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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      Ως θέμα αυτής της ερευνητικής εργασίας επιλέχθηκε ο κινηματογράφος, επειδή 

η «έβδομη τέχνη», όπως συνηθίζεται να τον αποκαλούμε, αποτελεί σήμερα ένα από 

τα πιο δημοφιλή μέσα ψυχαγωγίας για τους νέους και ένα από τα σημαντικότερα 

επιτεύγματα του 20ου αιώνα. Η επιρροή που ασκεί στο σύγχρονο άνθρωπο είναι 

σημαντική, καθώς ο κινηματογράφος ενσωματώνει κατακτήσεις πολλών άλλων 

τεχνών, αλλά και θέτει προβληματισμούς και ερωτήματα που συμβάλλουν στην 

ηθική, κοινωνική και αισθητική καλλιέργεια του ανθρώπου.  Με την εργασία που 

ακολουθεί, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη διαχρονική σημασία της 

κινηματογραφικής τέχνης, καθώς και τη σχέση της με τον ανθρώπινο πολιτισμό. 

Ποιο συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα παρακάτω 

ερωτήματα: α) Πώς έχει επηρεάσει η επιστήμη της τεχνολογίας την εξέλιξη του 

κινούμενου και του ψηφιακού σχεδίου; Πώς φτάσαμε στο σύγχρονο 

κινηματογράφο; β) Ποια επιρροή ασκεί ο κινηματογράφος στους ανθρώπους της 

εποχής μας και κυρίως στους νέους;  Για την επίτευξη του σκοπού μας καταφύγαμε 

στη βιβλιογραφική και διαδικτυακή αναζήτηση πηγών για τις απαρχές του 

κινηματογράφου, τα σπουδαιότερα ρεύματα στην ιστορία του, αλλά και τη 

σύγχρονη μορφή του. Προσπαθήσαμε επίσης να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην 

ιστορία του κινηματογράφου όλων των ηπείρων, καθώς η παγκοσμιοποίηση μας 

έχει φέρει σε επαφή με διάφορα είδη που παλιότερα ίσως να μας ήταν άγνωστα και 

καθιστά πλέον αδύνατο το διαχωρισμό των εθνικών κινηματογραφικών ειδών. 

Επιπλέον ασχοληθήκαμε με την πρωτότυπη έρευνα συντάσσοντας οι ίδιοι ένα 

ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους συμμαθητές μας και μας επέτρεψε 

να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα για τη σχέση τους με τον κινηματογράφο. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                                            1η ΟΜΑΔΑ: 
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1.  Τα πρώτα βήματα 

         Ο κινηματογράφος βασίζεται σε ένα ελάττωμα του ανθρώπινου ματιού, που 

ονομάζεται  «μετείκασμα». Ένας στιγμιαίος οπτικός ερεθισμός διαρκεί αρκετά αφού 

εξαφανιστεί η αιτία που τον προκάλεσε, γιατί χρειάζεται επεξεργασία από τον 

εγκέφαλο. Έτσι η εικόνα που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή από ένα 

αντικείμενο δεν χάνεται αμέσως, αλλά παραμένει και μετά την εξαφάνιση του. Η 

εντύπωση της εικόνας  διαρκεί ακόμα 1/16 περίπου του δευτερολέπτου  πάνω στο 

οπτικό νεύρο. Το μάτι δηλαδή δεν μπορεί να δει πάνω από 24 φωτογραφίες το 

δευτερόλεπτο. Ο κινηματογράφος στηρίζεται πάνω σε αυτή την αρχή για να 

λειτουργήσει. Δεν είναι τίποτα άλλο δηλαδή από μια αλληλουχία φωτογραφιών που 

κινούνται με ταχύτητα 24 «καρέ» το δευτερόλεπτο, όπως λέγεται η  φωτογραφία 

στην κινηματογραφική ορολογία. Όλες μαζί οι φωτογραφίες αποτελούν το 

κινηματογραφικό φιλμ. Έτσι πριν ακόμα εξαφανιστεί το μετείκασμα της μιας 

εικόνας,  έρχεται η άλλη εικόνα,  οι εικόνες αυτές "συγχωνεύονται" και 

δημιουργούν μια συνεχή ροή εντυπώσεων. Με αυτόν τον τρόπο ο κινηματογράφος 

δίνει την εντύπωση της κίνησης. 
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Τα καρέ περνάνε από μπροστά μας 

με ταχύτητα 24 καρέ/sec και άρα σε 

μια ταινία μέτριας διάρκειας 

περνάνε από μπροστά μας γύρω 

στις 10.000 εικόνες. Τα καρέ 

προβάλλονται μέσα από ένα 

κλείστρο στη μηχανή προβολής το 

οποίο κλείνει 2 φορές για να 

προβάλει κάθε καρέ και άρα σε μια 

ταινία που διαρκεί 1 ώρα και 40 

λεπτά, τα 40 λεπτά έχουμε μπροστά 

μας απόλυτο σκοτάδι, κάτι που φυσικά δεν αντιλαμβανόμαστε.  

