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 Ο Γιάννης Αγιάννης, αφού απελευθερώνεται μετά από μακροχρόνια 

φυλάκιση, προσπαθεί να δημιουργήσει από την αρχή τη ζωή του, 
έχοντας να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό στιγματισμό λόγω του 
παρελθόντος του.  

 Χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα, ανέρχεται κοινωνικά και οικονομικά. 
Γνωρίζει την ετοιμοθάνατη Φαντίνα, μια φτωχή ανύπανδρη μητέρα, 
που έχει απολυθεί για αυτόν τον λόγο και με κάθε τρόπο προσπαθεί να 
ενισχύει οικονομικά την κόρη της, Τιτίκα, την οποία έχει αφήσει στη 
φροντίδα των άπληστων και ανειλικρινών Θεναρδιέρων.  

 Ο Αγιάννης, πριν εκείνη φύγει από τη ζωή, της υπόσχεται ότι θα βρει 
και θα φροντίσει το παιδί της. Έτσι, αφού φυλακιστεί και δραπετεύσει 
εκ νέου, αρχίζει το ταξίδι του για να βρει την Τιτίκα.  

 Μετά από χρόνια, συναντούμε ξανά τους δυο ήρωες. Παράλληλα, ο 
λαός των Παρισίων ζει σε άθλιες συνθήκες και μια ομάδα νεαρών 
φοιτητών, μεταξύ των οποίων και ο νεαρός βαρώνος Μάριος 
Ποντμερσί, προσπαθεί να ξεκινήσει την επανάσταση.  

Οι Άθλιοι – Υπόθεση του έργου 



 
 

 Το έργο ξεκινά στα 1815. Έχει λάβει 

χώρα η ήττα του Ναπολέοντα στο 

Βατερλώ και έπεται η παλινόρθωση της 

βασιλείας στη Γαλλία. (1789 : Γαλλική 

Επανάσταση) 

 1827 – 1832: Αυτά τα έτη 

σημαδεύονται από πείνα, εξαθλίωση 

και αύξηση του κόστους ζωής. 

 Το 1832 υποκινείται από μυστικές 

ομάδες η «επανάσταση του Ιουνίου», η 

οποία καταπνίγεται. 

Ιστορικές συνθήκες 



 

   Δεν είναι τίποτα να πεθάνεις. Το τρομακτικό είναι να μη ζεις. 



 
 Ο Βίκτωρ Ουγκώ γεννήθηκε στις 26 

Φεβρουαρίου 1802 στην πόλη Μπεζανσόν  και 
πέθανε στο Παρίσι στις 22 Μαΐου 1885 σε ηλικία 
83 ετών.  Ήταν μυθιστοριογράφος, ποιητής, 
δραματουργός, εκπρόσωπος του κινήματος του 
γαλλικού ρομαντισμού. Πίστευε  ότι ο 
συγγραφέας έχει μια αποστολή να εκπληρώσει, 
γι’αυτό πήρε μέρος στις μεγάλες πολιτικές 
διαμάχες της εποχής  και έγινε στο τέλος της 
ζωής του επίσημος ποιητής της Δημοκρατίας. 

 Το 1862 κυκλοφορεί το  μυθιστόρημα του Οι 
Άθλιοι (Les Misérables), ένα από τα 
δημοφιλέστερα μυθιστορήματα του δεκάτου 
ενάτου αιώνα. Με άξονα την ιστορία ενός πρώην 
καταδίκου, ο οποίος προσπαθεί να επανενταχτεί 
στην κοινωνία, του Γιάννη Αγιάννη, εξιστορεί  τις 
ζωές αρκετών Γάλλων χαρακτήρων, οι οποίες 
καλύπτουν μια περίοδο άνω των είκοσι ετών στις 
αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα. 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 



 
 Στο μυθιστόρημα εξετάζεται η φύση του καλού και 

του κακού και ο νόμος. Παράλληλα όμως 
περιλαμβάνονται  θέματα όπως η  ιστορία 
της Γαλλίας, η αρχιτεκτονική του Παρισιού, η 
πολιτική, η  ηθική φιλοσοφία,ο νόμος, η θρησκεία και 
τα είδη και η φύση του έρωτα και της οικογενειακής 
αγάπης.  

 Στις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν όλοι εκείνοι οι 
ήρωες  που εκφράζουν, χωριστά ο καθένας, ένα 
χαρακτηριστικό ανθρώπινο τύπο, μια συστατική 
πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης. O Oυγκώ 
συσχετίζει μ' ένα ρωμαλέο και ανεπανάληπτο τρόπο 
την περιπέτεια μιας ανθρώπινης ψυχής με την 
περιπέτεια ενός ολόκληρου λαού και μιας ολόκληρης 
κοινωνίας σε μια ταραγμένη εποχή. 

 Όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος «στο σκοτεινό 
σημείο όπου βρίσκεται ο σημερινός πολιτισμός, ο 
άθλιος ονομάζεται Άνθρωπος, που αγωνιά κάτω απ' 
όλα τα κλίματα και τα καθεστώτα, που στενάζει σ' 
όλες τις γλώσσες».  

 

Λίγα λόγια για το έργο 



 

Γιάννης   Αγιάννης 
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 Κύριος χαρακτήρας μυθιστορήματος 

 Φτωχός εργάτης, πεινασμένος, απελπισμένος 

 Καταδικάζεται σε 5 χρόνια φυλάκισης, επειδή έκλεψε λίγο 

ψωμί για την οικογένειά του. 

 Η ποινή του αυξάνεται σε 19 χρόνια(απόπειρες 

απόδρασης) 

 Βγαίνει απο την φυλακή 46 ετών. 

 

 

 

  Γιάννης Αγιάννης 



 

 Η κοινωνία τον αποδιώχνει εξ’ αιτίας του παρελθόντος του. 

 Όμως δεν ήταν εγκληματίας ούτε κακός άνθρωπος αλλά τον ώθησε 
στην κλεψιά η ανάγκη. 

