Κου-Βου φαλακρόσ πράκτωρ - Επιχείρθςισ "Γθσ Μαδιάμ", 9) Υπερίων, 10) 

Θ γειτονιά, 11) Δφο νφφεσ από τον Καναδά - Δφο γαμπροί από τθν Ελλάδα. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν 

κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 13 

 

 

Φάκελοσ  16 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 4θ- 8θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο γίγασ τθσ Κυψζλθσ, 2) Γιάννινα θ πολιτεία των κρφλων, 3) Ζνασ άγγελοσ πζραςε, 

4) Θ δαςκάλα με τα μαφρα, 5) Γφριςε πίςω, 6) Ο Νταβζλθσ, 7) Ρόςο κα κελα απόψε, 8) Μανία, 

9) Χαμζνα κορμιά, 10) Μεγάλοσ πόνοσ - Μεγάλθ αγάπθ, 11) Επίςθμθ αγαπθμζνθ, 12) Οι 

αιςκθματικζσ περιπζτειεσ των Μαρςζλ και Ριερετ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 14 
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Φάκελοσ  17 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 13θ- 16θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ζνα νεαρό ηευγάρι, 2) Μικροί οβινςϊνεσ, 3) Ανάμεςα ςτα ςφννεφα, 4) Πποιοσ 

χάνει ςτα ηάρια κερδίηει ςτθν αγάπθ, 5) Μπροςτά ςτο νόμο, 6) Για ποιον χτυπάει θ κουδοφνα, 

7) Οι Ζλλθνεσ πολεμοφν ςαν ιρωεσ (ι) Οι ιρωεσ πολεμοφν ςαν Ζλλθνεσ, 8) Δοκιμαςία, 9) 

Ειδφλλια, 10) Σεξ Σζρβισ, 11) Το κορίτςι με τα όνειρα, 12) Κα ς' αγαπϊ παντοτεινά, 13) Εκείνθ 

τθν νφχτα, 14) Οι γενναίοι του Βορρά, 15) Ζνασ μάγκασ ςτα ςαλόνια. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν 

κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 15 

 

 

Φάκελοσ  18 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 17θ- 26θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Είμαι ακϊοσ, 2) Με τθ ςφραγίδα τθσ ντροπισ, 3) Μκαροσ, 4) Εςπερινόσ των 

κολαςμζνων, 5) Ο Φακίρθσ, 6) Λζων Τιμολζων και ΣΛΑ (ωσ αντικατάςταςθ του τίτλου: "Ο 

δράκοσ του εϊχ-ου"), 7) Θχϊ και Νάρκιςςοσ, 8) Αφριο δεν κα ξθμερϊςει, 9) Χορόσ, 10) Θ δίκθ 

ενόσ ακϊου, 11) Μινωϊκόσ και Μυκθναϊκόσ πολιτιςμόσ, 12) Το χζρι του Κεοφ, 13) Γειτονιά 

αγάπθ μου, 14) Θ οδφςςεια ενόσ πρόςφυγα, 15) Βιαςμόσ και αγάπθ. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν 

κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 16 - 17 
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Φάκελοσ  19 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 27θ- 32α / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο προδότθσ κα πεκάνθ, 2) Κάνατοσ ςτθν ορχιςτρα, 3) Θ κοφκλα, 4) Το λαχείο, 5) 

Ο μπλοφατηισ, 6) Ο Ρερικλισ ξφπνθςε, 7) Λουκιανόσ, 8) Το τραίνο, 9) Θ άλλθ πλευρά του Αδάμ, 

10) Γιολάντα, 11) Δραπζτεσ του Μποφλκεσ, 12) Θ απολφτρωςισ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ 

όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ 

και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 18 

 

 

Φάκελοσ  20 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 33θ- 40θ / 1968-1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Αλτ και ς' ζφαγα, 2) Το κφμα, 3) Κα τουσ κάψω όλουσ γφρω ςου, 4) 

Γυναικοκρατία, 5) Ριρε το μεγάλο δρόμο, 6) Καλάβρυτα 1821, 7) Για λίγα λουλοφδια, 8) Με τθν 

υπόςχεςθ γάμου, 9) Ο Τηαναμπζτθσ, 10) Σ' αγαπϊ φςτερα από το Κεό, 11) Ξφπνα Βαςίλθ, 12) 

Για ζνα ταγάρι δολλάρια. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι 

τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ 

γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1968 – 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 19 

 

 

Φάκελοσ  21 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 41θ- 47θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο όρκοσ δεν πατιζται εδϊ ς' αυτιν τθν γθ, 2) Τα χρυςά μπουηοφκια τθσ Ακινασ, 3) 

The happy end cruise (Θ κρουαηιζρα), 4) Ροιοσ Κανάςθσ, 5) The lord high executioner, 6) Ζνα 
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κομμάτι ηωισ, 7) Θ γενιά των θρϊων, 8) Αυτζσ τον ζςτειλαν ςτο κάνατο, 9) Togetherness, 10) Ο 

Καυματοποιόσ, 11) Αντικρφηοντασ το Αιγαίο. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται 

θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ 

ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ 

και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 20 

 

 

Φάκελοσ  22 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 48θ- 53θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Θ Μεςόγειοσ φλζγεται, 2) Το μαφρο χρονικό, 3) Αναηιτθςθ, 4) Το ςθμάδι, 5) Ο 

άνκρωποσ που γφριςε από τα πιάτα, 6) Θ ωραία του κουρζα, 7) Ρρϊτθ επαφι, 8) Το γεφφρι τ' 

Αργοςτολίου, 9) The Cretan (Ο Κρθτικόσ), 10) Θ λιτανεία των θρϊων, 11) Γλυκό όνειρο - 

Υπζροχο όνειρο, 12) Ρράςινοσ κόςμοσ (ι) Το χκεσ και το ςιμερα των αγροτϊν, 13) The two 

faces of January (Τα δφο πρόςωπα του Λανουαρίου), 14) Αίςιον τζλοσ, 15) Το κατθγορϊ μιασ 

μθτζρασ, 16) Ο καλόσ Σαμαρείτθσ, 17) Θ παρζλαςισ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 21 

 

 

Φάκελοσ  23 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 54θ- 60θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Το καφμα τθσ Ραναγίασ, 2) Άγρια Νφχτα, 3) PATTON, 4) Απολογία, 5) Το προξενιό 

τθσ Άννασ, 6) Το τελευταίο αντίο, 7) Αυτόσ είςαι, 8) Κάλαςςα ηωι μου, 9) Το τραγοφδι του 

κάμπου (Ο Αςτραπόγιαννοσ), 10) Στθ κφελλα του διχαςμοφ, 11) Ζνα αςφλλθπτο κορόιδο, 12) 

Γαμπρόσ απ' το παράκυρο, 13) Θ γιορτι δεν τελειϊνει ποτζ, 14) Λεπτομζρεια. Δελτία ελζγχου 
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τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του 

ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 

διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 22 

 

 

Φάκελοσ  24 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 61θ- 66θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Οι Γενναίοι, 2) Θ κραυγι τθσ λευτεριάσ, 3) Aurum the element au (Θ πορεία του 

χρυςοφ ανά τον κόςμον), 4) Ο τελευταίοσ των Κομιτατηιδων, 5) Αρπαγι, 6) Θ Ψωροκϊςταινα, 

7) Ο άνκρωποσ με τθν διπλι μορφι, 8) Στιγμιότυπα από μιαν άνοιξιν, 9) Άγουρα κοφμαρα, 10) 

Αφροδίτθ, 11) Το κλειςτό παράκυρο, 12) Υπάρχει και κεόσ, 13) Ηυγόσ (ι) Καλαςςινι ιςτορία. 

Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 23 

 

 

Φάκελοσ  25 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 67θ- 77θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Υπεριφανοι αετοί, 2) Οι τςιγγάνοι, 3) Doctors wear Scarlett (Οι δικτάτορεσ 

φοροφν κόκκινα), 4) Οι Ζλλθνεσ ζχουν μια καινοφργια λζξι, 5) Το λεβεντόπαιδο, 6) Τθσ 

κοινωνίασ ναυαγόσ, 7) Ϊρεσ αγάπθσ - Ϊρεσ κανάτου, 8) ΟΥΡΕΛ, 9) Ελεφκεροι ςκλάβοι, 10) Το 

λυκόφωσ των θρϊων, 11) Ραρουςία, 12) Το ανκρωπάκι, 13) The name of the game (The island 

of goats), 14) Στον ίλιγγο τθσ παραφροςφνθσ, 15) Θ περιπλάνθςθ, 16) Το κορίτςι με τα 

αμαρτωλά όνειρα. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, 

τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ 
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και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ 

για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 24 

 

 

Φάκελοσ  26 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 78θ- 86θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Αγάπθ ποτιςμζνθ με αίμα, 2) Οι αςυγχϊρθτοι, 3) Απόδραςθ μελλοκάνατων, 4) 

Καταιγίδα ςτο λιμάνι, 5) Μικζσ και Μαϊκλ, 6) Ο εμπρθςτισ, 7) Νεκτάριοσ - ο προςτάτθσ των 

πτωχϊν, 8) Ο Γράμμοσ, 9) Άγιοσ των ςκλάβων, 10) Honey moon trip, 11) The Killer, 12) ιφιφί 

τθσ ςτιγμισ, 13) Καινοφργια παποφτςια, 14) Ο κρφλοσ μιασ αγάπθσ, 15) Αςπαςοφλα, 16) Το 

γεφφρι τθσ Άρτασ, 17) Τθ βάςθ: 10, 18) Το μεςθμζρι καίει το μζτωπό ςου. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν 

κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 25 

 

 

Φάκελοσ  27 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 87θ- 93θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Από τθν Κφπρο με αγάπθ, 2) Ρρόςωπα λθςμονθμζνα, 3) Ορζςτθσ, 4) Το 

ςτραβόξυλο, 5) Χοροί και φορεςιζσ του τόπου μασ, 6) Θ κραυγι τθσ πζτρασ: Γιαννοφλθσ 

Χαλεπάσ, 7) Σκιζσ ςτθν άμμο, 8) Ραυςανίασ, 9) Σκζψεισ πάνω ς' ζνα βυηαντινό φμνο, 10) 

Ορατότθσ μθδζν, 11) Ο μίλοσ τθσ Ζριδοσ, 12) Συν - Ρλθν, 13) Το φκινόπωρο μιασ καρδιάσ, 14) Το 

κουνοφπι, 15) Το ςκοινί (Αναπαράςταςθ), 16) Τα ςταυραδζλφια, 17) Αυτοί που τόλμθςαν, 18) 

Ο κφριοσ μου, εγϊ και το κορόιδο. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 

απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 
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υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 26 

 

 

Φάκελοσ  28 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 94θ- 100θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ραρτίτα, 2) Άγιοσ Νεκτάριοσ, 3) Θ μελωδία τθσ αγάπθσ μασ, 4) Θ Σμυρνιά, 5) Θ 

Ξάνκω, 6) Ευδοκία, 7) Πςο υπάρχουνε κορόιδα, 8) Θ νεράιδα και το παλλθκάρι, 9) Θ μοίρα μιασ 

τυφλισ, 10) Θρϊ, 11) Αγωνία, 12) Θ Ραριηιάνα, 13) Σταυροί ςτθν χρυςι άμμο, 14) Τςουφ. 

Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 27 

 

 

Φάκελοσ  29 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 101θ- 107θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο όμμελ ζπεςε ςτθν Κριτθ, 2) Ο κφριοσ του ζνα και πενιντα πζντε, 3) Κάκε 

κατεργάρθσ ςτον πάγκο του, 4) Ο Στρατισ παραςτράτθςε, 5) Ελλάσ, 6) Σωκράτθσ - Ο 

επαναςτάτθσ του πνεφματοσ, 7) Ρου ευρίςκεται θ Αςκυφοφ, 8) Ελλθνικόν καλοκαίρι, 9) Θ 

αρχόντιςςα τθσ κουηίνασ, 10) Αυτό το κορίτςι ποιοσ κα το πάρθ, 11) Ο κόςμοσ του μζλλοντοσ, 

12) Ρανακθναϊκάκιασ - Ολυμπιακάκιασ & θ Μαρίνα, 13) Υπόκεςισ Ρολκ, 14) Φίλιππασ και 

Γαβριιλ, 15) Τα κορόιδα.. θ βαλίτςα μου κι' εγϊ, 16) Μεγάλθ αποςτολι. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν 

κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 28 

 

 

Φάκελοσ  30 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 108θ- 121θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Θ μάχθ τθσ Κριτθσ, 2) Μασ ενϊνει θ δυςτυχία, 3) Θ τρελλι του δάςουσ, 4) Ο 

δοςίλογοσ, 5) Σεπτζμβρθσ ςτο Αιγαίο, 6) Μζτςοβον, 7) Δεν υπάρχουν λιποτάκτεσ, 8) Θ παρκζνα 

του κάμπου, 9) Θ χαηομαρία, 10) Γφρω μασ γκρεμίςτθκαν όλα, 11) Ο Δραπζτθσ που ζφυγε από 

τθν κόλαςι, 12) Αγρίμι, 13) The McKenzie break, 14) Μπαμπά πεσ μου ποιον ζχω πατζρα, 15) 24 

ϊρεσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  31 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 122α- 130θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Στον ίςκιο του Κεοφ, 2) Στουσ βάλτουσ κρίκθκε το δίκαιον, 3) Ο υπεριφανοσ, 4) 

Νειάτα και τριφφλλι, 5) Ο βράχοσ του Διαβόλου, 6) Οι αδικθμζνοι, 7) Πταν ιμουν 16 χρονϊν, 8) 

Επιχείρθςισ Κράϊπε, 9) Αυτοί που μίλθςαν με το κάνατο, 10) Θ αντάρτιςςα, 11) Ζνα καράβι 

γυναίκεσ, 12) Ορκίηεται, 13) Φον Μπαροφφασ, 14) Θ αριςτοκράτιςςα και ο ηθτιάνοσ. Δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 

διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 30 - 31 
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Φάκελοσ  32 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 131θ - 144θ / 1969-1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Τ' αγγελοφδι μασ. Ροφντο;, 2) Ρολιτεία, 3) Λεφτά ςτον αζρα, 4) Ο απίκανοσ , 5) Θ 

πιο ωραία αγάπθ του πολζμου, 6) Θςαΐα μθ χορεφεισ, 7) Εν ονόματι του νόμου, 8) Αρχαία 

Ελλάδα, 9) Χαμζνθ αγάπθ, 10) Ο υπθρζτθσ, 11) Στθν Κριτθ του 1870, 12) Αιχμάλωτοι του 

μίςουσ, 13) Devil Strike (Το χτφπθμα του Διαβόλου). Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1969 – 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 32 

 

 

Φάκελοσ  33 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 145θ - 160θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Στιγμζσ ηωισ, 2) Θ άγνωςτοσ τθσ νφχτασ, 3) Αφεντικά και δοφλοι, 4) Σκφροσ, ζνα 

γαλάηιο νθςί, 5) Φλογιςμζνθ ανάςα, 6) Χωριό μου χωριουδάκι μου, 7) Θ κυςία του Αβραάμ, 8) 

Ο Μιχαλάκθσ τθσ φιλαρμονικισ, 9) Ζνασ υπζροχοσ ωμθόσ, 10) Το άχτι και πϊσ να το βγάλετε, 

11) Ζνασ βλάκασ από άλλο ανζκδοτο, 12) Ραράνομθ θδονι, 13) Αποπλάνθςισ, 14) Νατάςα. 

Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 33 

 

 

Φάκελοσ  34 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 161θ - 169θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 
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ςεναρίων: 1) Κατοχι, 2) Ελλθνικζσ κάλαςςεσ, 3) Ζνα αςτείο κορίτςι, 4) Θ αμαξοςτοιχία των 4, 5) 

Μια τρελλι τρελλι ςαραντάρα, 6) Χωρίσ τίτλο, 7) Θ Νοζλ των τεςςάρων ανζμων, 8) Ο 

μπαλλαντζρ και… θ ντάμα μπαςτοφνι, 9) Ελλάσ, γθ θρϊων, 10) Γυμνά κακάρματα, 11) Γραμμζσ 

παράλλθλεσ, 12) Ο μπάρμπασ μου ο ψεφτθσ, 13) Το παιδί τθσ μαμάσ, 14) Ο μπαλλαντζρ και… θ 

ντάμα μπαςτοφνι, 15) Συναγερμόσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 

απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 34 

 

 

Φάκελοσ  35 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 170θ - 175θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Το ςπίτι των τρελλϊν, 2) Ο επιπόλαιοσ, 3) Το κελεποφρι, 4) Βίβα Μανζλο, 5) Ρολφ 

12 τθ νφχτα, 6) Ο αιχμάλωτοσ του υπογείου, 7) Ζμπαινε Μανωλθό, 8) Τθν ϊρα τθσ μοναξιάσ, 9) 

One at a time (Ζνα… ζνα… τθ φορά), 10) Εν καιρϊ ειρινθσ, 11) Μθδζν ίςον άπειρον. Δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 

διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 35 

 

 

Φάκελοσ  36 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 176θ - 186θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Βυηαντινι Ακινα, 2) Ζνασ κρφλοσ, 3) Jan Billbusch, 4) Οι Κεοί βλζπουν χαμθλά 

(The Gods look down), 5) Γθ τθσ Κορινκίασ, 6) Ρεριμζνοντασ τουσ βαρβάρουσ, 7) Θ χϊρα του 

αιϊνιου Απρίλθ, 8) Ηθτοφνται γαμπροί με προίκα, 9) Ζνασ Γερμανόσ ςτα Καλάβρυτα, 10) Θ 

Ρολιςμάνα, 11) Τηίμθ ο... ντετζκτιβ, 12) Τα μπουηοφκια ςτθν Ευρϊπθ, 13) Ζρωσ ανίκατε μάχαν, 
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14) Ρρόκλθςισ, 15) Χρθςτινιϊ, 16) Τρεισ κι' ο κοφκοσ, 17) Ο όμμελ ζπεςε ςτθν Κριτθ (ι) 

Αςτράφτει ο Ψθλορείτθσ, 18) Ο επιπόλαιοσ, 19) Θκοποιόσ ςθμαίνει φωσ. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν 

κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 36 

 

 

Φάκελοσ  37 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 187θ - 200θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Θ ηοφγκλα των πόλεων, 2) Δεν βαριζςαι αδελφζ, 3) Ο τρελόσ εραςτισ, 4) Δανάθ, 

5) Ιταν όλοι τουσ ιρωεσ, 6) Το όνειρο τθσ Κυριακισ, 7) Ολυμπία, ταξιδιωτικόν, 8) Ο υπζροχοσ 

άνκρωποσ, 9) 1940, ϊρα πζντε και ςαρανταπζντε, 10) Θ μπόρα, 11) Ζρευνεσ ςτθν προϊςτορικι 

μεςόγειο (Studies in pre-historic Mediterrania), 12) Κεςςαλονίκθ 40 38' Βορ. πλάτοσ 22 57' 

Ανατ. Μικοσ, 13) Μια μεγάλθ οικογζνεια, 14) Το μαγικό δζντρο, 15) Θ ανκρϊπινθ γζφυρα, 16) 

Θ αςυμβίβαςτθ, 17) Ο πονθρόσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 

απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 37 

 

 

Φάκελοσ  38 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 201θ - 207θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Θ αγάπθ που δεν άνκιςε, 2) Θ περιπτεροφ, 3) Θ ανταρςία των δζκα, 4) Γαμπρόσ 

απ' τθν Αμζρικα, 5) Σε τρία πλάνα, 6) Οι πυροςβζςτεσ, 7) Σταυραετοί ςτα μετζωρα, 8) Αυτό; 

Εκείνο; Άλλο;, 9) Πμορφεσ μζρεσ, 10) Κλεμμζνθ ευτυχία, 11) Μθνάσ ο φορολογοφμενοσ, 12) 

Μια τρελλι, τρελλι, τρελι κομπίνα, 13) Το κοφρεμα, 14) Το τριαντάφυλλο, 15) Το μυςτιριον 
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που ζμεινε μυςτιριον, 16) Εγϊ ρεηίλεψα το Χίτλερ, 17) Θ γειτονιά με τα μπουηοφκια. Δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 

διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 38 

 

 

Φάκελοσ  39 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 208θ - 211θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) La dolce febbre azzurra, 2) Οι αςυγχϊρθτοι, 3) Υπολοχαγόσ Νατάςςα, 4) Λερόσ 

Λόχοσ, 5) Κάποτε ςτθν γραμμι του Μεταξά, 6) Κάςτρο, 7) Οι αμαρτωλοί, 8) Σφραγίδα μνιμθσ, 

9) Μακεδονία & Ρελοπόννθςοσ, 10) Ο καταδότθσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 39 

 

 

Φάκελοσ  40 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 209θ- 285θ / 1970-1971» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Οι ςταυραετοί του Κφκκου, 2) Απουςία, 3) Θ ςφαγι των Καλαβρφτων, 4) Θ 

Διάςπαςθ, 5) Θ μικρι Άρκτοσ, 6) Το απομεςιμερο βάφτθκε με αίμα, 7) Θ μεγάλθ ϊρα του 21, 8) 

Καλάβρυτα, 9) Ηιτθμα ηωισ ι κανάτου, 10) Θ κεία μου θ χίππιςα, 11) Θ ρίηα του τραγουδιοφ, 

12) Ο αχτφπθτοσ, 13) Ανάξιοσ τθσ πατρίδοσ, 14) Εκάβθ, 15) ΟΥΡΕΛ, 16) Γεφςθ από θδονι, 17) 

Μίςοσ και αγάπθ, 18) Βυηαντινά μνθμεία τθσ Κεςςαλονίκθσ, 19) Το δακρυςμζνο λουλοφδι, 20) 

Το ςοφρουπο ιρκε. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, 

τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ 
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και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ 

για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 – 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 40 - 41 

 

 

Φάκελοσ  41 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 212θ- 222α / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Θ γυναίκα κι' ο Σατανάσ, 2) Μικρι ςπουδι, 3) Μια γυναίκα φεφγει, 4) 

Μαυρόλυκοι του βουνοφ και του κάμπου, 5) Appointmen in Alicante, 6) Καΐκια τθσ Ελλάδοσ (Το 

ςυναξάρι του ξφλου), 7) Οι απόγονοι, 8) Πλα και τθ ηωι μου ακόμα, 9) Ο Γιακουμισ του 

λιμανιοφ, 10) Εμείσ οι επαναςτάτεσ, 11) Οι άνδρεσ ξζρουν ν' αγαποφν, 12) Μια εκδρομι, 13) 

Αεροπειρατεία. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 41 

 

 

Φάκελοσ  42 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 225θ- 239θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Εςφ κι' εγϊ, 2) Θ ςκλάβα, 3) Χειραφζτθςθ, 4) Τα χζρια, 5) Θ νφχτα, 6) Τα μαλλιά, 7) 

Λςτορία αγάπθσ, 8) Τρελλά κορίτςια - Απίκανα αγόρια, 9) Ραιχνίδι με τον ζρωτα & τον κάνατο, 

10) Ο ντιρλαντάσ, 11) Το γράμμα, 12) Το παιχνίδι, 13) Θ χαραυγι τθσ νίκθσ, 14) Ντοκουμζντο, 

15) Ο γολγοκάσ μιασ αγάπθσ, 16) Ζνασ βλάκασ με πατζντα, 17) Ανιςόπεδθ διάβαςθ, 18) Ροιοσ 

είναι αυτόσ ο αψθλόσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, 

τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ 

και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ 

για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 42 
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Φάκελοσ  43 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 246θ- 255θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο κάνατοσ και θ κοπζλα, 2) Θ ςάρκα προςτάηει, 3) Ο δρόμοσ των αναμνιςεων, 4) 

Ο νάνοσ και οι επτά χιονάτεσ, 5) Θ εκδίκθςισ τθσ τςιγγάνασ, 6) Ζνασ αλιτθσ πζραςε, 7) 

Κατάχρθςισ εξουςίασ, 8) Νάτανε το 13 νάπεφτε ςε μασ, 9) Θ ταξιτηοφ, 10) Ο αρχιψεφταροσ, 11) 

Ζνασ χίπθσ με φιλότιμο, 12) Χρυςαυγι, 13) Ο ναυαγόσ, 14) Ο πρίγκθπασ των αλθτϊν. Δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 

διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 43 

 

 

Φάκελοσ  44 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 256θ- 265θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ραφλοσ Μελάσ (ι) Εκελονταί του κανάτου, 2) Μια ελλθνίδα ςτο χαρζμι, 3) 

Σοφπερ Μάρκετ (ι) Ο Ρροκόπθσ δρομεφσ, 4) Το κρυφό ςχολειό, 5) Οι αρχαιοκάπθλοι, 6) Ο 

Ρροκόπθσ διερμθνεφσ, 7) Δοκίμιον 3/4, 8) Το χρονικόν μιασ Κυριακισ, 9) Ο τρελλόσ τθσ 

πλατείασ των αγάμων, 10) Οι ρομαντικοί, 11) Ο δαςκαλάκοσ, 12) Μεγάλθ ςτιγμι, 13) Θ πτϊςθ 

από το γαλαξία. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 44 

 

 

Φάκελοσ  45 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 266θ- 276θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 
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ςεναρίων: 1) Μία Μαργαρίτα, 2) Τι κάνει ο άνκρωποσ για να ηιςθ, 3) Ο ιλιοσ ανατζλλει δφο 

φορζσ, 4) Ηιτθμα ηωισ και κανάτου, 5) Ξυπόλθτοι με φράκο, 6) Το... κόλπο του Ρροκόπθ, 7) 

Μετζωρα, 8) Αναδρομι, 9) Ραιδικοί ζρωτεσ (ι) Μυςτικόσ Δείπνοσ, 10) Κάκε ναυάγιο μία 

κόλαςθ, 11) Εισ τθν οδόν τθσ προόδου, 12) Ζνασ τρελλόσ ιπτάμενοσ Βζγγοσ, 13) Θ μινωϊκι 

Κριτθ, 14) Δόκτωρ Ρυκαγόρασ, 15) Azad (Αηαντ), 16) Ρίςω μου ς' ζχω ςατανά, 17) Ο πρίγκιπασ 

τθσ πεντάρασ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 45 

 

 

Φάκελοσ  46 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 301θ- 380θ / 1971» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Βίβα Μανζλο, 2) Ο Γρθγόρθσ, 3) Ράρτυ για νζουσ, 4) Ανατολικι Κριτθ, 5) Ο 

Βαςίλθσ ο Αρβανίτθσ, 6) Ρράκτωρ Νο 1, 7) Θ τελευταία άνοιξθ τθσ νεότθτόσ μασ, 8) Ο 

Βαρκολομαίοσ, 9) Οι καλοπεραςάκθδεσ, 10) Τι ζκανεσ ςτον πόλεμο Κανάςθ, 11) Βιαςμόσ μετά 

φόνου, 12) Θ ςιδθροδρομικι γραμμι, 13) Θ παιδικι θλικία τθσ Μόνικα, 14) Αννίβασ ΛΛ (Hannibal 

II). Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 46 

 

 

Φάκελοσ  47 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 50θ- 122θ / 1972» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ραφλοσ Μελάσ, 2) Θ πρϊτθ γραμμι (επειςόδια 3-9), 3) Νυχτερινι Ακινα, 4) Στον 