 

Φιλμ:  Σε κάθε κινηματογραφική προβολή μπροστά στα μάτια του θεατή περνούν 

εκατοντάδες μέτρα φιλμ. Ένα λεπτό κινηματογράφου απαιτεί πάνω από 27μ. φιλμ 

και μια μεγάλη μήκους ταινία 2,5χλμ. Αν το καρέ είναι 35mm (το πιο συνηθισμένο), 

και περνάει από μπροστά μας με ταχύτητα 24καρέ/ sec, αυτό σημαίνει ότι για μια 

ταινία 90 λεπτών χρειαζόμαστε 2.400 μέτρα φιλμ. Πριν το μοντάζ, οι λήψεις που 

έχει κάνει ο σκηνοθέτης μπορεί να φτάνουν και τα 150.000 μέτρα! 

 

Σήμερα υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που προμηθεύει τις κινηματογραφικές 

εταιρίες με φιλμ σε τεράστιες  ποσότητες, το επεξεργάζεται και παράγει τις κόπιες 

που προβάλλονται στους κινηματογράφους. Στο παρελθόν  χρησιμοποιούσαν 

διαφόρων διαστάσεων φιλμ, αλλά για τις σημερινές ταινίες μεγάλου μήκους 

χρησιμοποιούν τη στάνταρ διάσταση των 35χιλ. 

 Το φιλμ 35χιλιοστών χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά το 1892 από τον 

William Dickson και τον Thomas 

Edison. Διατηρήθηκε για πολλά 

χρόνια με μερικές βέβαια 
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απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε να περιέχει και ήχο.  

 Η γαλλική εταιρία Πατέ εισήγαγε το 1922 τα φιλμ  των 9.5 χιλ. για τις 

ερασιτεχνικές ταινίες. Είχαν τρύπες στη μέση, ανάμεσα στα καρέ, για να 

είναι πλατύτερα. 

 Το 1923 παρουσιάστηκαν τα φιλμ των 16χιλ. για ερασιτεχνικές ταινίες. Ήταν 

άφλεκτα και προτιμήθηκε η διάσταση των 17.5 χιλιοστών για να πάψουν 

οι ερασιτέχνες να κόβουν στη μέση τα φιλμ των 35 χιλ. Σήμερα πολλές 

ταινίες γυρίζονται στα φιλμ των 16χιλ. 

 Οι κινηματογραφιστές για να μειώσουν το κόστος των ερασιτεχνικών ταινιών 

στα 1930 χρησιμοποίησαν δύο φορές το φιλμ των 16 χιλ. κάνοντας δύο 

σειρές με καρέ του 1/4. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο φιλμ των 8χιλ.  

                                           

 

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σημερινού κινηματογράφου έπαιξε ο γνωστός 

εφευρέτης Τόμας Έντισον με το κινητοσκόπιο:  

    Το κινητοσκόπιο (Kinetoscope) ήταν μία μηχανή παρουσίασης ταινιών, 

πρόδρομος της σύγχρονης κινηματογραφικής μηχανής προβολής. Αναπτύχθηκε από 

τον Ουίλλιαμ Ντίκσον στα εργαστήρια του Αμερικανού εφευρέτη Τόμας Έντισον, 

στον οποίο αποδίδεται και η αρχική σύλληψη της ιδέας κατασκευής του. Η 

εφεύρεση του κινητοσκοπίου συνδύαζε τη φωτογραφία και την τεχνολογία 

αναπαράστασης της κίνησης της εικόνας, προβάλλοντας διάτρητο φιλμ των 35 

χιλιοστών. Η εικόνα γινόταν ορατή με τη μέθοδο του στερεοσκοπίου. 