 Έρχεται στην φυλακή:                                           

    Θεοσεβούμενος 

    Αγαθός και καλός 

    Καρτερικός και υπομονετικός 

 Συνθήκες φυλακών: 

    Άθλιες 

    Σκληρή και επίπονη εργασία 

    Αρρώστιες 

    Σωματικός και ψυχικός πόνος 

 

 

Γιάννης Αγιάννης 



 

 Φεύγει από την φυλακή: 

    Οργισμένος με τον Θεό 

    Μισώντας την κοινωνία που του φέρθηκε σκληρά,   ενώ 

η ίδια έφταιγε για την κατάντια του 

    Δύσπιστος με όλους τους ανθρώπους 

    Εξαντλημένος από τα κάτεργα 

    Πικραμένος και αγανακτισμένος 

    Με διάθεση για εκδίκηση 

 

  Γιάννης Αγιάννης 



 

 Όταν δεν έχει στέγη γνωρίζει τον Επίσκοπο Μυριήλ               
ο οποίος του φέρεται με καλοσύνη, τον φιλοξενεί και τον 
υπερασπίζεται όταν τον συλλαμβάνουν να τον έχει 
κλέψει. 

 Ξαναζωντανεύουν έτσι μέσα του: 

    Η πίστη στο Θεό 

    Η  αγάπη για τον άνθρωπο 

    Η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους 

    Η καλοσύνη και η φιλευσπλαχνία 

    Η επιθυμία να αλλάξει και να προσφέρει 

Γιάννης Αγιάννης 



  

 Αστυνομικός επιθεωρητής με αυστηρή και επιβλητική παρουσία 

 Καθήκον του η επίβλεψη της εφαρμογής των νόμων  

 Όσο μεγάλωνε, τόσο ένιωθε την απομόνωσή του από την κοινωνία, όπου δεν 
ήλπιζε να μπει. Παρόλη την αυστηρότητά του, ζει με την γνώση ότι το 
οικογενειακό του περιβάλλον δεν διαφέρει με αυτο των ανθρώπων που 
καταδιώκει 

 Άνθρωπος της λογικής, αισθανόταν μέσα του μια περίεργη αυστηρότητα, 
ευθύτητα, ακρίβεια και ένα βαθύ μίσος για τους κακοποιούς. Δυο κυρίαρχα 
συναισθήματα: σεβασμός στην εξουσία + μίσος στις παράνομες πράξεις που 
έφταναν ως την πιο απίθανη υπερβολή  

 Έκανε την ζωή του με αυταπάρνηση, εγκράτεια, χωρίς διασκέδαση. 

 Ήθελε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να κάνει το καθήκον του και να 
εφαρμόσει σε όλη της την έκταση τη φοβερή του αυθαιρεσία. 

 Η υπερβολή του για την εφαρμογή της δικαιοσύνης, δεν τον αφήνει να δει 
καθαρά και απαιτεί να φυλακιστεί η Φαντίνα χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια 

Ιαβέρης 



 
 Στόχος ζωής: η σύλληψη του Γιάννη Αγιάννη μετά την απόδρασή του 

 Είναι τόσο παθιασμένος με την εφαρμογή των νόμων της κοινότητας 
δεν συνειδητοποιεί ότι ζει με λανθασμένες πεποιθήσεις 

 «βαθύτερη λαχτάρα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο από τη μητέρα 
που βρίσκει το παιδί της και από την τίγρη που βρίσκει το θύμα του. 
Μια τέτοια λαχτάρα ένιωσε και ο Ιαβέρης. Μα όταν έφτασε εκεί που 
νόμιζε πως θα έβρισκε τον Γιάννη Αγιάννη, είδε πως την έπαθε. 
Λύσσαξε από το κακό του.» 

 Ζει για να το εξαλείψει με την αυστηρή επιβολή των νόμων 

 Πιστεύει ότι ένας άνθρωπος είναι ένοχος όταν το κυρήττει ο νόμος 

 Ο Γιάννης Αγιάννης του αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν είναι 
απαραίτητα κακός επειδή το υπαγορεύει ο νόμος αυτοκτονεί (οι 
πεποιθήσεις του δεν συμβαδίζουν με αυτή την ιδέα) 

 

 

Ιαβέρης 



 

Φαντίνα 

Η Φαντίνα είναι μία νεαρή κοπέλα που λόγω των οικονομικών 

της προβλημάτων εμπιστεύται την κόρη της, Τιτίκα, στους 

Θεναρδιέρους προκείμενου να εργαστεί.  

Προσλαμβάνεται ως εργάτρια στο εργοστάσιο του δήμαρχου 

Μαγδαληνή. Απολύεται, όμως, άδικα από μία επόπτρια. 

Καθώς είναι ανύπαντρη και πρέπει να φροντίσει και να στείλει 

χρήματα στην κόρη της, Τιτίκα, εκπορνεύεται.  

Μισεί τον Μαγδαληνή και τον θεωρεί υπεύθυνο για την άθλια 

κατάστασή της. Ωστόσο, τελικά γνωρίζεται με τον Γιάννη 

Αγιάννη (που είναι ο Μαγδαληνής), αντιλαμβάνεται πως δεν 

έφταιγε και συνάπτουν σχέση φιλίας, μέχρι τον θάνατό της. 

 



 

Οι Θεναρδιέροι 

 Ένας πανδοχέας και η 

σύζυγός του. Ανέθρεψαν την 

Τιτίκα στα πρώτα χρόνια της 

ζωής της. Ένα πανούργο και 

ύπουλο ζευγάρι που 

συμπεριφερόταν με βάναυσο 

τρόπο στην μικρή Τιτίκα, 

μέχρι που την ανακάλυψε ο 

Αγιάννης και την πήρε μαζί 

του, δίνοντάς τους αμοιβή. 

