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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ - THE KILLING OF A SACRET DEER  

Η βραβευμένη με το βραβείο καλύτερου σεναρίου στο Φεστιβάλ Καννών ταινία του Γιώρ-
γου Λάνθιμου, που τον καθιέρωσε σαν έναν από τους σημαντικότερους νέους σκηνοθέτες 

του σύγχρονου κινηματογράφου. 

 

Ένας διαπρεπής καρδιοχειρουργός έχει αναπτύξει φιλική σχέση με ένα δεκαεξάχρονο α-
γόρι, ορφανό από πατέρα, το οποίο έχει υπό την προστασία του. Τα πράγματα παίρνουν 
ολέθρια τροπή όταν το συστήνει στην οικογένειά του. Το νεαρό αγόρι αναστατώνει τον κό-
σμο τους και υποχρεώνει τον γιατρό να επιλέξει ανάμεσα σε μια ακραία θυσία ή τον κίνδυ-

νο να χάσει τα πάντα. 

Καθώς κανένα ελάφι, ιερό ή μη, δεν εμφανίζεται στην ταινία, είναι σαφές πως θέλει να δη-
λώσει ήδη από τον τίτλο της πως δεν πρόκειται για ένα καθαρόαιμο ρεαλιστικό δράμα, αλ-
λά για μια περίπλοκη αλληγορία που ξεκινά από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Ιφιγένειας 
και το φόνο του ιερού ελαφιού της Αρτέμιδος από τον Αγαμέμνονα. Η τιμωρία του αρχι-
στράτηγου των Αχαιών, ο οποίος καλείται να θυσιάσει την κόρη του στη θεά αν θέλει να 
ηγηθεί της εκστρατείας στην Τροία, εγείρει ένα όχι μόνο ηθικό αλλά και πολιτικό δίλημμα, 

το οποίο εξετάζει με αξεπέραστο τρόπο ο Ευριπίδης στην «Ιφιγένεια εν Αυλίδι». 
Οι βραβευμένοι στις Κάνες για το σενάριό τους Γιώργος Λάνθιμος κι Ευθύμης Φιλίππου 
εμπνέονται από το κλασικό κείμενο και τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική 
και την κοινωνική ευθύνη, αναζητώντας απαντήσεις στο σήμερα. Σε μια πραγματικότητα 
χωρίς θεούς και παντοδύναμους βασιλιάδες, αλλά με ανθρώπους που συνεχίζουν να έ-

χουν λόγο πάνω στη ζωή και στο θάνατο, όπως ο μεγαλοχειρουργός Στίβεν, παντρεμένος 
με την επιτυχημένη οφθαλμίατρο Άννα, με την οποία έχουν δύο παιδιά. Συμπονώντας τον 
16χρονο Μάρτιν, ορφανό από πατέρα, ο Στίβεν αρχίζει να αναπτύσσει μια φιλική σχέση 

μαζί του, η οποία εξελίσσεται με έναν αμήχανο και ιδιαίτερα περίεργο τρόπο. Μάλιστα, ό-
ταν ο μικρός αποκτά δεσμούς με την οικογένεια του γιατρού, κάνει τις προθέσεις του ξεκά-

θαρες και βάζει στον Στίβεν ένα αδιέξοδο, τραγικό δίλημμα. 
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Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων που ισχύουν για προστασία από τον COVID19 και βάσει 
της χωρητικότητας της αίθουσας προβολών, θα γίνουν δεκτοί οι πρώτοι 90 θεατές, οι οποί-
οι και παρακαλούνται να τηρούν όλα τα μέτρα που επιβάλλονται. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει 
να προσέρχονται με την προστατευτική μάσκα, την οποία πρέπει να φοράνε μέχρι την εί-

σοδό τους στον κινηματογράφο. 