Η ανάπτυξη του κινητοσκοπίου βασίστηκε σε προγενέστερες ανακαλύψεις. Πιθανόν 

για αυτό το λόγο, ο Τόμας Έντισον κατοχύρωσε την εφεύρεσή του με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας μόνο στις ΗΠΑ και δεν επιχείρησε να κατοχυρώσει την εφεύρεση 

διεθνώς, γεγονός που επέτρεψε την αντιγραφή και περαιτέρω εξέλιξη της, 

ευνοώντας με αυτό τον τρόπο την ταχύτερη εξέλιξη του κινηματογράφου. 

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του πρωτότυπου κινητοσκοπίου έλαβε χώρα στις 20 

Μαΐου του 1891, ενώ στις 9 Μαΐου του 1893 έγινε η επίσημη παρουσίαση του, ως 

ολοκληρωμένη πλέον εφεύρεση, στο Ινστιτούτο Τεχνών και Επιστήμης του 

Μπρούκλιν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BA%CF%83%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1891
http://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1893
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD
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Κινητοσκόπιο:                                  

1891 

Μηχανή προβολής με τη 

δυνατότητα να προβάλλει την 

κινηματογραφική ταινία  σε 

ένα κουτί. Η ταινία ήταν ορατή 

σε έναν μόνο θεατή μέσω μιας 

οπής. 

 

 

Ακόμη δυο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία του σινεμά είναι οι αδελφοί 

Λυμιέρ οι οποίοι γεννήθηκαν στην Μπεζανσόν της Γαλλίας ενώ μεγάλωσαν στην 

πόλη της Λυών. Ο πατέρας τους ήταν ιδιοκτήτης εργοστασίου, το οποίο 

κατασκεύαζε φωτογραφικές πλάκες και άλλα φωτογραφικά είδη, στο οποίο 

εργάστηκαν και οι δύο: ο Λουί Λυμιέρ ως φυσικός και ο Ωγκύστ Λυμιέρ με την 

ιδιότητα του διευθυντή. Μετά την απομάκρυνση του πατέρα τους το 1892, 

ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους πάνω στην εξέλιξη του κινηματογράφου και 

κατοχύρωσαν αρκετές ευρεσιτεχνίες, μεταξύ αυτών το διάτρητο φιλμ, το οποίο 

έδινε την δυνατότητα να ενσωματωθεί σε μία μηχανή προβολής. 

Βασιζόμενοι στην εφεύρεση του κινητοσκοπίου, κατασκεύασαν την φορητή 

συσκευή του κινηματογράφου, την οποία κατοχύρωσαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 

στις 13 Φεβρουαρίου του 1894. Ο κινηματογράφος των αδελφών Λυμιέρ, 

αποτελούσε ταυτόχρονα μηχανή λήψεως και προβολής, καθώς επίσης και 

εκτύπωσης του φιλμ. Η πρώτη ταινία που δημιούργησαν ήταν η Έξοδος από το 

εργοστάσιο Λυμιέρ (La sortie des usines Lumière), στις 19 Μαρτίου του 1895 και 

αποτύπωνε την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιό τους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1892
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1894
http://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1895
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Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895, πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια προβολή 

ταινιών στο Παρίσι. Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται από πολλούς ως η επίσημη 

ημέρα που ο κινηματογράφος με την σημερινή του γνωστή μορφή έκανε την 

εμφάνισή του. Εκείνη τη δημόσια προβολή παρακολούθησαν συνολικά 35 άτομα 

επί πληρωμή και προβλήθηκαν δέκα ταινίες συνολικής διάρκειας περίπου 

δεκαπέντε λεπτών. Οι πρώτες κινηματογραφικές ταινίες ήταν μικρής διάρκειας, 

παρουσιάζοντας συνήθως στατικά, μία σκηνή της καθημερινότητας. 

 

 Τον επόμενο χρόνο προώθησαν την εφεύρεση τους στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, 

όπου έτυχαν θερμής υποδοχής. Οι ίδιοι θεώρησαν πως ο κινηματογράφος ήταν 

ήσσονος σημασίας και πούλησαν την εφεύρεσή τους στον Ζωρζ Μελιέ. Αργότερα 

στράφηκαν στην έγχρωμη φωτογραφία και το 1903 επινόησαν την πρώτη έγχρωμη 

φωτογραφική διαδικασία (Autochrome Lumière), η οποία άρχισε να διατίθεται 

εμπορικά το 1907. Η επιχείρηση των αδελφών Λυμιέρ υπήρξε από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες φωτογραφικών ειδών στην Ευρώπη, μέχρι την συγχώνευσή της με την 

εταιρεία Ilford. 