αςτεριςμό του Ταφρου, 5) Γεια ςου κουκλίτςα, 6) Siesta, 7) ΥΒ. ΥΒ. ΥΒ. - Άνκρωποι είμαςτε, 

ςφάλματα κάνουμε, 8) Στον κφκλο του υπόκοςμου, 9) Κεςςαλονίκθ - Θ ςυμπρωτεφουςα, 10) Το 
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πρϊτο φιλί, 11) Κολαςμζνα πάκθ, 12) Ο άγνωςτοσ εκείνθσ τθσ νφχτασ, 13) Το γυμνό 

τριαντάφυλλο, 14) Το κορίτςι και τ' άλογο, 15) Chief Cook (φηι), 16) Λυςιςτράτθ, 17) 

Αμαρτωλζσ ςχζςεισ, 18) Ο επικεωρθτισ ζρχεται, 19) Κάςτρα τθσ Ελλάδοσ, 20) Θ κοφκλα 

(τθλεοπτικόσ πιλότοσ), 21) Ψθλά τα χζρια. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ 

τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 47 - 48 

 

 

Φάκελοσ  48 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 123θ- 183θ / 1972» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Μπουμ, 2) Λπποκράτθσ, 3) Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτο Μόναχο, 4) Ου μπλζξεισ, 5) 

Ρροςωρινά και δίχωσ πικανότθτεσ, 6) Δολοφονία εν ψυχρϊ, 7) Μελίτα, 8) Άνκρωποι και τόποι 

υπό εξζλιξιν, 9) Βράδυ Κυριακισ, 10) Το κρεββάτι, 11) Αμερικάνικο Κολλζγιο Κθλζων, 12) 

Εικόνεσ από άργιλο, 13) Το πακζτο, 14) Στο περικϊριον τθσ ηωισ (Αϋεπειςόδιον: "Θ γυναίκα του 

άλλου"), 15) 40 Carats (Σαράντα Καράτια), 16) Ζνασ περιπετειϊδθσ γφροσ τθσ Ελλάδοσ, 17) 

Τςιγγάνοι (ι) Μελλελε, 18) Μικρι περιγραφι τθσ επιςτροφισ του, 19) Δφο ι τρία πράγματα 

που δεν ξζρω γι' αυτιν, 20) Γυμνι χίμαιρα, 21) Μάνθ, 22) Επιςτροφι, 23) Ιταν κάποτε ζνασ 

μάγκασ, 24) Συνάντθςθ, 25) Ο προεςτόσ του χωριοφ, 26) Το πζραςμα, 27) Σθμειϊςεισ για μία 

ταινία μεγάλου μικουσ, 28) Υμνϊ τθ ταφι ςου, 29) Διαμάντια ςτο γυμνό ςου δζρμα, 30) Τι 

τριάντα - τι ςαράντα - τι πενιντα, 31) Εκδίκθςισ, 32) Στζλλα Βιολάντθ, 33) Τα λιονταράκια, 34) 

Απόρρθτοσ φάκελλοσ 27, 35) Θ Κριτθ του Καηαντηάκθ, 36) Ρρόταςισ γάμου, 37) Από ζξι 

μείναμε δφο, 38) Θ Δζςποινα ςτισ φλόγεσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ 

τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω 

ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 49 – 50 
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Φάκελοσ  49 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 185θ- 195θ / 1972» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Υπόκεςισ Μπαςενάουερ, 2) Πταν οι άγγελοι δακρφηουν, 3) Ρετάει - Ρετάει, 4) Οι 

κυνθγθμζνοι, 5) Θ αμαρτία τθσ ομορφιάσ, 6) Άλμπουμ ποδοςφαίρου, 7) Επίςκεψισ, 8) Τα 

πλοφτθ του Μίδα, 9) Αγριολοφλουδα (Wildflowers), 10) Κολαςμζνοι Άγγελοι, 11) Ηθτείται νζα 

με προίκα. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 51 

 

 

Φάκελοσ  50 

Τίτλοσ: «Αρχείο εναρίων υν. 200 - 211» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο ξενθτεμζνοσ, 2) Αναηιτθςισ, 3) Ο Ρζτροσ και θ γαλάηια νεράιδα, 4) Εκ των 

περάτων του ουρανοφ, 5) Εφκρατθ ηϊνθ, 6) Ετερόφωτο, 7) Ρράξεισ χωρίσ λόγια, 8) Επιςτροφι, 

9) Θ ταράτςα, 10) Γράμματα από τθν Αμερικι, 11) Εμπρόσ πάμε, 12) Οι νταντάδεσ, 13) Το 

χρονικό τθσ Χαλανδρίτςασ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι 

τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ 

γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 52 

 

 

Φάκελοσ  51 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 214θ - 226θ / 1972» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Μεταμορφϊςεισ, 2) Το πιο γριγορο μπουηοφκι, 3) Διαβατάρθσ (The trespasser), 4) 

Το λυκόφωσ μιασ αγάπθσ, 5) Το βάπτιςμα, 6) Τα κανόνια τθσ Ρρεβζηθσ, 7) Το τάμα - Το 



 
Εργαλείο ζρευνασ για τθν αρχειακι ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Κινηματογραφικών Σεναρίων  
και Θεατρικών Κειμένων του αρχείου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν 

39 

 

 

 
 

 

δαχτυλίδι τθσ κυράσ Φροςφνθσ - Οι μικροί καπεταναίοι, 8) Αντιφαςίςτασ, 9) Ζγκλθμα ςτο 

Κολωνάκι, 10) Απολογία, 11) Μανταλακου, 12) Θ ζνα οφςάϊτ, 13) Στα δίχτυα τθσ αράχνθσ, 14) 

Αδίςτακτοι τυχοδιϊκτεσ, 15) Τα χρόνια τθσ οργισ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 53 

 

 

Φάκελοσ  52 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 228θ- 248θ / 1972» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Εςφ κι' εγϊ, 2) Οικογζνεια Κατακουηθνοφ, 3) Αριςτοκράτθσ φτωχαδάκι, 4) Άλλαξε 

ο Μανωλιόσ, 5) Στο κατϊφλι τθσ διαφκοράσ, 6) Πταν θ ςάρκα επαναςτατι, 7) Αντιλυςιςτράτθ, 

8) Ο μοναχογιόσ μου ο αγακιάρθσ, 9) Σ' ζχω ανάγκθ απόψε πολφ, 10) Αγάπθ ςτα χαρακϊματα, 

11) La faille (Το λάκοσ), 12) Δεν ζχει πλοίο για ςε. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 54 

 

 

Φάκελοσ  53 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 249θ- 270θ / 1972» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Τα ρεμάλια, 2) Δικοί μασ άνκρωποι, 3) Ταξίδι ςτον ζρωτα και ςτον κάνατο, 4) Το 

νθςί, 5) Αιολικό μζλοσ, 6) Απόδοςισ δικαιοςφνθσ, 7) Συνάντθςισ ςτθν όδο (The Rhodes 

Incident), 8) Μια γυναίκα εκδικείται, 9) Θ δίκθ του Σωκράτουσ, 10) Θ απαγωγι. Δελτία ελζγχου 

τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του 

ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 
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διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 55 

 

 

Φάκελοσ  54 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 271θ- 291θ / 1972» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Θ Μαρία τθσ ςιωπισ, 2) Ακιναι, 3) Κρίςισ Συνειδιςεωσ, 4) Απάνω του Ρροκόπθ, 

5) Θ Ρροεδρίνα, 6) Το διπλό ψζμα, 7) Οι γενναίοι πεκαίνουν δφο φορζσ, 8) Το μυςτικό τθσ 

χορεφτριασ, 9) Κατοχι, 10) Ανκυπολοχαγόσ Γρθγόρθσ Αυξεντίου, 11) Το μυςτικό του πφργου. 

Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 56 

 

 

Φάκελοσ  55 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 294θ- 336θ / 1972 - 1973» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Θ κεά με τα φίδια, 2) Ashes, 3) Ο φίλοσ, 4) Μαργαρίτα, 5) Τα ςκακαράκια, 6) 

Άγιοσ Νικόλαοσ, 7) Θ παλθά ατμομθχανι, 8) Το ανκρϊπινο χζρι, 9) Α-Ω τθσ ηωισ, 10) Ο κζχ 

φίλε, 11) Νυκτερινζσ θλιαχτίδεσ, 12) Λςτορία ενόσ λουλουδιοφ, 13) Απαλλοτρίωςισ, 14) 38ον 

Αςτυνομικόν Τμιμα, 15) Ο μεγάλοσ ερωτικόσ, 16) Μοντζλο, 17) Γυμνοί ςτο χιόνι, 18) Κάτι ςου 

ζπεςε Ανδρζα, 19) Γεφςθ από Τηθν, 20) Μια φζτα γλυκό καρποφηι, 21) Επτά μζλιςςεσ μ' 

επίςθμο ζνδυμα, 22) Διεςτραμμζνο τρίγωνο, 23) Βάγκον ζςτωραν, 24) Λωάννθσ ο βίαιοσ. 

Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1972 – 1973 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 57 

 

 

Φάκελοσ  56 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 337θ - 361θ / 1973» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Θ μαρκθςία του λιμανιοφ, 2) Θ αμαρτία ςτο κορμί τθσ, 3) Φωνι τθσ αγάπθσ 

(Sound of love), 4) Εραςταί τθσ μοναξιάσ, 5) Θ παγίδα του κανάτου, 6) Μια ςχολικι παράςταςθ, 

7) Το πτυχίον, 8) Ο άνκρωποσ που ζτρεχε πολφ, 9) Αμφιβολίεσ (Doubts), 10) Ιλιοσ - Τραγοφδι - 

Κάλαςςα, 11) Ο βάλτοσ, 12) Εν Μυτιλινθ, 13) Ο αιςιόδοξοσ, 14) Επικίνδυνεσ επικυμίεσ, 15) 

1896, 16) Διακοπζσ ςτθν Αρκίτςα, 17) Ρρζπει να χωρίςουμε. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ 

όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ 

και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ 

των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 58 

 

 

Φάκελοσ  57 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 363θ - 451θ / 1973» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Μάςκα, 2) Το καφμα, 3) Είκοςι γυναίκεσ κι' εγϊ, 4) Το παιχνίδι τθσ μζλιςςασ, 5) 

Ζνα ελεφκερο κορίτςι, 6) Θ γυναίκα που είχε μόνο παρελκόν, 7) Στα δίχτυα τθσ ανωμαλίασ, 8) 

Ρωλ και Μίλυ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 59 

 

 

Φάκελοσ  58 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 479θ - 543θ / 1973» 
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Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Το κθλυκό κτινοσ του ςτρατοπζδου εννζα, 2) Οι ςτιγμζσ, 3) Γυμνι ςτα χζρια του 

δολοφόνου, 4) Ο εμπαιγμόσ, 5) Διαςτροφζσ, 6) And once upon a time (Μια φορά κι' ζνα καιρό), 

7) The icon (Θ εικόνα), 8) Ο κίαςοσ, 9) Αρχιτεκτονικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ κατά το ζτοσ 

1975, 10) Νίψον ανομιματα, 11) Ο κακόσ δρόμοσ, 12) Ρρόλθψισ ατυχθμάτων εκ του θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, 13) Αγάπθ μου Ουάουα, 14) Ο άνκρωποσ με το μαφρο κομπολόι, 15) Το ψυγείο. 

Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 60 

 

 

Φάκελοσ  59 

Τίτλοσ: «Αρχείον εναρίων υν. 616θ & 625θ & 644/ 1974» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν ι ςεναριογράφων προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ των 

ςεναρίων: 1) Ο τελευταίοσ Οδυςςζασ, 2) Οι απαγωγείσ, 3) Το τραγί του τρελλοφ. Δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του ςεναρίου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 

διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν κινθματογράφθςθσ των παραπάνω ςεναρίων. 

Χρονολογία: 1974 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 61 

 

 

Φάκελοσ  60 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κινθματογραφικά ςενάρια+ 

Περιεχόμενο: ενάρια: 1) Ραρτίτα, 2) Ομνφει, 3) Το πρϊτο ςκαλοπάτι, 4) Αττικόν Άλασ, 5) 

Γλυκόσ Γαλάηιοσ Άγγελοσ (Sweet Blue Sweat), 6) Σαν όνειρο, 7) Αχαλίνωτθ ςάρκα, 8) Θ κεία δίκθ 

που δεν βρζκθκαν εντόσ φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και 

Θεατρικϊν Κειμζνων. τα ςενάρια υπάρχουν μονογραφζσ ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ 

Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ και τα εξϊφυλλά τουσ θ 

ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου και θ θμερομθνία 
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υποβολισ τθσ αίτθςθσ από τον ςεναριογράφο ι τον κινθματογραφικό παραγωγό. τα ςενάρια 

δεν επιςυνάπτονται, όπωσ ςτουσ φακζλουσ των ςυνεδριάςεων, οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ 

Επιτροπισ και του Τπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1969 – 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 61 

 

 

Φάκελοσ  61 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κινθματογραφικά ςενάρια+ 

Περιεχόμενο: ενάρια: 1) Αχαρνϊν 201, 2) Διάλεξισ, 3) Μια μζρα ςτον Άκω, 4) Αποχαιρετιςμόσ, 

5) Αλθκινι αγάπθ, 6) Χωρίσ τίτλο *Σμιμα τθσ ταινίασ που κα γυριςτεί ςτθν πιναλόγκα+, 7) 

Κίτρινοσ φάκελοσ, 8) Ιρωεσ των ουρανϊν, 9) Ελεφκεροι πολιορκθμζνοι, 10) Ζνασ άνδρασ και 

μια γυναίκα, 11) Μια παρκζνα εκδικείται που δεν βρζκθκαν εντόσ φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα ςενάρια υπάρχουν μονογραφζσ 

ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ 

και τα εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του 

ςεναρίου και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από τον ςεναριογράφο ι τον 