 



 
 Ευγενική καταγωγή, ευφημία, εξυπνάδα 

 Αφιέρωση όλης της ζωής σε φτωχούς (χρήματα, περίθαλψη, 

παρότρυνση για εργασία, εκμάθηση γραμμάτων, πατρικός και σοβαρός 

τόνος) 

 Θυσίαζε τον εαυτό του για τους άλλους . Αποτελεί η αφορμή της αλλαγής 

της στάσεως του Γιάννη Αγιάννη απένατι στη ζωή του, εμπνέοντας τον 

 Σώζει τον Γιάννη Αγιάννη από τη σύλληψη και τον ωθεί να ζήσει μια 

ειλικρινή ζωή. 

 «Οι νόμοι διώχνουν τους ανθρώπους από την κοινωνία και τους ρίχνει 

στην άβυσσο της χειρότερης απελπισίας για να δεχτούν το βάρος της 

καταδίκης τους.» 

 «Η κακία της φτώχειας είναι χειρότερη από την κακία του πλούτου.» 

 

 

 

Επίσκοπος Μυριήλ 



 

Υπάρχουν έργα της λογοτεχνίας που ο πανδαμάτορας 

χρόνος δεν είναι ικανός να τα φθείρει, να εκμηδενίσει 

την αξία και τη σημασία τους, που μέσα από την αέναη 

ροή της ζωής αναδύονται πάντοτε σφριγηλά και αιώνια.  

Αυτά είναι όσα μεταδίδουν σε κάθε άνθρωπο διδάγματα 

τέχνης και κυρίως μαθήματα ζωής, ανάλογα με την 

ηλικία του και τη δεκτικότητά του.  Οι  «Άθλιοι» 
αποτελούν ένα τέτοιο έργο γι’αυτό και το επιλέξαμε ως 

θέμα της φετινής μας διαθεματικής εργασίας. 

Γιατί επιλέξαμε τους Αθλίους ως θεματικό 

άξονα της εργασίας μας 



 

Γιατί επιλέξαμε τους Αθλίους ως θεματικό 

άξονα της εργασίας μας 

 Οι  «Άθλιοι» δεν είναι ένα συμβατικό και επιφανειακό 
μυθιστόρημα. Είναι έργο σοβαρό, με αξιώσεις.  Η ιστορία του 
Γιάννη Αγιάννη είναι η αγωνιώδης πορεία  της ανθρώπινης 
συνείδησης από το βάρβαρο και το χάος προς το αγαθό. Το 
βιβλίο γράφτηκε κυρίως για τον λαό, παρουσιάζει τα 
προβλήματα και τους αγώνες του και τον προβάλλει ως 
πρωταρχικό παράγοντα της κοινωνίας. Παράλληλα, επισημαίνει 
την ανάγκη διαφώτισης του απλού λαού και τονίζει τον 
λειτουργικό του ρόλο. Τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης 
συνδυάζονται με το κήρυγμα του Ευαγγελίου για να 
καταυγάσουν με το φως του ανθρωπισμού, με την παραμυθία 
του θείου ελέους την σκληρή μοίρα των  «Αθλίων». 



 
 Το Παρίσι έχει ένα παιδί και το δάσος ένα πουλί . Το πουλί 

λέγεται σπουργίτης και το παιδί χαμίνι . 

 Το μικρό αυτό πλάσμα είναι χαρούμενο . Δεν τρώει όλες τις 
ημέρες  όμως πάει στο θέατρο κάθε βράδυ αν θέλει . Δεν έχει 
πουκάμισο , ούτε παπούτσια , δεν έχει στέγη : Είσαι κάτω από 
τον ανοιχτό ουρανό σαν τις μύγες που δεν έχουν τίποτα . 

  Είναι 7 έως 13  χρονών , ζει σε ομάδες , γυρίζει στο 
πεζοδρόμιο , μένει στο ύπαιθρο , φοράει ένα παλιό παντελόνι 
του πατέρα του που του φθάνει κάτω από τις φτέρνες και μια 
τιράντα μόνο από κίτρινη φασκιά . 

  Τρέχει , παραμονεύει , ψάχνει , χάνει τον καιρό του . 
Καπνίζει πίπα , βλαστημάει , συχνάζει στα καπηλειά , έχει 
γνωριμίες με κλέφτες ,κουβέντες με πόρνες . Μιλάει μόρτικα , 
λέει αισχρά τραγούδια κι είναι χωρίς κακία στην καρδιά του .  

  Γιατί στην ψυχή του έχει ένα μαργαριτάρι , την 
αθωότητα και τα μαργαριτάρια δεν διαλύονται στη λάσπη . 
Όσο ο άνθρωπος είναι παιδί , ο θεός θέλει να είναι αθώος . 

  Αν ρωτούσαν την πελώρια πολιτεία : αυτό τι είναι ; Θ’ 
απαντούσε : το μικρό μου ! 

Αποσπάσματα και Αποφθέγματα 



 

Τηλεοπτική σειρά (2000) 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Σωπάκης – Άρτεμις Τσατσάκη 



 

Λίγα λόγια για τη σειρά 

 Η σειρά Les Miserables  προβλήθηκε το 2000 στη 

Γαλλική τηλεόραση , βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του 

Βίκτωρ Ουγκώ οι Άθλιοι . Υπήρξε μια από τις πιο 
πετυχημένες μεταφορές του λογοτεχνικού αυτού 

αριστουργήματος στη μικρή οθόνη καθώς  τα σκηνικά 

αλλά και η σκηνοθεσία στο σύνολό της πέτυχε να μας 
μεταφέρει στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της 
εποχής . Αποτέλεσε την  πιο ακριβή γαλλική τηλεοπτική 

παραγωγή όλων των εποχών , σύμφωνα με την 

εφημερίδα Το Βήμα, πρόκειται για γαλλο-ιταλο-γερμανο-

αμερικανική συμπαραγωγή, η οποία κόστισε 165 εκατ. 
φράγκα. Η σκηνοθεσία είναι της Ζοζέ Νταγιάν, η οποία 

τόνισε την πρόθεσή της η σειρά να δώσει την ανθρώπινη 
διάσταση των χαρακτήρων του μυθιστορήματος και να 

έλθει στην επιφάνεια η πολυπλοκότητά τους.    
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Γενικές πληροφορίες 

 Η σειρά προβλήθηκε πρώτη φορά στην 

γαλλική τηλεόραση το 2000 και ήρθε στην 

Ελλάδα μέσω της Κρατικής Τηλεόρασης. 

