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Ο ∆ρ Andrew Horton του Προ-
γράµµατος Κινηµατογράφου 
του Πανεπιστηµίου της Οκλα-

χόµα, θα παρουσιάσει την Κυριακή 9 
∆εκεµβρίου στη Λέσχη της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ τη ζωή, 
το έργο και την επιρροή της Μελίνας 
Μερκούρη.

Πρόκειται για έναν διεθνούς φήµης 
βραβευµένο σεναριογράφο και συγ-
γραφέα είκοσι τριών βιβλίων για τον 
κινηµατογράφο και τις πολιτιστικές 
µελέτες. Στις ταινίες του περιλαµβά-
νεται η πρώτη µεγάλου µήκους ται-
νία του Μπραντ Πιτ, «The Dark Side 
of the Sun» και το πολυβραβευµένο 
«Something in Between» (l983, Γιου-
γκοσλαβία, σε σκηνοθεσία Srdjan 
Karanivic). Έχει δώσει σεµινάρια σε-
ναριογραφίας σε όλο τον κόσµο, συ-
µπεριλαµβανοµένης της Νορβηγίας, 
της Γερµανίας, της Αγγλίας, της ∆ηµο-
κρατίας της Τσεχίας, της Ελλάδας, της 
Νέας Ζηλανδίας, της Ελβετίας και σ’ 
όλες τις Ηνωµένες Πολιτείες και είµα-
στε αρκετά τυχεροί που θα παρευρεθεί 
και θα οµιλήσει στην Ελληνική Κοινο-
τική Λέσχη.

Ο ∆ρ Horton έζησε και εργάστηκε 
στην Ελλάδα για πάνω από οκτώ έτη, 
κατά την περίοδο της χούντας στη δεκα-
ετία του 1960, και συνδέθηκε προσω-

πικά µε τη Μελίνα και τον σκηνοθέτη 
σύζυγό της Ζιλ Ντασέν. Η παρουσίασή 
του είχε επιρροή στην Μελίνα ως άτο-
µο, ως ηθοποιό, ως Ελληνίδας ακτι-
βίστριας κατά της Χούντας, και, τέλος, 
ως υπουργό Πολιτισµού στο τελευταίο 
στάδιο της ζωής της, βοηθώντας στην 
πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας στο 
θέατρο, τον κινηµατογράφο, και σ’ άλ-
λες τέχνες.

Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από 
αποσπάσµατα από µερικές από τις πιο 
διάσηµες ταινίες της, συµπεριλαµβα-
νοµένων, «Στέλλα» (1955), «Ποτέ την 
Κυριακή» (1960), «Topkapi» (1964) 
και «A Dream of Passion» (1978). Ο 
∆ρ. Horton αυτή τη στιγµή εργάζεται 
πάνω σε ένα σενάριο βασισµένο στη 
ζωή της Μελίνας Μερκούρης «Γεννή-
θηκα Ελληνίδα»!

Ίσως όλοι συµφωνήσουµε ότι η 
Ελλάδα σήµερα χρειάζεται µια άλλη 
Μελίνα ή κάποιον σαν κι αυτήν για 
να βοηθήσει ΚΑΙ «να κάνει τη διαφο-
ρά σε δύσκολους καιρούς», ∆ήλωσε 
Ο ∆ρ Horton. Θα έχουµε την σπάνια 
ευκαιρία να ακούσουµε τον ∆ρ Horton 
να µιλάει για την επιρροή της Με-
λίνας στην Ελλάδας, την Κυριακή 9 
∆εκεµβρίου και ώρα 17:30µ.µ. στην 
Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, 206-210 
Lakemba Street, Lakemba.

Dr. Andrew Horton of the Film 
Program at the University of 
Oklahoma will be giving a 

presentation about the Life, Times 
and Influence of Melina Mercouri at 
the Greek Orthodox Community Club 
on Sunday 9th December. 

An internationally renowned award 
winning screenwriter and the author 
of twenty three books on film, screen-
writing and cultural studies his films 
include Brad Pitt’s first feature film, 
The Dark Side of the Sun and the 
much awarded Something in Between 
(l983, Yugoslavia, directed by Srdjan 
Karanovic).  

He has given screenwriting work-
shops around the world including 
Norway, Germany, England, the 
Czech Republic, Greece, New Zealand, 
Switzerland and throughout the Unit-
ed States and we are fortunate enough 
to have him speak at the Greek Ortho-
dox Community Club. 

Dr. Horton lived and worked in 
Greece for over eight years during the 
Junta period in the 1960’s, and was 
personally associated with Melina and 

her filmmaking husband Jules Dassin.  
His presentation will share Melina’s 
influence as a person, as an actress, as 
a Greek activist against the Junta, and 
finally as the Minister for Culture in 
the latter part of her life, assisting the 
cultural growth of Greece in theatre, 
film, and the other arts. 

The presentation will be accom-
panied by excerpts of some of her 
most famous films including Stella 
(1955), Never on Sunday (1960), 
Topkapi (1964) and A Dream of Pas-
sion (1978). Dr Horton is currently 
working on a script based on the life 
of Melina Mercouri I Was Born Greek! 

Perhaps we can all agree, Greece 
today needs another Melina or some-
one like her to help “make a difference 
in hard times!” said Assoc. Professor 
Vrasidas Karalis, Sydney University 
Modern Greek Department. 

The rare opportunity to see Dr Hor-
ton speak about one of Greece’s most 
influential women will take place 
Sunday 9th December, 5.30pm at the 
Greek Orthodox Community Club, 
206-210 Lakemba Street, Lakemba. 