κινθματογραφικό παραγωγό. τα ςενάρια δεν επιςυνάπτονται, όπωσ ςτουσ φακζλουσ των 

ςυνεδριάςεων, οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ και του Τπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1971 – 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 62 

 

 

Φάκελοσ  62 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κινθματογραφικά ςενάρια+ 

Περιεχόμενο: ενάρια: 1) Μαρίνα Αυγζρθ (τθλεοπτικι ςειρά) που δεν βρζκθκαν εντόσ 

φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα 

ςενάρια υπάρχουν μονογραφζσ ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ και τα εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από τον 

ςεναριογράφο ι τον κινθματογραφικό παραγωγό. τα ςενάρια δεν επιςυνάπτονται, όπωσ 

ςτουσ φακζλουσ των ςυνεδριάςεων, οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ και του Τπουργοφ 

Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 63 – 64  
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Φάκελοσ  63 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κινθματογραφικά ςενάρια+ 

Περιεχόμενο: ενάρια: 1) Αρκάδι, 2) Κθτεία, 3) χωρίσ τίτλο, 4) Το άγαλμα, 5) Ηαγορίτικο 

πανθγφρι, 6) Μινιατοφρεσ, 7) Θ γραμμι (κινοφμενο ςχζδιο), 8) Γαλάηια Ρολιτεία (Καβάλα - 

Φίλιπποι - Κάςοσ), 9) Λζςχθ Μυςτθρίου, 10) Δομινικοσ Κεοτοκόπουλοσ El Greco, 11) Πμορφθ 

πόλθ, 12) Ρλοφςιοσ, 13) Ο εγκζφαλοσ και το λουτρό του, 14) Αττικι Γθ, 15) Μαφρο φεγγάρι, 16) 

Θ παρομοίωςθ, 17) Θ ελζω Κεοφ, 18) Κατακραυγι, 19) χωρίσ τίτλο, 20) Θ ςυναλλαγι, 21) 

Σθμαδεμζνο πρόςωπο, 22) Σθλεοπτικι ςειρά ςτα γαλλικά, 23) Χωρίσ τίτλο που δεν βρζκθκαν 

εντόσ φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα 

ςενάρια υπάρχουν μονογραφζσ ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ και τα εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του ςεναρίου και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από τον 

ςεναριογράφο ι τον κινθματογραφικό παραγωγό. τα ςενάρια δεν επιςυνάπτονται, όπωσ 

ςτουσ φακζλουσ των ςυνεδριάςεων, οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ και του Τπουργοφ 

Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1973 – 1974 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 64 

 

 

Φάκελοσ  64 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κινθματογραφικά ςενάρια, πολλαπλά+ 

Περιεχόμενο: Λυτά ςενάρια: 1) Λζων Τιμολζων και Σία, 2) Togetherness, 3) Σκφροσ, ζνα 

γαλάηιο νθςί, 4) Ζρωσ ανίκατε μάχαν, 5) Σε τρία πλάνα, 6) Σφραγίδα μνιμθσ, 7) Appointmen in 

Alicante, 8) Καΐκια τθσ Ελλάδοσ (Το ςυναξάρι του ξφλου), 9) Ζνασ υπζροχοσ άνκρωποσ, 10) Ο 

αχτφπθτοσ, 11) Νάτανε το 13 νάπεφτε ςε μασ, 12) Συναγερμόσ (Από τθν ιςτορία του Ρολεμικοφ 

Ναυτικοφ κατά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο) που αντίτυπά τουσ βρίςκονται και εντόσ των  

φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. Θ φπαρξθ 

πολλαπλϊν ςεναρίων δικαιολογείται από το νομικό πλαίςιο επιβολισ λογοκριςίασ, αφοφ ο 

αιτϊν ςεναριογράφοσ ι κινθματογραφικόσ παραγωγόσ ζπρεπε να υποβάλει ςτθν Επιτροπι 

τζςςερα αντίτυπα του ςεναρίου, που μοιράηονταν ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ. τον φάκελο των 

ςυνεδριάςεων παρζμενε ζνα αντίτυπο του ςεναρίου όπου ςθμειωνόταν οι τελικζσ αποφάςεισ 

τθσ Επιτροπισ, τα υπόλοιπα, κεωρθτικά, επιςτρζφονταν ςτον αιτοφντα.    

Χρονολογία: 1968 – 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 65 
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Φάκελοσ  65 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κινθματογραφικά ςενάρια, πολλαπλά+ 

Περιεχόμενο: Λυτά ςενάρια: 1) Βιαςμόσ μετα φόνου, 2) Στο περικϊριον τθσ ηωισ 

(Αϋεπειςόδιον: "Θ γυναίκα του άλλου"), 3) Αμερικάνικο Κολλζγιο Κθλζων, 4) Το γυμνό 

τριαντάφυλλο, 5) Αναηιτθςισ, 6) Απολογία, 7) And once upon a time (Μια φορά κι' ζνα καιρό), 

8) Αρχιτεκτονικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ κατά το ζτοσ 1975 που αντίτυπά τουσ βρίςκονται και 

εντόσ των  φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. 

Θ φπαρξθ πολλαπλϊν ςεναρίων δικαιολογείται από το νομικό πλαίςιο επιβολισ λογοκριςίασ, 

αφοφ ο αιτϊν ςεναριογράφοσ ι κινθματογραφικόσ παραγωγόσ ζπρεπε να υποβάλει ςτθν 

Επιτροπι τζςςερα αντίτυπα του ςεναρίου, που μοιράηονταν ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ. τον 

φάκελο των ςυνεδριάςεων παρζμενε ζνα αντίτυπο του ςεναρίου όπου ςθμειωνόταν οι τελικζσ 

αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ, τα υπόλοιπα, κεωρθτικά, επιςτρζφονταν ςτον αιτοφντα.    

Χρονολογία: 1971 – 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 66 
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Τίτλοσ 

Ζλεγχοσ Θεατρικϊν Κειμζνων 

Χρονολογία (εσ) 

1968 – 1974, 1976 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

47 φάκελοι  

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)   

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Κινθματογραφικϊν Σαινιϊν (1951 – 1970)   

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Φάκελοι ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων με 

αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων ι κεατρικϊν επιχειρθματιϊν, όπου επιςυνάπτονται τα 

κεατρικά κείμενα και άλλα δικαιολογθτικά, προσ τθν Επιτροπι για τθ χοριγθςθ άδειασ 

«αναβιβάςεωσ κεατρικϊν κειμζνων επί ςκθνισ», δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν «αναβιβάςεωσ κεατρικϊν κειμζνων επί ςκθνισ». ε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ επιςυνάπτεται αίτθςθ του κεατρικοφ ςυγγραφζα ι του κεατρικοφ 

επιχειρθματία για επανεξζταςθ του κεατρικοφ κειμζνου από τθ Δευτεροβάκμια Επιτροπι 

κακϊσ και οι αποφάςεισ τθσ τελευταίασ. υναντϊνται, επίςθσ, κάποιεσ φορζσ τμιματα 

κεατρικϊν κειμζνων που αποςτζλλονται από τουσ αιτοφντεσ για να αντικαταςτακοφν τα 

τμιματα εκείνα των αρχικϊν κειμζνων που περιείχαν περικοπζσ από τθν Επιτροπι.  
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Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 

 

Εργαλεία ζρευνασ: Δθμιουργικθκε αναλυτικό θλεκτρονικό εργαλείο ζρευνασ (excel) όπου 

καταγράφεται κάκε κεατρικό κείμενο που κατατζκθκε ςτθν Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και 

Θεατρικϊν Κειμζνων με αποτζλεςμα να είναι διακζςιμο ζνα ςφνολο 779 θεατρικών ζργων 

που ελζγχκθκαν τθν περίοδο 1968-1974. το ευρετιριο καταγράφονται τα εξισ δεδομζνα:  

1. θ αρίκμθςθ των φακζλων μετά τθν ταξινόμθςι  τουσ 

2. ο αρικμόσ του κιβωτίου που βρίςκονταν οι φάκελοι ςφμφωνα με τθν ΚΜΤ 

3. το ζτοσ των ςυνεδριάςεων του φακζλου 

4. ο τίτλοσ του φακζλου 

5. ο αρικμόσ τθσ ςυνεδρίαςθσ 

6. θ θμερομθνία τθσ ςυνεδρίαςθσ 

7. ο τίτλοσ του κεατρικοφ ζργου 

8. ο ςυγγραφζασ 

9. ο μεταφραςτισ 

10. ο δικαιοφχοσ τθσ άδειασ (κζατρο – κεατρικόσ επιχειρθματίασ) 

11. αν υπάρχουν περικοπζσ ι ολικι απαγόρευςθ του ζργου 

12. παρατθριςεισ (ςθμειϊνεται, κυρίωσ, θ φπαρξθ κεατρικϊν κειμζνων ςε μορφι ζντυπου 

βιβλίου, θ απουςία κειμζνου, αλλαγι τίτλων κ.ά)    

 

 

Φάκελοσ  66 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 9/4/1968 & 30/4/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Άγνωςτοι Φιλικοί, 2) Εκείνθ, 3) Θ Νάνι, 4) Μια κυρία 

ατυχιςαςα, 5) Ο Λαβφρινκοσ, 6) Φάντο και Λισ, 7) Το καλοκαίρι, 8) Χωρίσ διζξοδο, 9) Τα 

παιχνίδια των μεγάλων, 10) Θ εφθμερίδα, 11) Ο τρίτοσ μάρτυσ, 12) Οι δοφλεσ, 13) Το μυςτικό 

τθσ Κοντζςςασ Βαλζραινασ, 14) Το μθχανάκι, 15) Τρομεροί γονείσ, 16) Ο επικεωρθτισ ζρχεται, 

17) Το ςτραβόξυλο, 18) Ο λυτρωτισ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 

απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ 
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ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ 

και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των 

παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 67 

 

 

Φάκελοσ  67 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 14/5/1968 & 22/5/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Local Stigmatic, 2) Μιδεια, 3) ιςοσ, 4) Άλκθςτισ, 5) 

Τρωάδεσ, 6) Λκζτιδεσ, 7) Διάλογοι ςτθν ςοφίτα, 8) Ο κουτςομπόλθσ, 9) Ο εκατόχρονοσ, 10) Il 

Maestro di cappella, 11) "Αρμονία Αινιάν" - Ρρόγραμμα Συναυλίασ, 12) Ο Κλζαρχοσ θ Μαρίνα 

και ο κοντόσ, 13) Διάφοροι χοροί τθσ Σχολισ Κλαςςικοφ Μπαλζτου "ΜΟΛΑΝΩΒ", 14) A penny 

for a song, 15) ΚΑΛΤΑ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι 

τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω 

κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 68 

 

 

Φάκελοσ  68 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 28/5/1968 & 4/6/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Το κάςτρο τθσ Ωριάσ, 2) Άςμα αςμάτων (εισ τθν Αγγλικιν), 

3) Ο Στρατισ παραςτράτθςε, 4) Επτά επί Κιβασ, 5) Ψφλλοι ςτϋ αυτιά, 6) Το χαλαςμζνο ςπίτι, 7) 

Θ μθτζρα, 8) Θ αρκοφδα, 9) Μίνι φοφςτα και γεγζδεσ, 10) ολόι κομπολόι, 11) Θ δράκαινα, 12) 

Μπόννυ και Κλάιντ αλλ' Ελλθνικά, 13) Ο αθτόσ του Ψθλορείτθ (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), 14) Και 

μθ χειρότερα. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ 

γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 
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αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν 

κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 69 

 

 

Φάκελοσ  69 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 11/6/1968 & 18/6/ 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Λππείσ, 2) Κολωνόσ και Κολωνάκι, 3) Κατεργαριζσ του 

Σκαπίνου, 4) Αποςπάςματα διάφορων κεατρικϊν ζργων, 5) Μία αίτθςισ εισ γάμον, 6) Κα τα 

κάψω τα λεφτά μου, 7) Απόψε ξεφαντϊνουμε, 8) Τζλοσ τθσ αποςτολισ, 9) Ραράξενοι ζρωτεσ, 

10) Το ςτζκι τθσ κείασ, 11) Πνειρα απατθλά, 12) Θ πατζντα (ι) Ο πτυχιοφχοσ μάγοσ, 13) Μία 

αίτθςισ εισ γάμον, 14) Οι βλαβερζσ ςυνζπειεσ του καπνοφ, 15) Ερωτικι κρουαηιζρα, 16) 

Αντιγόνθ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ 

γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν 

κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 70 

 

 

Φάκελοσ  70 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 25/6/1968, 2/7/1968 & 9/7/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ζνα όνειρο τρελλό, 2) Θ γενοβζφα, 3) Μεταξουργιϊτθςα, 

4) Καλοκαίρι ςτθν Ακινα, κοκορζτςι και ρετςίνα, 5) Κάρνθσ και κυγάτθρ, 6) Κόκκινα 

Γαρφφαλλα, 7) Πρνικεσ, 8) Τα καινοφργια τραγοφδια του Γιϊργου Ματαράγκα, 9) Ρζντε λεπτά 

από τθν Ομόνοια, 10) Νφχτα - μπουηοφκια και κουτοφκια, 11) Λυςιςτράτθ, 12) Ροφ ςαι καχμζνε 

Ρερικλι, 13) Το παιχνίδι του κανάτου. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ 

τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 
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Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 71 

 

 

Φάκελοσ  71 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 16/7/1968, 24/7/1968, 31/7/1968, 7/8/1968,  

13/8/1968 & 24/8/1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ο ωμιόσ ζχει κζφια, 2) Τα ψάρια βγικαν ςτθ ςτεριά, 3) 

Γαλιάνδρα, 4) "Αρμονία Αινιάν" - Ρρόγραμμα Συναυλίασ, 5) Και ζνα και δφο και τρία και 

τζςςερα, 6) Γκόλφω, 7) Ο αγαπθτικόσ τθσ βοςκοποφλασ, 8) Χαροφμενεσ ϊρεσ, 9) Ραντρευτιτε 