 Διαρκεί συνολικά έξι ώρες και 

ολοκληρώνεται σε 4 επεισόδια. 

 Έσπασαν το ρεκόρ τηλεθέασης, που είχε 

από το 1998 η σειρά Κόμης Μοντεχρίστος 

(από το ομώνυμο βιβλίο του Αλέξανδρου 

Δουμά) της ίδιας σκηνοθέτιδας και με 

πρωταγωνιστή ξανά τον Ντεπαρντιέ. 

 

 



 

Για την σκηνοθέτιδα 

 Η Josée Dayan γεννήθηκε το 1947                                                                         

στην Τουλούζη. 

 Είναι σκηνοθέτης,                                                                                          

ηθοποιός και σεναριογράφος. 

 Έχει συνεργαστεί πολλές φορές                                                                              

με τον πρωταγωνιστή των Αθλίων. 

 Οι σειρές της έχουν σπάσει ρεκόρ τηλεθέασης                                                     

στην γαλλική τηλεόραση                                                                                                        

(Οι Άθλιοι, Κόμης Μοντεχρίστος). 



 

Συντελεστές 

 
    Ηθοποιοί:        
    Gérard Depardieu 

      Christian Clavier 
John Malkovich  
Virginie Ledoyen     
Enrico Lo Verso 

 
 
 
 
  

     
 
 
 

 
 Σκηνοθεσία-Παραγωγή: 

Josée Dayan               
Gérard Depardieu     

Jean-Pierre Guérin 
Doris Kirch 

 

Κείμενα: 
Victor Hugo 
(μυθιστόρημα) 
 Didier Decoin 

(σενάριο) 
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Gérard Depardieu  

 Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ (27 Δεκεμβρίου 1948) είναι Γάλλος, πολιτογραφημένος 
Ρώσος, ηθοποιός του κινηματογράφου. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 

διακόσιες ταινίες, ερμηνεύοντας πληθώρα διαφορετικών ρόλων. 

  Το 1974, έπαιξε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο, στην ταινία "Ο Χορός 

των Διεφθαρμένων" του Μπερτράν Μπλιε, ο οποίος ήταν μέλος της επιτροπής 
του Φεστιβάλ των Καννών. Το 1980, κέρδισε το βραβείο Σεζάρ, χάρις στην 

ερμηνεία του στο "Το τελευταίο μετρό". Το 1985, κέρδισε το βραβείο του 
καλύτερου ηθοποιού, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.Το 1990, 

συνεργάστηκε με τον Ζαν-Πωλ Ραππενώ για την ταινία "Συρανό ντε 
Μπερζεράκ", χάρις στην ερμηνεία του στην οποία, κέρδισε το βραβείο Σεζάρ, 

το βραβείο καλύτερου ηθοποιού του Φεστιβάλ των Καννών, ενώ προτάθηκε 
και για ένα βραβείο Όσκαρ. Την ίδια χρονιά κέρδισε το Χρυσό Γάντι του 

καλύτερου ηθοποιού, πρωταγωνιστώντας στην ταινία του Πίτερ Ουϊαρ, "Η 
πράσινη κάρτα". Το 1999, είχε τον ρόλο του Οβελίξ στην ταινία "Αστερίξ και 

Οβελίξ εναντίον Καίσαρα", συμπρωταγωνιστώντας με τον Κριστιάν Κλαβιέ. Η 
ταινία αυτή προτάθηκε για τέσσερα βραβεία Σεζάρ, κερδίζοντας τρία από 
αυτά.Το 2006 τού απονεμήθηκε το βραβείο Στανισλάφσκι, στο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Μόσχας, για την καριέρα του στο χώρο της υποκριτικής. 

 



 
  

 

 

 O John Malkovich, που παίζει τον ρόλο του Ιαβέρη 

στη σειρά, γεννήθηκε στο Κρίστοφερ του Ιλινόις και 

έχει κροατική, σκωτσέζικη και γερμανική καταγωγή.  

 Ηταν μαθητής σε ένα Καθολικό σχολείο του Σικάγο και 

αργότερα σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο Ιλινόις 

Στέιτ. 

 Είναι Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης. 

Τα τελευταία 25 χρόνια έχει εμφανιστεί σε περισσότερες 

από 70 ταινίες, ενώ έχει λάβει δύο υποψηφιότητες 

για Όσκαρ, για τους ρόλους του στις ταινίες Μια Θέση 

στην Καρδιά (Places in the Heart) και Η Δεύτερη 

Ευκαιρία (In the Line of Fire). Άλλες γνωστές του 

ταινίες είναι οι Επικίνδυνες Σχέσεις (Dangerous 

Liaisons), Στο Μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς (Being John 

Malkovich) και Η Ανταλλαγή (Changeling) 

John Malkovich 



 

Κριτικές 

      Η σειρά έλαβε γενικότερα πολύ θετικές κριτικές και ιδιαίτερα από το 

κοινό, το οποίο επιδοκίμασε την ακρίβεια με την οποία μεταφέρθηκε 

η πλοκή και χαρακτήρισε την σειρά ως την καλύτερη μεταφορά του 

βιβλίου. Ιδιάιτερα άρεσε η ερμηνεία του Ντεπαρντιέ, χαρακτηρίστηκε 

βαθιά και ειλικρινής. Κάτι το οποίο δημιούργησε αρνητικά σχόλια 

ήταν τα υπονοούμενα τα οποία υπήρχαν στην σειρά για τον έρωτα του 

Αγιάννη με την υιοθετημένη κόρη του Τιτίκα, τα οποία δεν υπήρχαν 

στο βιβλίο. Ακόμη, σε αρκετούς δεν άρεσε η ερμηνεία του Μάλκοβιτς 

ως Ιαβέρη και η επιλογή του Λοβέρσο ως Μάριου, καθώς δεν 

αποτύπωνε το πραγματικό βάθος του ρόλου.  

