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ΤO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

& 

TO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

σας προσκαλούν στην 7η προβολή του σεμιναρίου 

ΈΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΤ' ΚΥΚΛΟΣ 

«Έγκλημα και λογοτεχνία: Κινηματογραφική αναπαράσταση» 

 

 

Τρίτη 7 Μαΐου 2019, 18:00- 21:00, Αμφ.3 Παντείου Πανεπιστημίου 

Προβολή: «Χωρίς Ταυτότητα» (1963 – διάρκεια: 87΄) Βασισμένο στο 

μυθιστόρημα  του Γιάννη Μαρή «Χωρίς ταυτότητα» 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης. Πρωταγωνιστές: Αλέκος Αλεξανδράκης, Ζωή 

Λάσκαρη, Μαίρη Χρονοπούλου, Κατερίνα Χέλμη, Βάσω Μεταξά, Σπύρος 

Μουσούρης.  
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Η ταινία: Ο Γιάννης Ντοναβέντης, έχοντας περιέλθει σε δεινή οικονομική 

κατάσταση, δέχεται την πρόταση που του γίνεται από έναν παράξενο επισκέπτη 

ονόματι Αβράμογλου να πρωταγωνιστήσει σε μια μεγάλη κομπίνα, υποδυόμενος τον 

Γιώργο Μαυρολέοντα, γιο μιας πλούσιας αθηναϊκής οικογένειας, η τύχη του οποίου 

αγνοείται εδώ και δεκαεπτά χρόνια μετά τον βομβαρδισμό της Λάρισας από τους 

Γερμανούς. Η επιστροφή του χαμένου γιου φέρνει ευτυχία στη μητέρα και την 

αδελφή του Γιώργου, την Λιάνα, ενώ ο ίδιος αναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία την 

διεύθυνση της οικογενειακής επιχείρησης. Πίσω, όμως, από την κομπίνα κρύβεται η 

Ζανέτ, εξαδέλφη της Λιάνας, η οποία εποφθαλμιά την περιουσία της οικογένειας 

Μαυρολέοντος και έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο εξόντωσης της Λιάνας που είναι 

ερωτευμένη με τον Ντοναβέντη. Για να πετύχει τον σκοπό της, επιχειρεί με 

διάφορους τρόπους να θανατώσει τη Λιάνα. Μεταξύ των άλλων, της στήνει θανάσιμη 

παγίδα, κάνοντας δολιοφθορά στο αυτοκίνητό της, χωρίς να υπολογίσει ότι στη θέση 

του οδηγού θα βρεθεί αντί εκείνης ο Ντοναβέντης, ο οποίος εκτός από θύμα της 

παγίδας πέφτει και θύμα εκβιασμού. 

http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/393  

Το μυθιστόρημα:  «Όταν κανένας πιστέψει πως η ζωή έγινε μια ζούγκλα, όπου θα 

επιζήσει μόνο ο πιο δυνατός, είναι ικανός πια για όλα. Είναι ικανός να κλέψει ένα 

όνομα, μια περιουσία, ακόμη και την αγάπη από μια μητρική καρδιά. Ο ήρωας της 

ιστορίας μας έγινε βρώμικος, γιατί πίστεψε πως όλα γύρω του ήταν βρώμικα. Όταν 

συνάντησε την ανθρώπινη καλοσύνη, κατάλαβε πως κι ο ίδιος δεν ήταν ίσως τόσο 

κακός, όσο το πίστευε. Κατά τα άλλα, η ιστορία ξεκινά από ένα πραγματικό 

περιστατικό, που απασχόλησε πριν λίγα χρόνια τον αθηναϊκό τύπο… (ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)» 

https://www.politeianet.gr/books/9789600707502-maris-giannis-atlantis-choris-

tautotita-98604  

 

 

http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/393
https://www.politeianet.gr/books/9789600707502-maris-giannis-atlantis-choris-tautotita-98604
https://www.politeianet.gr/books/9789600707502-maris-giannis-atlantis-choris-tautotita-98604
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κωνσταντίνος Βαθιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού 

Δικαίου Νομικής Σχολής του Δ. Π. Θ.   

 

ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:  

Ποινικοί προβληματισμοί ως προς την απάτη, την εκβίαση και την ανθρωποκτονία εκ 
προθέσεως με αφορμή την ελληνική ταινία “Χωρίς ταυτότητα” 
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