 

Ο Ζωρζ Μελιέ γεννήθηκε στο Παρίσι, όπου η οικογένειά του διατηρούσε 

υποδηματοποιείο. Πριν την ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο, ήταν 

θαυματοποιός και ταχυδακτυλουργός στο Θέατρο Ρομπέρ Χουντίν, 

πραγματοποιώντας εμφανίσεις επί σκηνής. Το ενδιαφέρον του για τον 

κινηματογράφο ξεκίνησε με την προβολή ταινιών από τους αδελφούς Λυμιέρ, το 

1895. Ένα χρόνο αργότερα, άρχισε να σκηνοθετεί ο ίδιος ταινίες, παρουσιάζοντας 

σε πολλές από αυτές ταχυδακτυλουργικά θεάματα. Εκτιμάται ότι συνολικά 

http://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1895
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/1903
http://el.wikipedia.org/wiki/1907
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CF%83%CF%84_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%9B%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%AD%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/1895
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σκηνοθέτησε 531 ταινίες από το 1896 μέχρι το 1914, κυμαινόμενης διάρκειας από 

ένα έως σαράντα λεπτά. Η πιο δημοφιλής ταινία του Μελιέ είναι το Ταξίδι στη 

Σελήνη (Le voyage dans la lune), όπου περιγράφεται κινηματογραφικά για πρώτη 

φορά ένα διαστημικό ταξίδι, αποτελώντας μία πρώτη μορφή ταινίας επιστημονικής 

φαντασίας.  

 

 

 

Ο Μελιέ φέρεται επίσης ως ο δημιουργός της πρώτης ταινίας τρόμου, Το Κάστρο 

του Διαβόλου (Le Manoir du Diable, 1896) καθώς και των πρώτων έγχρωμων 

ταινιών, τις οποίες κατάφερε να δημιουργήσει χρωματίζοντας τα κινηματογραφικά 

καρέ με το χέρι. Το 1897 σκηνοθέτησε και γύρισε ταινίες μικρού μήκους με θέμα 

την Ελλάδα, όπως η Ναυμαχία στην Ελλάδα και Σφαγές στην Κρήτη. 

Το 1913, η κινηματογραφική εταιρεία που είχε ιδρύσει πτώχευσε, γεγονός που τον 

απομάκρυνε από τον χώρο του κινηματογράφου ενώ μεγάλο μέρος των έργων του 

καταστράφηκε. Η συνεισφορά του επανεκτιμήθηκε αργότερα από την ομάδα των 

υπερρεαλιστών ενώ το 1931 του απονεμήθηκε το Βραβείο της Λεγεώνας της Τιμής. 

Πέθανε το 1938 στο Παρίσι. Από το 1946 έχει θεσμοθετηθεί στη Γαλλία η ετήσια 

απονομή του Βραβείου Μελιέ, στην καλύτερη γαλλική κινηματογραφική παραγωγή. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1896
http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1913
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1931
http://el.wikipedia.org/wiki/1938
http://el.wikipedia.org/wiki/1946
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Ο πρώτος πραγματικός σκηνοθέτης του κινηματογράφου θεωρείται ο D. W. Griffith. 

Ο Griffith έσπασε τις σκηνές κι έδωσε νέες προεκτάσεις στην αφήγηση με το μοντάζ, 

χρησιμοποίησε προηγμένες κάμερες και αφηγηματικές τεχνικές, πειραματίστηκε με 

τις φωτοσκιάσεις και τις δυνατότητες των κοντινών πλάνων αλλά και των γκρο-

πλαν. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του 

κινηματογράφου, που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τις μελλοντικές 

δημιουργίες, ανέπτυξε δυνατότητες που ως τότε δεν είχαν αγγιχτεί από άλλους 

σκηνοθέτες. 

      Από το 1908 έως το 1914 γύρισε περίπου 

500 ταινίες μικρού μήκους. Με τη «Γέννηση 

ενός έθνους», την πρωτοφανούς μεγάλου 

μήκους ταινία το 1915, το πρώτο blockbuster, 

δημιουργεί το πρώτο αμερικάνικο επικό φιλμ , 

που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ιστορία 

του κινηματογράφου.  