χιρα, 10) Ο κζρβεροσ, 11) Στζλλα Βιολάντθ, 12) Θ γυναίκα μου γκρινιάηει, 13) Ο γάμοσ του 

καραγκιόηθ, 14) Οι νεόπλουτοι, 15) Κραςοφεςτιβάλ, 16) Ωχ οφνουσ Αλζκα, 17) Ρομπζσ και 

εκπομπζσ, 18) Κρουαηιζρα με μπουηοφκια. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ 

τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 72 

 

 

Φάκελοσ  72 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 1θ - 5θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Το υπόγειο των κθςαυρϊν, 2) Το ςπιτάκι τθσ χαράσ, 3) Θ 

αλεποφ και τα φτερά του μπιμπίκου, 4) Αχ αυτοί οι άνδρεσ, 5) Ηιςτε ςαν τα γουροφνια, 6) 

Φανι, 7) Επικίνδυνθ ςτροφι, 8) Άνοιξθ και φκινόπωρο, 9) Κεοδϊρα θ μεγάλθ, 10) Ο κείοσ 

Βάνιασ, 11) Διαμζριςμα ςτο ξενοδοχείο Ρλάηα, 12) Λολίτα, 13) Ο ςοβαρόσ κοσ Ερνζςτοσ, 14) Θ 

γαλάηια αρχοντοποφλα, 15) Ο πανοφργοσ νάνοσ, 16) Θ βαςίλιςςα των χρόνων, 17) Μια φτωχι 

εφοπλιςτρια, 18) Ιοφδθκ, 19) Εςκιρ, 20) Θ μάνδρα του Αττίκ, 21) Αναπαράςταςθ Ηωισ, 22) 

Κόκκινα τριαντάφυλλα για ςζνα. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 
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απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ 

ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ 

και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των 

παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 73 – 74 

 

 

Φάκελοσ  73 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 6θ - 10θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Σαράντα καράτια, 2) Ο άνκρωποσ που γφριςε από τα 

πιάτα, 3) Με το ίδιο μζτρο, 4) Από τθν Οδφςςεια, 5) Άμα κζλει θ γυναίκα, 6) Ο κουρςάροσ, 7) 

Το κρυφό ςχολειό, 8) Ζνασ καπετάνιοσ για δφο γυναίκεσ, 9) Ρροίκα μου αγαπθμζνθ, 10) Μισ 

Μπα, 11) Ο κάνατοσ κα ξανάρκθ, 12) Νυφιάτικο τραγοφδι, 13) Θ ωραία και ο τηαναμπζτθσ, 14) 

Ντον Ηουάν, 15) Το καφενείο, 16) Το ςτραβόξυλο, 17) Δόκτωρ Νικολόσ, 18) Ο Λεωνίδασ δεν 

τρϊει λουλοφδια. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, 

τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, 

θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν 

κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 75 

 

 

Φάκελοσ  74 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 11θ - 21θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ο κθςαυρόσ τθσ γιαγιάσ, 2) Άλλοσ για κοφρεμα, 3) 

Ανάςταςθ ςτον κάμπο, 4) Ο μικρόσ λόρδοσ, 5) Ρολφ κακό για το τίποτα, 6) Βαγγζλθσ ο 

τεμπζλθσ, 7) Θ μεγάλθ ςκθνι, 8) Ηιτθμα επαγγελματικισ τιμισ, 9) Ζνα πιςτόλι για τον Λβάν, 10) 

Αίτθςθσ εισ γάμον, 11) Κουαρτζτο τθσ ερθμιάσ και του κανάτου, 12) Νφχτα χαροφμενθ, 13) Τα 

τερτίπια του μπάρμπα-τερτίπθ, 14) Μπζκετ, 15) Στο δάςοσ με τισ αναπνοζσ, 16) Ο γάμοσ του 

αιϊνοσ (ι) Πλα ςπάςτα, όλα κάφτα, 17) Καλά ξζτελα, 18) Αίτθςισ εισ γάμον, 19) Θ δίκαιθ και 
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καλόκαρδθ αρχοντοποφλα, 20) Μου φαίνεςαι φποπτοσ κουμπάρε, 21) Ρεριμζνοντασ τον 

Γκοντό, 22) Γαμπρόσ απ' το παράκυρο, 23) Δεν ειμ' εγϊ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 76 – 77 

 

 

Φάκελοσ  75 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 22θ - 30θ / 1968» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ραραςτάςεισ για μικρά παιδιά, 2) Μακιματα γάμου, 3) 

Βυςςινόκθποσ, 4) Κατά φανταςίαν αςκενισ, 5) Τι χαμπάρια μάςτορα, 6) Το γράμμα που δεν 

ζφταςε ποτζ, 7) «1-2-3», 8) Θ κυρία του κυρίου, 9) Συνζβθ ςτο ςκορπιό, 10) Φρίξοσ και Ζλλθ, 

11) Δάμων και Φιντίασ, 12) Λάουρα (ι) Το κορίτςι με τ' άςπρα, 13) Το πολυτιμότερο δϊρο των 

Χριςτουγζννων, 14) Μακιματα γάμου, 15) Λάουρα, 16) Ζνα κρυφό ςχολειό του 21, 17) Ο 

ανκρωπάκοσ, 18) Μουςικό πρωινό, 19) Το μιλο, 20) Ερωτικό κυνιγι, 21) Ο μπαμπάσ μου και ο 

άλλοσ, 22) Θ ποντικοπαγίδα, 23) Ρίςω μου ς' ζχω ςατανά. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 78 – 79  

 

 

Φάκελοσ  76 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 123θ - 133θ / 1969» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Θ βεντάλια τθσ Λαίδθσ Ουίντερμιρ, 2) Άγονθ γραμμι, 3) 

Βίκτωρ, 4) Φράνκυ, 5) Ο ιχοσ του κϊδωνοσ, 6) Θ λζςχθ των τρελλϊν, 7) Ράρτυ γενεκλίων, 8) Το 

παράκυρο, 9) Το τζλοσ, 10) Αυτόσ και το πανταλόνι του, 11) Φουρτοφνεσ δίχωσ κάλαςςα, 12) 
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Ρζρα από τον ορίηοντα, 13) Ο ατςίδασ, 14) Βλαβερζσ ςυνζπειεσ του καπνοφ, 15) Μίνι , μάξι και 

ςικροφ, 16) Θ θδονι τθσ τιμιότθτοσ, 17) Ζνασ θλίκιοσ, 18) Το παιχνίδι τθσ μοναξιάσ, 19) όηα 

Μπερντ - Θ Χανζλα πάει ςτον παράδειςο, 20) Να πεκερόσ , να μάλαμα, 21) Θ βροχι, 22) Ο κατά 

φανταςίαν αςκενισ, 23) Τι κάνει ο άνκρωποσ για να ηιςθ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 80 

 

 

Φάκελοσ  77 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 134θ - 147θ / 1969-1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Τζλοσ του παιχνιδιοφ, 2) Αγάπθ μου γεράςαμε (ι) Αγάπθ 

μου παλιόγρια, 3) Ερωτόκριτοσ, 4) Μιςάνκρωποσ, 5) Ο βαςιλιάσ πεκαίνει, 6) Το ηευγάρωμα, 7) 

Ο δρόμοσ, 8) Θ ϊρα επλθςίαςε, 9) Θ Ρθνελόπθ ςε θπειρωτικό χωριό, 10) Ασ τθν κρίνει ο Κεόσ, 

11) Σοφπερ μίνι και καμπάνα, 12) Οι δφο Μενιδιάτεσ, 13) Μιδεια, 14) Ο Εραςτισ, 15) Το 

κοριτςάκι με τα ςπίρτα, 16) Θ Ενοχι, 17) Ρόκοι κάτω από τισ λεφκεσ, 18) Οι επιςκζπτεσ τθσ 

νφχτασ, 19) Θ Νουβζλα, 20) Ο Επιςκζπτθσ, 21) Ζνασ κφριοσ με κολλάρο, 22) Θ Κυρία δεν με 

μζλει, 23) Το οργανζτο, 24) Ναταλί, 25) Ο Ρρόγονοσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1969 – 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 81 

 

 

Φάκελοσ  78 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 148θ - 156θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Οι ςκαφτιάδεσ, 2) Οι Δζκα Εντολζσ, 3) Ο Κρίαμβοσ, 4) 
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Ρεριμζνοντασ το Καφμα, 5) Οι νταντάδεσ, 6) Θ κοκκινοςκουφίτςα, 7) Το θμερολόγιο ενόσ 

τρελλοφ, 8) Απρόοπτθ επίςκεψθ (ι) Τα γεροντοπαλλικαρα, 9) Λεωφορείον ο πόκοσ, 10) 

Κορίτςια ςτον αζρα, 11) Ηϊνθ Αςφαλείασ και Αγνότθτοσ, 12) Φάουςτ, 13) Ο επιςκζπτθσ, 14) Το 

κενόν, 15) Μιάσ πεντάρασ νειάτα, 16) Στο Ρανθγφρι, 17) Σιγανοπαπαδιζσ, 18) Θ Ραγίδα (ι) Οι 

πζντε φποπτοι, 19) Το εικοςιτετράωρο ενόσ Ακθναίου, 20) Θ Γκόλφω, 21) Ο αγαπθτικόσ τθσ 

βοςκοποφλασ, 22) Ναυάγια τθσ ηωισ, 23) Ο γυιόσ τθσ αμαρτίασ, 24) Το φωσ που ςκοτϊνει, 25) 

Δάφνω, 26) Οι ερωτευμζνοι. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 

απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ 

ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ 

και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των 

παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 82 

 

 

Φάκελοσ  79 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 157θ - 164θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Αιϊνια ηωι, 2) Ο πειραςμόσ, 3) Οι βρυκόλακεσ, 4) Άνκοσ 

του κάκτου, 5) Μειδιάςτε παρακαλϊ, 6) Ο Αεροπειρατισ, 7) TRANZITO, 8) Υπάρχει και 

φιλότιμο, 9) Αγία Καλαςςινι, 10) Τίγρθσ, 11) Στριπτίη, 12) Στίγμα, 13) Διαφυγι, 14) Ο ποιθτισ 

και ο δολοφόνοσ, 15) Ο αθτόσ του Ψθλορείτθ, 16) Ξυπόλθτθ ςτο πάρκο, 17) Τρίχεσ. Δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 83 

 

 

Φάκελοσ  80 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 165θ - 180θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Κοριολάνοσ, 2) Αίασ, 3) Σφηυγοι με δοκιμι, 4) Το τςίρκον, 5) 
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Το κουρζλι, 6) Τρομεροί εραςταί, 7) Να τανε το 21', 8) Οι επιπόλαιοι, 9) Οι καρζκλεσ, 10) Το 

μάκθμα, 11) Θ φαλακρι τραγουδίςτρια, 12) Μια γυναίκα με ςθμαςία, 13) Ο χορόσ, 14) Θ 

μοναχοκόρθ μασ, 15) Αντιγόνθ, 16) Ρρομθκεφσ Δεςμϊτθσ, 17) Αντιγόνθ, 18) Ρλοφτοσ, 19) Θ 

νφφθ τθσ κοφλουρθσ, 20) Τα κόκκινα τριαντάφυλλα, 21) Ο Φιλοκτιτθσ, 22) Ο γυιόσ μου ο 

επιπόλαιοσ, 23) Κίαςοσ ποικιλιϊν ο κόςμοσ . Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται 

θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 84 

 

 

Φάκελοσ  81 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 181θ - 195θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Γθ SOS, 2) Οι πεταλοφδεσ είναι ελεφκερεσ, 3) Δϊδεκα 

μινεσ καλοκαίρι, 4) Ο γάμοσ κάνει καλό, 5) Ακανάςιοσ Διάκοσ, 6) Πλο ςζξυ και όποιοσ αντζξει, 

7) Τθσ νφχτασ τα καμϊματα, 8) Το μυςτικό τθσ Ζβελιν, 9) Μαριχουάνα Στοπ, 10) Οδόσ ευτυχίασ, 

11) Το Ηαμπελάκι, 12) Τραχινίαι. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 

απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ 

ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ 

και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των 

παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 85 

 

 

Φάκελοσ  82 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 196θ - 205θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Λφιγζνεια εν Αυλίδι, 2) Θρακλείδαι, 3) Ζνα καπζλλο γεμάτο 

βροχι, 4) Επιτρζποντεσ, 5) Ο Ζρωσ είναι πονθρόσ, 6) Ρλοφτοσ, 7) Ακανάςιοσ Διάκοσ, 8) Νεφζλαι, 

9) Θ Βαβυλωνία, 10) Ρρόεδροσ Οιδίποδασ, 11) Θ μάνα κουράγιο και τα παιδιά τθσ, 12) Ο 
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καπετάν Μιχάλθσ, 13) Νεκροταφείο αυτοκινιτων, 14) Ζρχονται δεν ζρχονται, 15) Θ κυρία του 

κυρίου, 16) Αρραβωνιάςματα, 17) Το κορίτςι με το κορδελάκι, 18) Ο κόςμοσ είναι πονθρόσ - 

Μπουηουκοκρατία. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, 

τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, 

θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν 

κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 86 

 

 

Φάκελοσ  83 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 206θ - 214θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Θ κοιμωμζνθ και ο Χαλεπάσ, 2) Οι ατίκαςοι, 3) Κρεβάτι για 

τρεισ, 4) Θ δολοφονία του Ηαν Ρωλ Μαρά, 5) Το κριτιριον, 6) Ψφλλοι ςτϋαυτιά, 7) Το πρϊτο 

χάδι, 8) Ζνασ ζρωτασ μζςα ςτισ φλόγεσ, 9) Μιασ πεντάρασ νειάτα, 10) Ξενοδοχείο θ ευτυχία, 11) 