       (Δεδομένα από το Internet Movie Data Base)  



 

Σύγκριση σειράς - βιβλίου 

 Η σειρά έχει αποτελέσει την πιο πιστή απόδοση του ομώνυμου 

βιβλίου του Βίκτωρος Ουγκώ στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη  .Το 

κοινωνικό πλαίσιο της εποχής στην οποία αναφέρεται ο Ουγκώ, το 

θολό τοπίο , η διάχυτη δυστυχία και εξαθλίωση , η κοινωνική 

ανισότητα αλλά και η ανελευθερία , είναι στοιχεία τα οποία γίνονται 

ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια του έργου και αποδίδονται άμεσα ή 

έμμεσα . Αυτό όμως το οποίο κάνει τη ταινία να ξεχωρίζει από όλες 

τις υπόλοιπες είναι η απόδοση των ρόλων από τους ηθοποιούς , οι 

οποίοι μετεξέλιξαν το ρόλο , τον επικαιροποίησαν αλλά κατάφεραν να 

αναδείξουν το μεγαλείο του .   



«Οι Άθλιοι», 

μιούζικαλ 

(2012) 



 

Γενικές πληροφορίες για 

την ταινία και ηθοποιοί 

Επιμέλεια: Στεφανία Μαρούδη – Ελένη Σαμψών 



 

Παραγωγή 

 Τοποθεσία γυρισμάτων: Greenwich, Αγγλία στα: 

Winchester College, Winchester Cathedral Close, 
Chatham Dockyard, St Mary the Virgin Church, 
Ewelme, South Oxfordshire και Pinewood Studios 

Προϋπολογισμός: $61,000,000 

Kέρδη παγκοσμίως: $441,809,770 

 



 

Hugh Jackman 

 Γιάννης Αγιάννης 



 

 Ο Hugh Jackman έχασε πάνω από 15 κιλά, 
ώστε να είναι πειστικός ως εξαθλιωμένος 
φυλακισμένος και για το λόγο αυτό 
τρεφόταν πολύ περιορισμένα, κάνοντας 
ταυτόχρονα εντατική γυμναστική γιατί ο 
Αγιάννης είναι παροιμιώδης για τη ρώμη 
του, ενώ 36 ώρες πριν το γύρισμα 
αποφάσισε να κόψει και το νερό για να είναι 
ρεαλιστικά αφυδατωμένος και 
αποστεωμένος.  

 Οι κριτικοί αποθέωσαν τον ηθοποιό όχι 
μόνο για τις ικανότητές του στην 
υποκριτική, αλλά και για τις φωνητικές του 
δυνατότητες.  

 

Προετοιμασία και Ερμηνεία 



Anne Hathaway  
 Φαντίνα 



 

Προετοιμασία 

 H Anne Hathaway για  τον ρόλο 

της Φαντίνας έπρεπε να ακολουθήσει 
δίαιτα βασισμένη σε μπισκότα βρώμης 
με στόχο να χάσει 11 κιλά για την 
ανάγκες του ρόλου της στην 
κινηματογραφική μεταφορά των 
"Αθλίων". «Ανακαλώντας την όλη 
εμπειρία -και δεν το κρίνω με κανένα 
τρόπο- ήταν στα σίγουρα παρανοϊκό. 
Ήταν σίγουρα εκτός πραγματικότητας, 
αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση 
αυτή είναι η Φαντίνα», είπε 
χαρακτηριστικά η ίδια. 



 

Ερμηνεία 

 Οι θυσίες της ηθοποιού συνέδραμαν στην καλύτερη 

διεκπεραίωση του ρόλου της. Η Hathaway κατόρθωσε να 

ενσαρκώσει τον χαρακτήρα και τον ψυχισμό της Φαντίνας 

αποδίδοντας με εξαιρετικό  τρόπο τη θλίψη και την απόγνωσή 

της. Το δράμα της μητέρας που βρίσκεται μακριά από το παιδί 

της, της γυναίκας που έχει χάσει εντελώς την αξιοπρέπεια της 

αντανακλάται στο πρόσωπο της ηθοποιού. Η ερμηνεία της 

προκαλεί τη συγκίνηση του κοινού που συμπάσχει με την 

τραγική ηρωίδα και βιώνει τον πόνο του θάνατού της πριν 

προλάβει να αντικρύσει ξανά την κόρη της. 



 

Διαφορές με το βιβλίο 

Είναι δυνατό να εντοπίσουμε ορισμένες  

διαφορές με το βιβλίο αναφορικά με το 

συγκεκριμένο ρόλο. Η Φαντίνα στο βιβλίο 

παρουσιάζεται ως ξανθιά, ενώ η ηθοποιός 

είναι καστανή. Ακόμα, αναλύεται και η 

ζωή της πριν από το εργοστάσιο του 

δημάρχου Μαγδαληνή που δουλεύει ως 

εργάτρια, ενώ η ταινία ξεκινάει την 

παρουσίαση της Φαντίνας από τη στιγμή 

που απολύεται.  Γενικότερα στην ταινία ο 

ρόλος της Φαντίνας συγκριτικά με το 

βιβλίο καταλαμβάνει μικρότερη έκταση. 



 

Τα αρνητικά συναισθήματα 
της Φαντίνας αποδίδονται 
εξίσου παραστατικά στο 
βιβλίο και στην ταινία. Η  
Anne Hathaway κατορθώνει 
με το ταλέντο και το 
δυναμισμό της να υποδυθεί 
εξαιρετικά την ηρωίδα, 
αποσπώντας το όσκαρ β’ 
γυναικείου ρόλου για τη 
συγκλονιστική ερμηνεία της. 