                                                    

 

Αρκετοί παραγωγοί άκουσαν τις εμπειρίες του Griffith και αποφάσισαν να πάνε να 

μείνουν στο Χόλυγουντ. Τότε ήταν που γεννήθηκε η Βιομηχανία ταινιών. Τα 

επόμενα 20 χρόνια και άλλες εταιρίες κατέφτασαν εκεί ενώ άρχισαν να φτιάχνονται 

κάθε χρόνο όλο και περισσότερες ταινίες .Το 1923 φτιάχτηκε το σήμα του 

Χόλυγουντ που τότε έγραφε HOLLYWOODLAND . Το 1929 έγιναν στο ξενοδοχείο 

Hollywood Roosevelt τα πρώτα Όσκαρ με μόλις 250 άτομα.  Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι 

του σύγχρονου σινεμα. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.en-gr.com/index.php/el/2012-01-11-11-35-49/kinimatografos/skinothesia-skinografia/353-2012-04-17-11-33-43
http://www.en-gr.com/index.php/el/2012-01-11-11-35-49/kinimatografos/skinothesia-skinografia/353-2012-04-17-11-33-43
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1923
http://el.wikipedia.org/wiki/1929
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
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2. Βωβός Κινηματογράφος  

 

Με τον όρο βωβός κινηματογράφος αναφερόμασε στις ταινίες που δεν είχαν 

συγχρονισμένο ηχογραφημένο ήχο και πιο συγκεκριμένα δεν είχαν ηχητικούς 

διαλόγους. Στις βωβές ταινίες οι διάλογοι γίνονταν μέσω παντομίμας και καρτών- 

τίτλων. Οι ηθοποιοί βουβών ταινιών έδιναν μεγάλη έμφαση στη γλώσσα του 

σώματος και στις εκφράσεις του προσώπου τους έτσι ώστε το κοινό να καταλάβει 

καλύτερα τι αισθανόταν ο/η ηθοποιός. 

 Η ιδέα συνδυασμού κινούμενων εικόνων με ήχο είναι παλιά όσο και ο 

κινηματογράφος, αλλά λόγω τεχνικών δυσκολιών ο συγχρονισμός διαλόγων έγινε 

πρακτικός στο τέλος της δεκαετίας του 1920. Η οπτική ποιότητα των βουβών 

ταινιών- ειδικά αυτών που δημιουργήθηκαν μετά το 1920- ήταν συχνά πολύ καλή. 

Όμως υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη 

ότι αυτές οι ταινίες είναι πρωτόγονες 

σε σχέση με τα σύγχρονα δεδομένα. 

Αυτή η αντίληψη υπάρχει λόγω του ότι 

συχνά οι βουβές ταινίες παίζονται σε 

λάθος ταχύτητα και λόγω της φθοράς 

της ταινίας με το πέρασμα του χρόνου. 

Καθώς οι ταινίες μεγάλωναν σε διάρκεια, αντικαθιστούταν ο διερμηνέας που 

βρίσκονταν στην προβολή και εξηγούσε σημεία της ταινίας. Επειδή οι βωβές ταινίες 

δεν είχαν συγχρονισμένο ήχο για διαλόγους, οι τίτλοι εμφανίζονταν σε σημεία της 

ταινίας για να διηγηθούν σημεία της ιστορίας, να εμφανίσουν διαλόγους ή μερικές 

φορές να σχολιάσουν τη δράση για το κοινό. 

Στην αρχή οι ταινίες συνοδευόταν από ζωντανή μουσική. Από τότε η μουσική 

αναγνωρίστηκε σαν βασικό στοιχείο του κινηματογράφου, καθώς συνέβαλε στην 

ατμόσφαιρα παρέχοντας στο κοινό τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα 

συναισθήματα που εκφράζονταν από τους ηθοποιούς σε κάθε σκηνή. Πολλές φορες 

όμως λόγω έλλειψης συγχρονισμού δεν υπήρχε αντιστοιχία δράσης, 

συναισθημάτων και μουσικής, έτσι από το 1908 κι έπειτα γράφτηκαν ειδικές 

παρτιτούρες που εξυπηρετούσαν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες της ταινίας. 
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Σημαντικά πρόσωπα-σταθμοί του βωβού 

 

Ο Τζόζεφ Φρανκ "Μπάστερ" Κίτον VI (Joseph Frank "Buster" Keaton VI, 4 

Οκτωβρίου 1895-1 Φεβρουαρίου 1966) ήταν ένας 

Αμερικανός κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης. 