Χίππισ και Μάταλα, 12) Του Κουτροφλθ ο γάμοσ, 13) Το ανκρϊπινο, 14) Ταξίδι ςτθ Μπαχία (Το 

τάξιμο), 15) Θ ιςτορία τθσ Ελλάδοσ, 16) Το οχυρόν τθσ τιμισ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ 

όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 87 

 

 

Φάκελοσ  84 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 215θ - 232α / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Άρωμα λουλουδιϊν, 2) Θλζκτρα, 3) Μθτζρα άγιο όνομα, 4) 

Τα παιδιά του εικοςιζνα, 5) Λφιγζνεια εν Ταφροισ, 6) Θ αποικία των τιμωρθμζνων, 7) Ζνασ 

θλίκιοσ, 8) Ο γυριςμόσ του Ατρείδθ ι Ο μεγάλοσ γυριςμόσ, 9) Ντιρλαντά - Ντιρλαντατά, 10) 

Φεφγουμε δεν φεφγουμε, 11) Θ κακαίρεςθ, 12) Ρζρςεσ, 13) Οικογζνεια Τοτ, 14) Χοφμπερτ ο 
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1οσ, 15) Θ χίππιςα Λωάννα, 16) Θ αυλι των καυμάτων, 17) Βόιτςεκ, 18) Ρρόβατα ςτο διάδρομο 

προςγειϊςεωσ, 19) Ο επικεωρθτισ ζρχεται, 20) Θ όπερα του ηθτιάνου, 21) Του φτωχοφ τϋαρνί 

(ι) Εςχάτθ προδοςία. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, 

τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, 

θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν 

κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 88 – 89  

 

 

Φάκελοσ  85 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 233θ - 242α/ 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Αντόνιο (ι) Το μινυμα, 2) Οι περαςτικοί, 3) Βάρκα χωρίσ 

ψαρά, 4) Δζθςθ για μια κολαςμζνθ, 5) Ο Αρχοντοχωριάτθσ, 6) Κουάτ - Κουάτ, 7) Άνκρωποι και 

ποντίκια, 8) Το φραγκοτό (ι) Το τραγικό τζλοσ του Νικθφόρου Φωκά, 9) Μια λαμπρι μζρα, 10) 

Ζνασ παράξενοσ επιςκζπτθσ, 11) Μαρία Στιοφαρτ, 12) Ε! Νοικοκυραίοι, 13) Με είδεσ γυμνι, 14) 

Ανακριτισ καλεί, 15) Επτά χρόνια γάμου, 16) Στάςισ λεωφορείου, 17) Το λυκόφωσ μιασ ηωισ, 

18) Θ κυςία του Αβραάμ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι 

τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω 

κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 90 – 91  

 

 

Φάκελοσ  86 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 243θ - 250θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ραιχνίδι ςφαγισ, 2) Ταβάριτσ, 3) Ζρχονται δεν ζρχονται 

(ςυμπλθρωματικό νοφμερο: "Τθλεόραςισ"), 4) Ξαναγαργάλατα, 5) Τςιν-Τςιν, 6) Κοκτζιλ πάρτυ, 

7) Ματωμζνοσ Γάμοσ, 8) Τα παιδικά χρόνια του Διονφςιου Σολωμοφ, 9) Βιοχθμεία, 10) Θ 
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καινοφργια μασ Ελλάδα (21θ Απριλίου), 11) Σλουκ (SLEUTH), 12) Ο Φιλάργυροσ, 13) Ο 

Βαςιλικόσ, 14) Λςτορίεσ του Φαςοφλθ, 15) Ζνασ πόλεμοσ πριν από πολλοφσ πολζμουσ, 16) Αμπρί 

113, 17) Θρωικά νιάτα τθσ Ρίνδου, 18) Μια νφχτα ςτθ βόρειο Ιπειρο. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του 

κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 

διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 92 

 

 

Φάκελοσ  87 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 251θ - 262θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Χίππιδεσ & Ντιρλαντάδεσ / Φλασ, 2) Οδόσ ευκαιρίασ, 3) Ο 

διμαρχοσ τθσ ςυνοικίασ ςανιτά, 4) Ο χορόσ του Ηαλόγγου, 5) Ακάνατοι νεκροί (Καραγκιόηθσ & ο 

κλοφβιοσ κι' θ ςουβλίτςα), 6) Ο κοριόσ (Korios), 7) Μία λαίδθ ςτο ςφυρί, 8) Ο μικρόσ λόρδοσ, 9) 

Οι Μάο-Μάο, 10) Τι ςθμαςία ζχει να είναι κανείσ Πςκαρ, 11) The Fantasticks (Οι 

Φανταςιοδαρμζνοι), 12) Ο Αιρετικόσ, 13) Ο φοφρναρθσ, θ φουρνάριςςα κι' ο παραγιόσ. Δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 93 

 

 

Φάκελοσ  88 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 263θ - 274θ / 1970» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) 12 Φεγγάρια με τ' αποψινό, 2) Θ ςτακερι ςφηυγοσ, 3) 

Επικίνδυνο φορτίο, 4) Βαβυλωνία, 5) Οι επιςκζπτεσ τθσ νφχτασ, 6) Τα Χριςτοφγεννα που δεν 

χιόνιςε, 7) Αεροπειρατεία ςτοπ, 8) Ο τρελόσ του λοφνα παρκ, 9) Το άςπρο Ηιτα, 10) Θ 

Ρανδϊρα, 11) Ο ςτακμόσ, 12) Ξενοδοχείο θ Κίρκθ, 13) Το μαρτφριο του Ρζτερ Οχάιο, 14) Θ 
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Αςτυνομία, 15) Ο Ορφζασ, 16) Σχολι χθρϊν, 17) Λερι Φλόγα, 18) Μια ιςτορία από το Λρκοφτςκ, 

19) Εκελοντισ ςτον ζρωτα, 20) Το παιδί με το αςτζρι, 21) Ζνα όνειρο καλοκαιρινισ νφχτασ, 22) 

Αυτοψία, 23) Λζγονται δεν λζγονται, 24) Ροιόσ είναι ποιόσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 94 – 95  

 

 

Φάκελοσ  89 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν 275θ - 295θ / 1970-1971» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Το λεβεντόπαιδο τθσ Λρλανδίασ, 2) Τθσ ηιλειασ τα 

καμϊματα, 3) Ραιδικά παιχνίδια, 4) Ζνασ ςάτυροσ χωρίσ λυκόςκυλο, 5) Θ Βαςίλω ςτθν Ακινα, 

6) Σεξ και πϊσ να τ' αποκτιςετε, 7) Λζγονται δεν λζγονται, 8) Ο μαφροσ κφκνοσ, 9) Ο Δράκοσ 

(Des Drache), 10) Στριπ Τθη (Strip Tease), 11) Τςάρλι (Charlie), 12) Ο Ρατροκοςμάσ, 13) Θ 

ειςβολι, 14) Θ φάρμα τθσ θδονισ, 15) Θ ιςτορία του Αλθ ετηο, 16) Οι άνκρωποι και τ' άλογα, 

17) Θ καυμαςτι μπαλωματοφ, 18) Θ κλιςισ, 19) Πταν δεν τον περίμεναν, 20) Αλλοφ το όνειρο 

κι' αλλοφ το καφμα, 21) Θ ςυλλογι (The collection), 22) Ζνασ αςιμαντοσ πόνοσ (A Stight Ache), 

23) Τρίχεσ ςτοπ, 24) Κεκλειςμζνων των κυρϊν. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1970 – 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 96 – 97 

 

 

Φάκελοσ  90 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 296θ - 305θ / 1971» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Θ Βαςίλω ςτθν Ακινα, 2) Κλζφτρα αγάπθ μου, 3) Το 
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λεωφορείο, 4) Θ λφρα του γερο Νικόλα, 5) Το τοφμπανο κι' θ ςάπια ρζγγα, 6) Ο κείοσ Βάνιασ, 7) 

Οι μουςικοί, 8) Τριαντάφυλλο ςτο ςτικοσ, 9) Αγίασ Λαφρασ - Ψαρρϊν - Οχυροφ (οφπελ) & 

Γράμμου, 10) Μία γεφςθ από μζλι (A taste of honey), 11) Ο ςυνοδόσ, 12) Φοίνιςςαι, 13) Το 

τραγοφδι τθσ κοφνιασ, 14) Μπερλιμπλίν, 15) Λερόσ Λόχοσ, 16) Ο ζρωσ κζλει ξφλο, 17) Βαςιλιάσ 

Λθρ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 98 

 

 

Φάκελοσ  91 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 306θ - 315θ / 1971» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ο Λαμπίρθσ ςτο παιχνίδι του κανάτου, 2) Καραϊςκάκθσ (ο 

γιοσ τθσ καλόγριασ), 3) ωμαίοσ και Λουλιζτα, 4) Θ ςυντριβι του Δράμαλθ - Δερβενάκια 26θ 

Λουλίου 1822, 5) Το γυάλινο κιβϊτιο, 6) Ο κφριοσ με τα παρδαλά, 7) Ο αρχιτζκνων, 8) Ο 

αλχθμιςτισ, 9) Το θμερολόγιο τθσ Άννασ Φρανκ, 10) Θ πόλθ με τα πανιά, 11) Να ηθ το 

Μεςολόγγι, 12) Ροιοσ Ρεριςςεφει!!! (ι) Ροιοσ είναι ο Ραπάσ, 13) Θ ανάςταςισ μιασ ψυχισ, 14) 

Μωρό μου, 15) Το φίδι (The Serpent), 16) Ζνα κορίτςι απ' τ αςτζρια. Δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του 

κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των 

διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ 

αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 99 

 

 

Φάκελοσ  92 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 316θ - 326θ / 1971» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ατμόπλοιον Τηόαν Ντάνβερσ, 2) Το κορίτςι τθσ καμπίνασ 

15, 3) Ραπαφλζςςασ, 4) Ο Διάκοσ, 5) Λεωφορείον ο πόκοσ, 6) Ρζρςεσ, 7) Ο κόκκορασ και οι 
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κο…..κόττεσ, 8) Ο επικεωρθτισ, 9) Καλομελζτα κι' ζρχεται, 10) Θ γιορτι των γυναικϊν 

(Κεςμοφοριάηουςαι), 11) Ο επαρχιϊτθσ, 12) Οι εκκλθςιάηουςεσ, 13) Ορζςτθσ, 14) Θ βλάβθ, 15) 

Δόκτωρ Νικολόσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, 

τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, 

θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν 

κειμζνων. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 100 

 

 

Φάκελοσ  93 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 327θ - 337θ / 1971» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ο προεςτόσ του χωριοφ, 2) Το κοροϊδάκι τθσ πριγκθπζςασ, 

3) Οιδίπουσ τφραννοσ, 4) Αντιγόνθ, 5) Το χρζοσ, 6) Ο Λογαριαςμόσ, 7) Αλάτι και Ριπζρι, 8) Οι 

Βάτραχοι, 9) Οι τρακόςιοι τθσ Ρθνελόπθσ, 10) Χαλάςματα Γκρεμίςματα, 11) Κόψτε τα μαλλάκια 

ςασ, 12) Οφτε νζοσ - οφτε ωραίοσ, 13) Μασ ςυγχωρείτε διακοπζσ, 14) Μαρκθςία του λιμανιοφ, 

15) Άμλετ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ 

γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ 

αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν 

κειμζνων. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 101 – 102  

 

 

Φάκελοσ  94 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 338θ - 350θ / 1971» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ρζρςαι, 2) Αγάπθ μου Ουάουα, 3) Πλα καυτά και πονθρά, 

4) Καυτά ςορτςάκια, 5) Θ ταβζρνα του κ. Σωκράτθ, 6) Δωδζκατθ Νφχτα, 7) Θ φάρμα τθσ θδονισ, 

8) Βαςίλιςςα Αμαλία, 9) Το φιντανάκι, 10) Φτωχό ςαν ςπουργιτάκι, 11) Θ ςκοφφια με τα 

κουδουνάκια, 12) Μπελλαβίτα, 13) Ψθλά τα χζρια, 14) Ο παπά Βλαχάβασ, 15) Το παιχνίδι των 
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ρόλων, 16) Το θμερολόγιο ενόσ τρελλοφ, 17) Σ' αγαπϊ και κα ςε πάρω (ι) Ο επιπόλαιοσ, 18) Το 

τραγοφδι των Ελλινων, 19) Θ παγίδα. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ 

τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 103 

 

 

Φάκελοσ  95 

Τίτλοσ: *Αρχείο Θεατρικϊν Ζργων υν. 49θ, 58θ, 66θ & 184θ/1972] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Δολοφόνοσ χωρίσ πλθρωμι, 2) Ζνα δράμα τιμισ, 3) Οι 

ζνοχοι, 4) Τα ςαλιγκάρια, 5) Το λάκοσ, 6) Δον Καμίλλο, 7) Θ πανοραμικι κζα μιασ νυχτερινισ 

εργαςίασ, 8) Ελάτε να παίξουμε το μπαμπά και τθ μαμά. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 104 

 

 

Φάκελοσ  96 

Τίτλοσ: *Αρχείο Θεατρικϊν Ζργων υν. 439θ, 461θ, 475θ & 477θ/1973] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Μδια γεφςθ, 2) Το παιδί μίλθςε (ςυμπλθρωματικι ςκθνι: "Ο 

κφριοσ Ραρεξιγθςισ"), 3) Ο καπιταλιςτισ Γιάννθσ Μπαςτοφνθσ, 4) Λαβφρινκοσ - Ανδραποδιςτζσ 

Α.Ε. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ 

τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι 

προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ 

χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1973 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 105 

 

 

Φάκελοσ  97 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 481θ - 490θ / 1973» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Οι κολαςμζνοι (ι) Οι απροςάρμοςτοι, 2) Ο άνκρωποσ που 