 

Russel Crowe 
Ιαβέρης  

 



 

Ερμηνεία 

O Russel Crowe, ο βραβευμένος με όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για την 
ταινία Μονομάχος ηθοποιός, ανέλαβε να υποδυθεί τον απόλυτα 
προσηλωμένο στην προσπάθεια επικράτησης μίας έννομης κοινωνίας 
αστυνομικό Ιαβέρη. Ο Crowe υπηρετώντας απρόσκοπτα το ρόλο του 
κατάφερε να αποδώσει ακριβώς το πάθος με το νόμο και το μίσος για την 
παρανομία που διακρίνει τον αστυνομικό και τη μετάβασή του από το 
στάδιο της απέχθειας προς τον Γιάννη Αγιάννη σε εκείνο των τύψεων για 
τα δεινά που του προκάλεσε.  Διαμόρφωσε και ερμήνευσε έναν 
ολοκληρωμένο Ιαβέρη, αφού ανέδειξε όχι μόνο την αφοσίωση του στο 
επάγγελμά του που φτάνει τα όρια της υπερβολής και την απολυτότητα 
του χαρακτήρα του, αλλά και τη μετάνοιά του και τη συνειδητοποίηση 
από μέρους του ότι ο νόμος της εποχής προβλέπει υπερβολικές ποινές για 
πλημμελήματα. 



 
Χωρίς να έχει τις μεγάλες φωνητικές 
ικανότητες των άλλων ηθοποιών αλλά 
με καλή χροιά βαρύτονου, έδωσε μια 
στιβαρή και μεστή ερμηνεία. Από τις 
πιο δυνατές του έργου η σκηνή στην 
οποία αναμετριέται με τον εαυτό του: 
οι ενοχές του, το γκρέμισμα αυτών που 
για μια ζωή ήταν τα πιστεύω του, οι 
αμφιβολίες του και τέλος η επιλογή της 
λύσης της αυτοκτονίας, καθώς ότι 
ήξερε και πίστευε έχει πια γκρεμιστεί . 
Όπως δηλώνει και ο ίδιος, «η ζωή που 
ήξερα έχει καλυφθεί από σκιές». 

Ερμηνεία 



 

Amanda Seyfried  
Τιτίκα 



 

 Στο ρόλο της Κοζέτ (πηγή 

φωτός, ελπίδας και αγάπης) 

βρίσκουμε την Αμάντα Σέιφριντ, 

γνωστή από την ταινία Mamma 

Mia!, η οποία στα 15 της είχε 

υποδυθεί την Κοζέτ και σε 

σχολική παράσταση. Οι κριτικές 

που έλαβε ήταν καλές από 

πλευράς υποκριτικής, αλλά 

μουσικά οι κριτικοί διατύπωσαν 

δυσμενή σχόλια. 

Ερμηνεία 



 

Samantha 
Barks 

Επονίνη 



 

Η ηθοποιός για τον ρόλο 

H Samantha Barks ανέλαβε τον ρόλο 
της Επονίνης , της μεγάλης κόρης των 
Θεναρδιέρων, από όταν εκείνη 
ενηλικιώνεται.  Έχοντας υποδυθεί τον 
συγκεκριμένο ρόλο και στο θέατρο, η 
ίδια υποστηρίζει ότι: Εντοπίζονται 
ομοιότητες ανάμεσα στο βιβλίο και στην 
ταινία, αφού πρόκειται για τον ίδιο 
χαρακτήρα. Ωστόσο, η παρουσίαση της 
Επονίνης της ταινίας είναι οπτική και 
επομένως διαφέρει από εκείνη του 
βιβλίου, οπότε αποτελούσε πρόκληση 
για εμένα να αποδώσω τα συναισθήματα 
της ηρωίδας μέσω του μιούζικαλ.» 



 

Ερμηνεία 

Η Barks αποδείχθηκε ικανή να αναδείξει την αντιφατική 

προσωπικότητα της Επονίνης. Αφενός αποκρυστάλλωσε τον μύχιο 

πόθο και την έντονη ερωτική επιθυμία της ηρωίδας για τον Μάριο και 

αφετέρου κατέστησε φανερή τη ζήλεια που ένιωθε για την Τιτίκα που 

δυστυχώς για την ίδια κατέκτησε από την πρώτη στιγμή τον αγαπημένο 

της. Ταυτόχρονα, είναι άψογη και στις σκηνές που επιδιώκει μαζί με 

τους ύπουλους γονείς της να επιβιώσει με αθέμιτα μέσα κατά τη 

διάρκεια των συνταρακτικών γεγονότων του εμφύλιου πολέμου. Μέχρι 

το τέλος, η ηθοποιός μέσω της ερμηνείας της καταδεικνύει τον έρωτα  

της Επονίνης με τον Μάριο, που φτάνει στο σημείο της αυτοθυσίας. 



 

Helena Bonham Carter and 
Sacha Baron Cohen 

Θεναρδιέροι 



 

Ερμηνεία 

 Η Helena Bonham Carter και ο Sacha Baron 
Cohen υποδύονται τους Θεναρδιέρους, τους ύπουλους 

πανδοχείς που αρχικά εκμεταλλεύονται την Τιτικά, ενώ στη 

συνέχεια εξελίσσονται σε εξαιρετικά επικίνδυνους 

κακοποιούς. Οι δύο ηθοποιοί είχαν ξανασυνεργαστεί στην 

ταινία «Ο λόγος του βασιλιά» , γεγονός που διευκόλυνε τη 

διαδικασία των γυρισμάτων. Αν και οι ερμηνείες τους δεν 

κέντρισαν τόσο το ενδιαφέρον των κριτικών, κατορθώνουν 

να προβάλλουν επιτυχημένα τον μνησίκακο και μοχθηρό 

χαρακτήρα των ηρώων που ενσαρκώνουν. 



 

Ενδυματολογία 



Γιάννης Αγιάννης: Η 

σκουρόχρωμη μπέρτα στον 

δρόμο του για εξιλέωση 

συμβολίζει την ψυχική του 

κατάσταση.  



