
Βιογραφικό του Νικολάου Κούνδουρου, Σκηνοθέτη 

Γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στις 15 ∆εκεµβρίου του 1926. Είναι γιος του δικηγόρου 

και πολιτικού Ιωσήφ Κούνδουρου. Μεγάλωσε στην Αθήνα µέσα σε µια φαµίλια κυνηγηµένη από 

τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Αθήνας από την οποία και αποφοίτησε το 1948. Λόγω πολιτικών 

πεποιθήσεων, εξορίστηκε για τέσσερα χρόνια στη Μακρόνησο. Στα 28 του χρόνια αποφάσισε να 

ασχοληθεί µε τον κινηµατογράφο. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του ως σκηνοθέτης µε τη Μαγική 

Πόλη (1954), όπου συνδύασε το νεορεαλισµό µε την εικαστική του µατιά. Με το σύνθετο και 

πρωτοποριακό έργο Ο ∆ράκος (1956), ο Νίκος Κούνδουρος καθιερώνεται. Ακολούθησαν "Οι 

παράνοµοι" (1958), "Το ποτάµι" (1959), "Μικρές Αφροδίτες" (1963),  Το πρόσωπο της 

Μέδουσας" (1967). Στα χρόνια της δικτατορίας έζησε στο Παρίσι, τη Ρώµη και το Λονδίνο. 

Μετά την πτώση της χούντας, επιστρέφει στην Ελλάδα και  γυρίζει  ", "Τα τραγούδια της 

φωτιάς" (1974).  

∆ιετέλεσε σύµβουλος του Υπουργείου Πολιτισµού και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων 

Σκηνοθετών.   

Ο Ν. Κούνδουρος έχει επίσης αντιπροσωπεύσει τον ελληνικό κινηµατογράφο πολλές φορές στο 

εξωτερικό όπως στο Φεστιβάλ Βενετίας το 1953 και 1956, στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 1958, 

1963 και 1967. Έχει επίσης τιµηθεί µε το Πρώτο Βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης και Βερολίνου το 1963 για τη ταινία "Μικρές Αφροδίτες" καθώς και για τη ταινία 

του "Το ποτάµι" στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1959. Ειδικότερα για τη ταινία "Μικρές 

Αφροδίτες" τιµήθηκε και µε το Βραβείο της ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου. Η δε 

ταινία του "Ο ∆ράκος" χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη ελληνική ταινία στη δεκαετία του 1950-

1960. Τόσο η ελληνική όσο και η γαλλική και αγγλική τηλεόραση έχουν προβάλει κατ΄ 

επανάληψη ταινίες του Κούνδουρου. Σηµειώνεται επίσης πως αντίγραφα (κόπιες) πολλών 

ταινιών του βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Μουσείο Κινηµατογράφου, στη Γαλλική Ταινιοθήκη 

καθώς και στο Μητροπολιτικό (Μητροπόλιταν) Μουσείο της Νέας Υόρκης.  

Στις 14 Φεβρουαρίου, 2005 θα αναγορευτεί επίτιµος διδάκτορας του Τµήµατος Επικοινωνίας και 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών από τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών Γιώργο Μπαµπινιώτη. Το θέµα της πρώτης του εκείνης οµιλίας ως πανεπιστηµιακός 

ήταν Ο καθηµερινός πολιτισµός και η βιοµηχανία της κουλτούρας.  

 

 

Στις 3 Νοεµβρίου του 2012 γίνονται τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου-έργο του η Αρπαγή της 

Ευρώπης,  Πρόκειται για ένα τεράστιο άγαλµα που δεσπόζει στη νέα προβλήτα του λιµανιού του 



Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη. Στον Νίκο Κούνδουρο απονεµήθηκε το χρυσό µετάλλιο του 

∆ήµου Αγ. Νικολάου για την προσφορά του στον τόπο του και στην τέχνη. 

 

Φιλµογραφία  

Σινεµά  
� Μαγική πόλη (1954) 

� Ο δράκος (1956) 

� Οι παράνοµοι (1958) 

� Το ποτάµι (1960) 

� Μικρές Αφροδίτες (1963) 

� Vortex ή Το πρόσωπο της Μέδουσας (1967) 

� Τραγούδια της φωτιάς (1975) 

� «1922» (1978) 

� Μπορντέλο (1984) 

� Μπάυρον, Μπαλάντα για ένα δαίµονα (1992) 

� Οι φωτογράφοι (1998) 

� Ένα Πλοίο για την Παλαιστίνη (2011) 

 

Τηλεοπτικά ντοκιµαντέρ  
�  Ελληνιστί Κύπρος (1974) 

� Ιφιγένεια εν Ταύροις (1991)  

� Αντιγόνη  κραυγή ειρήνης (1994) 

�  

ΘΕΑΤΡΟ  

• Η όπερα της πεντάρας του Μπρεχτ , Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (1980) 

• Ηλέκτρα του Ευριπίδη, Όπερα του Μίκη Θεοδωράκη, Ηρώδειο  (1996) 

• Οι δρόµοι του ουρανού-Ιερές µουσικές (1997) 

• Υπεύθυνος για το πρόγραµµα Περί Ιστορίας και Μύθων,  ∆ελφοί (1998) 

• Εγώ,  η Αντιγόνη του Σοφοκλή,  Επίδαυρος (1999) 

• Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, µε µουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, Ηρώδειο 

(2000)  

• Ο ∆ιγενής Ακρίτας και η Βασίλισσα των Αµαζόνων, Ηρώδειο  (2002) 

 

ΒΙΒΛΙΑ 
-Το 1976, γράφει το βιβλίο µε τίτλο Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου, εκδόσεις «Κείµενα». Το 

βιβλίο αυτό εκδίδεται ξανά από τις εκδόσεις «Αιγόκερως» το 2011 

 

-Το 1993, ο Κούνδουρος εκδίδει στον «Εξάντα», ένα βιβλίο για το φίλο του γλύπτη Μέµο Μακρή, -

µε τίτλο Περιπλάνηση: Ο βίος και η πολιτεία του Μέµου Μακρή 

  

-Το 2009, από τις εκδόσεις «Ίκαρος» θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Ονειρεύτηκα πως πέθανα. 

Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό αφήγηµα 

 

 

 

 