γφριςε από τον γφψο, 3) Θ αντιςτάςιμθ άνοδοσ του Αρτοφρο Οφι, 4) Τθν λζνε ακόμθ 

Δθμοκρατία, 5) Πλοι κα ηιςουμε, 6) Ππωσ ςασ αρζςει, 7) Κοριολάνοσ, 8) Δρυσ και κουνζλια 

Αγκορά, 9) Αςτυνομία. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι 

τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ 

αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω 

κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 105 – 106  

 

 

Φάκελοσ  98 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 491θ - 505θ / 1973» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ο κράχτθσ, 2) Οκτϊ γυναίκεσ κατθγοροφνται, 3) Θ 

μεταφυςικι ενόσ μοςχαριοφ με δφο κεφάλια, 4) Ερωτικζσ κομπίνεσ (ι) Κουράγιο Σωτιρθ, 5) 

Ζνασ όμθροσ, 6) Τα 40 καράτια, 7) Σκζψου πριν αγανακτιςεισ, 8) Μισ ταμποφρια, 9) Ο καλόσ 

ςτρατιϊτθσ Σβζικ, 10) Πλα τα μαςάει ο Κουταλιανόσ, 11) Οκζλλοσ, 12) Ο μορμόλθσ, 13) Θλιακζσ 

κθλίδεσ, 14) Ο άνκρωποσ με τα δφο πρόςωπα, 15) Ο μεγάλοσ κθςαυρόσ, 16) Καςπάρ, 17) The 

real inspector Hound (Ο αλθκινόσ επικεωρθτισ Χάουντ), 18) Οι ακροβάτεσ, 19) Τθλεφϊνθμα, 

20) Ζνασ Ρίπθσ μα ποιόσ Ρίπθσ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι 

απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ 

ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ 

και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των 

παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 107 – 108  
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Φάκελοσ  99 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 506θ - 523θ / 1973» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Κόμθσ Ζντερλαντ, 2) Εννιά ερθμικζσ φωνζσ, 3) Εννιά 

ερθμικζσ φωνζσ, 4) Και δόξα τω Κεϊ, 5) Δόξα και κάνατοσ του Χοακείμ Μουριζτα, 6) Ο 

αγαπθτικόσ τθσ βοςκοποφλασ, 7) Ανυπαρξία, 8) Νυκτερινι επίςκεψισ ενόσ ζντιμου κυρίου, 9) 

Ρϊσ πζκανε το κρυςτάλλινο βάηο, 10) Ο ταρτοφφοσ, 11) Καποδίςτριασ, 12) Ρρόςκλθςθ ςτον 

Ρφργο, 13) Οι άγριοι, 14) Μεμοράντουμ, 15) Ζνασ τρελλόσ ζρωτασ, 16) Λουκιανόσ 74, 17) 

Ταξίδια ςτθν Ελλάδα, 18) Θ κουκοβάγια και το γατάκι. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 109 – 110 

 

 

Φάκελοσ  100 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 524θ - 539θ / 1973» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ο λάκκοσ και θ φάβα, 2) Άνκρωποι και άλογα, 3) Θ κυρία 

που δεν πενκεί, 4) Κομζντια (ι) Οι παγίδεσ του βαςιλιά Αλμποϊνου και τα πονθρά κόλπα του 

χωρικοφ Μπερτόλδου, 5) Ο Μικζσ ςτθν Copa Cabana, 6) Θ ποδοςφαιρικι βραδιά τθσ 

μεγαλειοτάτθσ, 7) Φωνι λαοφ, 8) Χωριςμόσ και αντάμωςθ, 9) Ο κλθρονόμοσ τθσ τςατςάσ, 10) 

Τα παιδιά, 11) Θ πτϊςθ από τον Γαλαξία, 12) Αβζβαιθ επαφι, 13) Θ ςτροφι, 14) ΚΑΜΛΝΟ ΕΑΛ 

(ο δρόμοσ τθσ αλικειασ), 15) Βαςιλιάσ Λθρ, 16) Χαρίλαοσ ο Βϋκαι τελευταίοσ, 17) Ζνασ κοντόσ 

κα μασ ςϊςθ, 18) Καλά περνάμε, 19) Ωραία μου κυρία, 20) Στάςισ λυςιατρείου, 21) Ο νονόσ 

μου ο διάβολοσ (ο διαβολοπαρμζνοσ), 22) Οι ερωτευμζνοι. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 111 – 112  
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Φάκελοσ  101 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 540θ - 562α / 1973-1974» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Αλτ τισ ει, 2) Θ κολπατηοφ, 3) Ο βαςιλιάσ Λουγοφρκασ, 4) 

Άςκθςισ αυτοςχεδιαςμοφ, 5) Κεκλειςμζνων των κυρϊν, 6) Μουςαφιραίοι ςτο Στεπαντςίκοβο, 

7) Τα παντρολογιματα, 8) Ο μικρόσ πρίγκιπασ, 9) Ρρόταςθ γάμου, 10) Τα μυςτικά του γάμου 

(ι) Θφαίςτειο γάμου, 11) Ο Φιάκασ, 12) Ο παπά Βλαχάβασ (ι) Λίγο πριν ροδίςει θ αυγι, 13) Το 

παιχνίδι τθσ πρωτιάσ, 14) Ξενοδοχείον για τρεισ (ι) Ξενοδοχείο θ ευτυχία, 15) Το τςάι του 

πρωϊνοφ, 16) Γωνιά, Ροτάμι και Γζφυρα, 17) Θ ονειροπαρμζνθ - Ο εμίρθσ τθσ Κάςου, 18) 

Ζρωτεσ ςτα παραςκινια, 19) Τα παιδιά του λφκου. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου 

ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι 

οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1973 – 1974 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 113 – 114  

 

 

Φάκελοσ  102 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων. υν. 563θ - 585θ / 1974» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ο Ραφλοσ Μελάσ, 2) Ο φάκελοσ τθσ Λϊρασ Χαντ, 3) Στάςισ 

λυςιατρείου, 4) Πςκαρ (ι)  Ζνα ςπίτι άνω κάτω, 5) Βιργινία (ι) Ζνα κορίτςι ςτϋαγκίςτρι μου, 6) 

Ριτερ Ραν, 7) Το ςτίγμα, 8) Ο παράξενοσ επιςκζπτθσ, 9) Κίαςοσ Σκιϊν, 10) Ρείνα και Δίψα, 11) 

Οι Μπουλουκτςιδεσ, 12) Θ Επίδραςθ των Ακτίνων Γάμμα ςτα Διαςτθμικά Χρυςάνκεμα, 13) 

Ταβαριτσ, 14) Δεςποινίσ Ετϊν 39, 15) Ζνα φκινοπωρινό βράδυ. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ 

όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου 

ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν 

τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1974 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 114 – 115  
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Φάκελοσ  103 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 586θ - 610θ / 1974» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Ο πειραςμόσ, 2) Ρρομθκζασ Δεςμϊτθσ, 3) Θ δικαίωςθ, 4) 

Οι φαςουλιδεσ του Κατςιπόρρα, 5) Αυτοκατθγορία, 6) Τρείσ φορζσ θ ανάγνωςθ του νόμου, 7) 

Θ αρκοφδα, 8) Ρρόταςθ γάμου, 9) Κφκνειον άςμα, 10) Δθμότεσ των Αχαρνϊν (ι) Αχαρνείσ, 11) 

Ο βαςιλικόσ, 12) Το μεγάλο Τηουλοφςι, 13) The falling sickness, 14) An evening for Merlin Finch, 

15) Ο Βυςςινόκθποσ, 16) Μια Λταλίδα ςτθν Κυψζλθ, 17) Θ ηωι είναι ζνα όνειρο, 18) Ο Σεϊχθσ 

τθσ Καβάλασ, 19) Τρομπόνι, 20) Θ γυναίκα μου - ο άντρασ τθσ κι' εγϊ, 21) Θ Κόμθςςα κιϋο 

καμαριζρθσ (ι) Ζνασ τζλειοσ τηζντλεμαν. Δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ 

τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και 

προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ των διαφωνοφντων μελϊν τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1974 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 116 – 117 

 

 

Φάκελοσ  104 

Τίτλοσ: «Αρχείον Θεατρικϊν Ζργων υν. 611θ - 632α / 1974» 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ κεατρικϊν ςυγγραφζων και κεατρικϊν επιχειρθματιϊν προσ τθν 

Επιτροπι Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων για τθ χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ των κεατρικϊν κειμζνων: 1) Μπλόκο 10, 2) Ζνασ άνκρωποσ πεκαίνει - Ζνα κράτοσ 

γεννιζται, 3) Και τϊρα τι κάνουμε, 4) Θ τραγωδία του Λόρδου Βφρωνα, 5) Τα παιδιά του ιλιου, 

6) Θλζκτρα, 7) Φιλοκτιτθσ, 8) Κεςμοφοριάηουςαι, 9) Το αδιζξοδο, 10) Λίγο πριν το μεςθμζρι, 

11) The wax museum, 12) The undertaker, 13) Ο αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ, 14) Ο 

αγαπθτικόσ τθσ Βοςκοποφλασ, 15) Κάποτε ςϋ ζναν ςτακμό, 16) Ο Δθμιτρθσ πολιορκεί τθ όδο 

(ι) Ο μπαμπάσ μασ ο πόλεμοσ, 17) Ζνα κάποιο παραμφκι, το κουκί και το ρεβφκι, 18) Ο τίγρθσ, 

19) Ο δανειςτισ, 20) Θ Εβραία, 21) Άλλοτε και τϊρα - άλςοσ 1974, 22) Το τςίρκο μασ. Δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ όπου ςθμειϊνεται θ τελικι απόφαςι τθσ, τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του κεατρικοφ κειμζνου ι οδθγίεσ και προτάςεισ ςτουσ αιτοφντεσ, θ γνϊμθ και οι προτάςεισ 

των διαφωνοφντων μελϊν τθσ Επιτροπισ κακϊσ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ ι 

μθ αδειϊν αναβίβαςθσ επί ςκθνισ των παραπάνω κεατρικϊν κειμζνων. 

Χρονολογία: 1974 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 118 – 119  
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Φάκελοσ  105 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κεατρικά κείμενα+ 

Περιεχόμενο: Θεατρικά κείμενα: 1) Ο φόβοσ είναι από τουσ πικικουσ, 2) Τα τρόπαια, 3) Τα 

μεγάλα χρόνια ι Διονφςιοσ Σολωμόσ, 4) Οι τρεισ επικυμίεσ, 5) Γυριςμόσ ςτισ Μυκινεσ, 6) Θ 

βζρα - Το τάβλι που δεν βρζκθκαν εντόσ φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα κεατρικά κείμενα υπάρχουν μονογραφζσ ελζγχου τουσ 

από μζλθ τθσ Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ και τα 

εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κειμζνου και θ 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από κεατρικό ςυγγραφζα ι κεατρικό επιχειρθματία. τα 

κεατρικά κείμενα δεν επιςυνάπτονται, όπωσ ςτουσ φακζλουσ των ςυνεδριάςεων, οι τελικζσ 

αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ και του Τπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1968 – 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 120 

 

 

Φάκελοσ  106 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κεατρικά κείμενα+ 

Περιεχόμενο: Θεατρικά κείμενα: 1) Ο μπαρμπζρθσ του Πκωνα που δεν βρζκθκαν εντόσ 

φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα 

κεατρικά κείμενα υπάρχουν μονογραφζσ ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ Επιτροπισ και 

ςθμειϊνονται, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ και τα εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι 

απόρριψι τουσ, οι τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κειμζνου και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ από κεατρικό ςυγγραφζα ι κεατρικό επιχειρθματία. τα κεατρικά κείμενα δεν 

επιςυνάπτονται, όπωσ ςτουσ φακζλουσ των ςυνεδριάςεων, οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ 

Επιτροπισ και του Τπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 121 

 

 

Φάκελοσ  107 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κεατρικά κείμενα+ 

Περιεχόμενο: Θεατρικά κείμενα: 1) Θ δίκθ, 2) Το βουνό κάνει καλό - Το αγόρι - Οι ξενφχτθδεσ - 

Του Σταμοφλθ θ καραμπίνα - Οι νευρικοί - Πλα τα νεϊτερα, 3) Οι όηενμπεργκ δεν πρζπει να 

πεκάνουν, 4) Κάτω ςτον Ρειραιά & Θςαΐα χόρευε, 5) Καλθνφχτα Μαργαρίτα, 6) Αγαμζμνων, 7) 

Χοθφόρεσ, 8) Ευμενίδεσ, 9) Ο άντρασ είναι άντρασ που δεν βρζκθκαν εντόσ φακζλων 

ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα κεατρικά 
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κείμενα υπάρχουν μονογραφζσ ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ και τα εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν 

διαγραφζσ τμθμάτων του κειμζνου και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από κεατρικό 

ςυγγραφζα ι κεατρικό επιχειρθματία. τα κεατρικά κείμενα δεν επιςυνάπτονται, όπωσ ςτουσ 

φακζλουσ των ςυνεδριάςεων, οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ και του Τπουργοφ 

Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 122 

 

 

Φάκελοσ  108 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κεατρικά κείμενα+ 

Περιεχόμενο: Θεατρικά κείμενα: 1) εποφμπλικα (Δθμοκρατία), 2) Ρϊσ φαγϊκθκε θ 

κοκκινοςκουφίτςα, 3) Τζςςερα δωμάτια με κιπο, 4) Μυκολογία 72, 5) Λοφδασ, 6) 

Θλεκτρολόγοσ, 7) Ο δρόμοσ και θ απόπειρα που δεν βρζκθκαν εντόσ φακζλων ςυνεδριάςεων 

τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα κεατρικά κείμενα υπάρχουν 

μονογραφζσ ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ περιςςότερεσ φορζσ, 

ςτισ ςελίδεσ και τα εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων 

του κειμζνου και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από κεατρικό ςυγγραφζα ι κεατρικό 

επιχειρθματία. τα κεατρικά κείμενα δεν επιςυνάπτονται, όπωσ ςτουσ φακζλουσ των 

ςυνεδριάςεων, οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ και του Τπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1971 – 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 123  

 

 

Φάκελοσ  109 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κεατρικά κείμενα+ 

Περιεχόμενο: Θεατρικά κείμενα: 1) Στριπ Τθη (Strip Tease), 2) Ρίςω από τθν παρζλαςθ, 3) 

Διπλι γιορτι, 4) Μικρι Ρεριπζτεια, 5) Κορίτςια ςτον αζρα, 6) Θ δίκθ των 9 του Κεϊτόνςβιλ, 7) Ο 

κφριοσ, θ κυρία και ο Μπιμπίσ ι Δουλειζσ αμερικάνικεσ, 8) Το βάπτιςμα, 9) Του άντρα του 

πολλά βαρφ, 10) Οι μυλόπετρεσ, 11) Τα εγκαίνια, 12) Μια μζρα ςτο Γυμνάςιο, 13) Το 

θμερολόγιο μιασ χιρασ, 14) Οι τςιρκολάνοι, 15) Μασ φορζςανε καπζλλο, 16) Τα χρυςά φτερά, 

17) Ο βαςιλιάσ Λουγοφρκασ, 18) Διάφορα ςκζτσ ςε κζντρο διαςκζδαςθσ Ρλακιϊτικο Σαλόνι, 19) 

Ζνα όνειρο ι μια ιςτορία  που δεν βρζκθκαν εντόσ φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα κεατρικά κείμενα υπάρχουν μονογραφζσ 
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ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ 

και τα εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κειμζνου 

και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από κεατρικό ςυγγραφζα ι κεατρικό επιχειρθματία. 