Ιαβέρης: Αρχικά, φοράει μια 
τιρκουαζ στολή που ταιριάζει 
στο ρόλο του ως φύλακα. Όσο 
άρχιζε να γίνεται πιο σκληρός 
και να είναι παθιασμένος με 
την δουλειά του, τόσο 
σκούραιναν οι τόνοι της 
στολής του. 



Φαντίνα: Στην αρχή της ταινίας 

εμφανίζεται  με απαλά χρώματα 

αλλά στη συνέχεια φοράει 

κόκκινα όταν εκπορνεύεται. 

Αντίθετα, όταν εργάζεται στο 

εργοστάσιο ντύνεται με ανοιχτά 

μπλε χρώματα που συμβολίζουν 

την αγνότητά της. 
 



Μάριος: Έπρεπε να 

σχεδιάσουν μια ενδυμασία 

στην οποία θα διαφαίνεται ότι 

είναι πλούσιος που 

προσποιείται το φτωχό. 



 

Μουσική 

Επιμέλεια: Αιμιλία Χαρτσιά 



 

Οι Άθλιοι-Μουσική 

 Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο 
μιούζικαλ των Alain Boublil και 
Claude-Michel Schönberg, οι οποίοι 
έγραψαν και ένα τραγούδι αποκλειστικά 
και μόνο για την κινηματογραφική 
μεταφορά-Suddenly) και Χέρμπερτ 
Κρέτζμερ (που υπογράφει τους στίχους), το 
οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα του Βίκτωρος 
Ουγκώ. Η ιστορία του μιούζικαλ ξεκίνησε 
το 1978, με τους συνθέτες να ξεκινούν τη 
μουσική προσαρμογή του έργου του 
Ουγκώ, που ανέβηκε πρώτη φορά το 1980 
στα γαλλικά. Το πρώτο μεγάλο θεατρικό 
ανέβασμα του μιούζικαλ, που σηματοδοτεί 
και τυπικά την έναρξη της πολύχρονης 
πετυχημένης θεατρικής πορείας του έλαβε 
χώρα το 1985 στο Λονδίνο. 

 



 

Μουσικές Βραβεύσεις 

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, «Οι άθλιοι» 
είναι μια μουσική ταινία και αποτελεί την 
κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου 
θεατρικού μιούζικαλ το οποίο από το 1980 έχει 
διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία με ρεκόρ 
θεαματικότητας (πάνω από 60 εκατομμύρια 
θεατές ανά τον κόσμο). Κέρδισε ένα βραβείο 
BAFTA για τον ήχο(Simon Hayes, Andy 
Nelson, Mark Paterson, Jonathan Allen, 
Lee Walpole, and John Warhurst),ένα 
βραβείο Όσκαρ για τον ήχο (Andy 
Nelson, Mark Paterson, and Simon Hayes) 
και βραβείο Houston Film Critics Society 
(για το τραγούδι "Suddenly"). 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gvvRZDbFtUHRGM&tbnid=haeP_kzmHWFa3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ipadwallpaper-show.blogspot.com/2013_01_01_archive.html&ei=VOFpU8esBI7sO9vigfAF&bvm=bv.66111022,d.d2k&psig=AFQjCNFJx_zwtZFKyc-sqH1JYR64uBULGw&ust=1399534273031865


 

Μουσικές Κριτικές 

 Εντυπωσιακές είναι οι φωνητικές ικανότητες όλων των ηθοποιών 

και ιδιαίτερα των πρωταγωνιστών. Ο Hugh Jackman στον ρόλο 

του Jean Valjean (Γιάννη Αγιάννη) πολύ καλός και πειστικός και 

εξάλλου είναι ηθοποιός που έχει εμπειρία στο είδος του μιούζικαλ. 

Η Anne Hathaway, στον ρόλο της Φαντίνας, για τον οποίο 

βραβεύτηκε, όπως ήταν αναμενόμενο με το Όσκαρ Β΄ γυναικείου 

ρόλου, απογείωσε το πιο γνωστό ίσως τραγούδι του μιούζικαλ το «I 

dreamed a dream». Εκείνος, όμως, που ήταν πραγματική έκπληξη 

και ανατροπή σε αυτό το έργο ήταν ο Russel Crowe στον ρόλο του 

Ιαβέρη. Απέδειξε σε έναν ρόλο τόσο διαφορετικό από αυτούς που 

τον έχουμε συνηθίσει, πόσο μεγάλος και πολυτάλαντος ηθοποιός 

είναι. Έπλασε ένα νέο Ιαβέρη, και τον έκανε συμπαθητικό.  



I dreamed a dream in time gone by, 
When hope was high and life worth living 
[…] 
 
I had a dream my life would be  
So different from this hell I’m living 
So different now from what it seemed 
 
 
Now life has killed the dream I dreamed. 



 

Καινοτομία ταινίας 

 Ο σκηνοθέτης  επέλεξε ηθοποιούς  που- τραγουδούν ζωντανά στα πλατό, καθώς 
γυρίζουν τη σκηνή και όχι επάνω σε ηχογραφημένη μουσική, για να δίνουν οι 
ίδιοι το τέμπο.Η απόφαση αυτή είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Οι ηθοποιοί 
επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους, η ερμηνεία τους βγάζει τον απαιτούμενο 
ρεαλισμό και τα κοντινά πλάνα αποπνέουν το πάθος του κάθε ήρωα 

 Στο σετ υπάρχει πιανίστας που παίζει ζωντανά όλα τα κομμάτια και στο post –
production το πιάνο θα αντικατασταθεί από ορχήστρα. Οι ηθοποιοί όχι μόνο δε 
βγαίνουν από το στιγμιαίο συναίσθημα του ρόλου, αλλά μπορούν να 
αυτοσχεδιάσουν, να χρησιμοποιήσουν την εικόνα ή το πρόσωπο που έχουν 
απέναντί τους στην ερμηνεία τους και δεν υποχρεώνονται να ακολουθούν σε play-
back την ηχογράφηση που θα είχαν κάνει μήνες πριν σε ένα συμβατικό 
κινηματογραφικό ανέβασμα μιούζικαλ. 

  Σχολιάζει, σχετικά, ο σκηνοθέτης Τομ Χούπερ: «Ήθελα να δημιουργήσω μια 
εναλλακτική πραγματικότητα στην ταινία, με τους ηθοποιούς να επικοινωνούν 
μεταξύ τους τραγουδώντας. Πήρα ένα μεγάλο ρίσκο επιλέγοντας να βάλω τους 
ηθοποιούς να τραγουδούν ζωντανά, καθώς δεν ήθελα να φαίνεται τίποτα ψεύτικο, 
πράγμα αναπόφευκτο αν τραγουδάνε playback, όσο καλός κι αν είναι ο 
συγχρονισμός τους.» 



 

Σκηνοθεσία της ταινίας 

Επιμέλεια: Αριάδνη Φατσή 



 
 Οι αρμοδιότητες του σκηνοθέτη είναι η: 

1. Καλλιτεχνική και τεχνική διεύθυνση της 
ταινίας μέσω οδηγιών και εποικοδομητικών 
συμβουλών προς τους ηθοποιούς. 

2. Επιλογή των ηθοποιών μαζί με μια ομάδα 
εργασίας. 

3. Διατήρηση αρμονικής συνεργασίας μεταξύ 
ηθοποιών και τεχνικών.  

4. Μέριμνα για τον χαρακτηρισμό της ταινίας ως 
κατάλληλης για όλους, κατάλληλης για άνω 
των 13, κατάλληλης για άνω των 17  ή 
ακατάλληλης για ανηλίκους. Αυτό συχνά 
περιλαμβάνει την αποκοπή ή επεξεργασία 
σκηνών έτσι ώστε η ταινία να είναι διαθέσιμη 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους πιθανούς 
θεατές. 

 

Λίγα λόγια για την τέχνη της σκηνοθεσίας 



 

 Σεβασμός στο μήνυμα και την 

εποχή του συγγραφέα 

Παρουσίαση του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσματος με το 

μικρότερο δυνατό κόστος 

 Διάρκεια της ταινίας 

 Σεβασμός σε πολιτικές 

αντιλήψεις του συγγραφέα 

 Συμβολισμοί 

Δυσκολίες για μια ταινία που βασίζεται σε βιβλίο 



 
 Τους «Αθλίους» σκηνοθέτησε ο Tom 

Hooper, ο οποίος έχει κερδίσει Όσκαρ 
καλύτερης ταινίας για την ταινία «Ο λόγος 
του βασιλιά (2011)»  

 Συνηθίζει να σκηνοθετεί ταινίες που 
διαδραματίζονται σε άλλη ιστορική 
περίοδο. 

 Για τους Αθλίους δήλωσε: «Ζούμε σε μια 
εγωιστική εποχή, προσκολλημένοι στο πώς 
θα προβάλλουμε διάφορες εκδοχές του 
εαυτού μας. Αλλά πρέπει να πει κανείς 
αυτή την ιστορία από την οπτική γωνία ότι 
ο Θεός υπάρχει. Και αυτό που ο Θεός 
σημαίνει στην πράξη είναι η συμπόνια, ο 
αγώνας να ζήσεις τη ζωή σου με έναν ηθικό 
τρόπο.» 

 

Σκηνοθέτης των «Αθλίων» 



 

Συμβολισμοί 

Χρήση συμβολικών χρωμάτων ή 

εικόνων, ώστε να αποδοθεί καλύτερα 

το μήνυμα του συγγραφέα αλλά και 

να εκφραστούν ιδέες του σκηνοθέτη 

ή να γίνει επικαιροποίηση ορισμένων 

κοινωνικών ζητημάτων . 



 
 Η μεταφορά του σκηνικού μιούζικαλ «οι Άθλιοι» στον 

κινηματογράφο έλαβε πλήθος θετικών αλλά και αρνητικών 
κριτικών. 

 Η ταινία βασίζεται πλήρως σε τραγούδια, τα οποία αποδίδουν ένα 
κομμάτι του βιβλίου. Συνολικά, πολλοί κριτικοί παρατήρησαν ότι 
είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς το μιούζικαλ αν δεν 
γνωρίζει την υπόθεση του βιβλίου. 

 Μεγάλο μέρος του κοινού βρήκε ότι η ταινία δεν αποδίδει τα 
συναισθήματα και τα μηνύματα του βιβλίου και τη θεώρησε πολύ 
ελαφρύτερη. 

 Αντίθετα, πολλοί που είχαν ήδη δει στο θέατρο την παράσταση 
ενθουσιάστηκαν με την κινηματογραφική μεταφορά της, λέγοντας 
ότι έδωσε νέα διάσταση στο κλασσικό έργο. 

Κριτικές 



 
Η περιορισμένη διάρκεια της ταινίας (κοντά στις 2 ώρες, 

μετά από περικοπές σκηνών) δεν αφήνει να φανούν πολλά 
από τα νοήματα του βιβλίου. 

Οι στίχοι των τραγουδιών, όμως, αποδίδουν εύστοχα τη 
συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων και φέρνουν 
τον θεατή πιο κοντά στους ήρωες του συγγραφέα και την 
εποχή του. 

Ο σκηνοθέτης έχει, κατά τη γνώμη μας, σεβαστεί τις 
πολιτικές πεποιθήσεις του συγγραφέα, καθώς η 
επαναστατική διάθεση που διέπει το έργο του Ουγκώ 
φαίνεται σε όλη την ταινία, και ιδιαιτέρως στο φινάλε. 

Σύγκριση βιβλίου - ταινίας 



Do you hear the people sing, singing the song of angry men? 
It is the music of a people who will not be slaves again. 
When the beating of the heart echoes the beating of the drums, 
there is a life about to start when tomorrow comes. 





Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