τα κεατρικά κείμενα δεν επιςυνάπτονται, όπωσ ςτουσ φακζλουσ των ςυνεδριάςεων, οι 

τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ και του Τπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1972 – 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 124 

 

 

Φάκελοσ  110 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κεατρικά κείμενα+ 

Περιεχόμενο: Θεατρικά κείμενα: 1) Ο γάμοσ του κυρίου Μιςιςιπι, 2) Αντίο ηοφερό μπορντζλο, 

3) Τα βρϊμικα χζρια, 4) Θ χιονάτθ και οι 7 νάνοι, 5) Ζλαια, ςπορζλαια, πετρζλαια και το 

κουρδιςτό πεπόνι, 6) Λεωφορείον ο πόκοσ, 7) Τυχοδιϊχτθσ, 8) Τι είδε ο υπθρζτθσ, 9) Γλυκειά 

Μρμα, 10) Θ Α.Ε. ο ζρωσ  που δεν βρζκθκαν εντόσ φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. τα κεατρικά κείμενα υπάρχουν μονογραφζσ 

ελζγχου τουσ από μζλθ τθσ Επιτροπισ και ςθμειϊνονται, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςτισ ςελίδεσ 

και τα εξϊφυλλά τουσ θ ζγκριςθ ι απόρριψι τουσ, οι τυχόν διαγραφζσ τμθμάτων του κειμζνου 

και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ από κεατρικό ςυγγραφζα ι κεατρικό επιχειρθματία. 

τα κεατρικά κείμενα δεν επιςυνάπτονται, όπωσ ςτουσ φακζλουσ των ςυνεδριάςεων, οι 

τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ και του Τπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ.    

Χρονολογία: 1974 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 125 

 

 

Φάκελοσ  111 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κεατρικά κείμενα, πολλαπλά+ 

Περιεχόμενο: Λυτά κεατρικά κείμενα: 1) Ω Ντιρλαντά - Ντιρλαντά, 2) Φεφγουνε δεν φεφγουνε, 

3) Χοφμπερτ ο 1οσ, 4) Θ καινοφργια μασ Ελλάδα (21θ Απριλίου), 5) Ο αρχιτζκνων, 6) Ο κφριοσ 

με τα παρδαλά, 7) Ρϊσ φαγϊκθκε θ κοκκινοςκουφίτςα, 8) Ζνα κορίτςι απ' τ αςτζρια, 9) Θ 

ταβζρνα του κ. Σωκράτθ, 10) Ο Λαβφρινκοσ, 11) Ο λάκκοσ και θ φάβα, 12) Ελάτε να παίξουμε 

το μπαμπά και τθ μαμά που αντίτυπά τουσ βρίςκονται και εντόσ των  φακζλων ςυνεδριάςεων 

τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. Θ φπαρξθ πολλαπλϊν κεατρικϊν 

κειμζνων δικαιολογείται από το νομικό πλαίςιο επιβολισ λογοκριςίασ, αφοφ ο αιτϊν 

κεατρικόσ ςυγγραφζασ ι κεατρικόσ επιχειρθματίασ ζπρεπε να υποβάλει ςτθν Επιτροπι 

τζςςερα αντίτυπα του κεατρικοφ κειμζνου, που μοιράηονταν ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ. τον 
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φάκελο των ςυνεδριάςεων παρζμενε ζνα αντίτυπο του κεατρικοφ κειμζνου όπου 

ςθμειωνόταν οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ, τα υπόλοιπα, κεωρθτικά, επιςτρζφονταν 

ςτον αιτοφντα.    

Χρονολογία: 1970 – 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 126 

 

 

Φάκελοσ  112 

Τίτλοσ: *Ελεγχκζντα κεατρικά κείμενα, πολλαπλά+ 

Περιεχόμενο: Λυτά κεατρικά κείμενα: 1) Θ Αςτυνομία, 2) Θλιακζσ κθλίδεσ, 3) Οι ακροβάτεσ, 4) 

Ο μορμόλθσ, 5) Θ ποδοςφαιρικι βραδιά, 6) Άςκθςισ αυτοςχεδιαςμοφ, 7) Ζνασ κοντόσ κα μασ 

ςϊςθ, 8) Κομζντια (ι) Οι παγίδεσ του βαςιλιά Αλμποϊνου και τα πονθρά κόλπα του χωρικοφ 

Μπερτόλδου, 9) Χαρίλαοσ ο Βϋ και τελευταίοσ, 10) Θ κολπατηοφ, 11) Οι Μπουλουκτςιδεσ, 12) 

Ζνα φκινοπωρινό βράδυ, 13) Αυτοκατθγορία, 14) Τρομπόνι, 15) Το παιχνίδι τθσ μοναξιάσ, 16) 

Λφιγζνεια εν Ταφροισ που αντίτυπά τουσ βρίςκονται και εντόσ των  φακζλων ςυνεδριάςεων τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων. Θ φπαρξθ πολλαπλϊν κεατρικϊν 

κειμζνων δικαιολογείται από το νομικό πλαίςιο επιβολισ λογοκριςίασ, αφοφ ο αιτϊν 

κεατρικόσ ςυγγραφζασ ι κεατρικόσ επιχειρθματίασ ζπρεπε να υποβάλει ςτθν Επιτροπι 

τζςςερα αντίτυπα του κεατρικοφ κειμζνου, που μοιράηονταν ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ. τον 

φάκελο των ςυνεδριάςεων παρζμενε ζνα αντίτυπο του κεατρικοφ κειμζνου όπου 

ςθμειωνόταν οι τελικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ, τα υπόλοιπα, κεωρθτικά, επιςτρζφονταν 

ςτον αιτοφντα.    

Χρονολογία: 1973 – 1974 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 127 
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Τίτλοσ 

Πρακτικά Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων 

Χρονολογία (εσ) 

1971 – 1975 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

 2 φάκελοι  

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)   

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

θμειϊςεισ πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ Πρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων 

και Θεατρικϊν Κειμζνων τθσ περιόδου 1971 – 1975. 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι εντόσ τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται χρονολογικά. 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
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Φάκελοσ  113 

Τίτλοσ: *θμειϊςεισ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ Πρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ελζγχου 

εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων] 

Περιεχόμενο: θμειϊςεισ πρακτικϊν των υπ’ αρ. 1 – 313/1971-1972 ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ 

Πρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων με ζλεγχο 

κινθματογραφικϊν ςεναρίων και κεατρικϊν κειμζνων.    

Χρονολογία: 1971 – 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 128 
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Τίτλοσ: *θμειϊςεισ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ Πρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ελζγχου 

εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων] 

Περιεχόμενο: θμειϊςεισ πρακτικϊν των υπ’ αρ. 314 – 737/1973 - 1975 ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ 

Πρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων με ζλεγχο 

κινθματογραφικϊν ςεναρίων και κεατρικϊν κειμζνων.    

Χρονολογία: 1973 – 1975 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 128 
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Τίτλοσ 

Απορριπτικζσ αποφάςεισ Τφυπουργοφ 

Χρονολογία (εσ) 

1971 – 1973 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

 1 φάκελοσ  

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)   

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Απορριπτικζσ αποφάςεισ του Τφυπουργοφ Σφπου και Πλθροφοριϊν για χοριγθςθ άδειασ 

κινθματογράφθςθσ ςεναρίων, αναβίβαςθσ κεατρικϊν παραςτάςεων και προβολισ 

κινθματογραφικϊν ταινιϊν. 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
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Τίτλοσ: *θμειϊςεισ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων τθσ 8θσ Πρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ελζγχου 

εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων] 

Περιεχόμενο: Απορριπτικζσ αποφάςεισ του Τφυπουργοφ Σφπου και Πλθροφοριϊν για 

χοριγθςθ άδειασ κινθματογράφθςθσ ςεναρίων, αναβίβαςθσ κεατρικϊν παραςτάςεων και 

προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν ι τρζιλερ κινθματογραφικϊν ταινιϊν. Επιςτολζσ 

διαμαρτυρίασ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν και διευκυντϊν κεάτρων για τον τρόπο 

λειτουργίασ τθσ λογοκριςίασ.     

Χρονολογία: 1971 – 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 129 
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Τίτλοσ 

Ζλεγχοσ τιρθςθσ αποφάςεων Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν Κειμζνων 

Χρονολογία (εσ) 

1969 – 1973 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

 2 φάκελοι  

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Κινθματογραφικϊν Σαινιϊν (1951 – 1970)   

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Τπθρεςιακά ςθμειϊματα και αναφορζσ μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων και Θεατρικϊν 

Κειμζνων ςχετικά με τθν τιρθςθ των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ από κεατρικοφσ κιάςουσ και 

διευκυντζσ κεάτρων κακϊσ και αλλθλογραφία του Τπουργείου Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, τθσ 

Τποδιεφκυνςθσ Γενικισ Αςφάλειασ, τθσ Διεφκυνςθ Γραμμάτων και Θεάτρου του Τπουργείου 

Εκνικισ Παιδείασ και ενϊςεων Ηακυνκίων ςχετικά με κεατρικό ζργο για τθ ηωι του Διονφςιου 

ολωμοφ.   

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 



 
Εργαλείο ζρευνασ για τθν αρχειακι ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Κινηματογραφικών Σεναρίων  
και Θεατρικών Κειμένων του αρχείου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν 
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Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 

 

 

Φάκελοσ  116 

Τίτλοσ: «Ο Γυιόσ τθσ δοφλασ» 

Περιεχόμενο: Αλλθλογραφία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σφπου και Πλθροφοριϊν του Τπουργείου 

Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ με τθ Διεφκυνςθ Γραμμάτων και Θεάτρου του Τπουργείου Εκνικισ 

Παιδείασ, τθν Τποδιεφκυνςθ Γενικισ Αςφάλειασ, τα Τπουργεία Εςωτερικϊν και υντονιςμοφ, 

το Δθμοτικό υμβοφλιου Ηακφνκου, τθν Ζνωςθ Ηακυνκίων και το Μουςείο ολωμοφ και 

Επιφανϊν Ηακυνκίων ςχετικά με τθν προςβολι τθσ μνιμθσ του Διονφςιο ολωμοφ από το 

κεατρικό ζργο του Γεωργίου Ροφςου «Ο γιοσ τθσ δοφλασ ι Σα μεγάλα χρόνια» που αναφζρεται 

ςτθ ηωι του ολωμοφ.     

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 129 

 

 

Φάκελοσ  117 

Τίτλοσ: «Τπθρεςιακά ςθμειϊματα παρακολουκιςεωσ κεατρικϊν παραςτάςεων υπό αρμόδιασ 

επιτροπισ» 

Περιεχόμενο: Αναφορζσ και υπθρεςιακά ςθμειϊματα μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εναρίων 

και Θεατρικϊν Κειμζνων ςτα οποία ςθμειϊνουν, μετά τθν παρακολοφκθςθ κεατρικϊν 

παραςτάςεων, αν τθρικθκαν ι όχι οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ με τισ διαγραφζσ και αλλαγζσ 

τμθμάτων των κεατρικϊν κειμζνων που υποβλικθκαν για χοριγθςθ άδειασ αναβίβαςθσ επί 

ςκθνισ κεατρικϊν παραςτάςεων. τα υπθρεςιακά ςθμειϊματα και τισ αναφορζσ υπάρχουν ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ ενυπόγραφεσ χειρόγραφεσ δθλϊςεισ των κιαςαρχϊν ι των κεατρικϊν 

επιχειρθματιϊν ότι ζλαβαν γνϊςθ του περιεχομζνου και ότι κα ςυμμορφωκοφν με τισ 

υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ. Ανάμεςα ςτο υλικό του φακζλου εντοπίηεται διαμαρτυρία του 

υλλόγου Φοιτθτϊν Νομικισ για τθ κεατρικι παράςταςθ « Κιϋεςφ κτενίηεςαι» ςτο Άλςοσ 

Παγκρατίου, ενϊ υπάρχει και υπθρεςιακό ςθμείωμα παρακολοφκθςθσ τθσ παράςταςθσ «Σο 

μεγάλοσ μασ τςίρκο».     

Χρονολογία: 1972 – 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 129 