Γνωστός κυρίως για τις "βωβές" του ταινίες,αυτό 

που τον χαρακτήριζε ήταν η κωμωδία με κινήσεις 

του σώματος, διατηρώντας, όμως, μια αγέλαστη 

έκφραση, κερδίζοντας, έτσι το παρατσούκλι "Το 

Μεγάλο Πέτρινο Πρόσωπο". 

Από το περιοδικό Entertainment Weekly. Το 1999,το 

Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου κατέταξε 

τον Κίτον στην 21η θέση με τους καλύτερους άντρες 

ηθοποιούς όλων των εποχών. Το 2002, μια παγκόσμια ψηφοφορία του περιοδικού 

Sight and Sound κατέταξε την ταινία του Κίτον "Ο Στρατηγός" (The General) στη 15η 

θέση των καλύτερων ταινιών όλων των εποχών. Η ταινία διαδραματίζεται κατά τη 

διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου και συνδύασε τη σωματική κωμωδία 

του Κίτον με την αγάπη του για τα τρένα.  Αν και σήμερα θεωρείται το εξοχότερο 

επίτευγμα  του Keaton τότε έλαβε ανάμικτες κριτικές. 

                                       

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Τσάρλι Τσάπλιν 

 

Κύριος εκπρόσωπός του  βωβού είναι ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Σερ Τσαρλς Σπένσερ 

Τσάπλιν ο νεότερος, γνωστότερος με το 

υποκοριστικό Τσάρλι και, στην Ελλάδα κυρίως, με 

το προσωνύμιο "Σαρλό", υπήρξε Άγγλος 

ηθοποιός και σκηνοθέτης, που μεγαλούργησε 

στις πρώτες δεκαετίες του Χόλυγουντ. Είναι 

χρονικά η πρώτη παγκόσμια αναγνωρίσιμη 

φιγούρα της κινηματογραφικής τέχνης, κυρίως 

μέσω του χαρακτήρα Σαρλό που ενσάρκωνε στις 

πρώτες ταινίες του.  

Στο διάστημα 1912 - 1918 αξιοποίησε το ταλέντο του σε πολλές μικρές κωμωδίες 

του βωβού κινηματογράφου, δημιουργώντας τον τύπο του Σαρλό. Ο ίδιος όχι μόνο 

πρωταγωνιστούσε αλλά ήταν επίσης ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και συνθέτης 

της μουσικής των ταινιών του. Η παγκόσμια καταξίωση ήρθε μέσα από τις μεγάλου 

μήκους ταινίες του, όπως οι Μοντέρνοι Καιροί, Ο Μεγάλος Δικτάτωρ, Τα Φώτα της 

Πόλης, Ο κύριος Βερντού και άλλες, που τον κατέταξαν ανάμεσα στους 

σημαντικότερους δημιουργούς της έβδομης τέχνης. 

 

 

Χοντρός-Λιγνός 

 

Σημαντικά  πρόσωπα στην ιστορία του βωβού υπήρξαν και ο Χοντρός και ο Λιγνός.  

Ο Xοντρός και ο Λιγνός  είναι παγκοσμίως γνωστοί ως ένα απο τα ποιο κωμικά 

κινηματογραφικά δίδυμα στην ιστορία. Η καριέρα τους απογειώθηκε απο το 1920 

ως τα μέσα του 1940. Τα ονόματά  τους ήταν Stan Laurel ( Λιγνός ) και Oliver Hardy 

( Χοντρός ). Δυο από τις πιο γνωστές ταινίες τους: Χοντρός-Λιγνός στη Λεγεώνα των 

Ξένων και Ο Χοντρός και ο Λιγνός στα Κάτεργα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1912
http://el.wikipedia.org/wiki/1918
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1_%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1_%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
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Σταθμός του ελληνικού βωβού: 

Ο Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες ηθοποιούς 

κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου. Γεννήθηκε το 1895. Πρωτοεμφανίσθηκε 

στη θεατρική σκηνή σε μικρή ηλικία στη Νέα Σκηνή του Σαγιώρ το 1907. Στη 

συνέχεια συμμετείχε στο θίασο Σαμαρτζή – Μηλιάδου. Εξελίχθηκε ως αυτοδίδακτος 

ηθοποιός με πολλές ατέλειες πλην όμως υπήρξε αρκετά τολμηρός. Έτσι στη 

δεκαετία του 1920 εμφανίζεται στο τότε βουβό ελληνικό κινηματογράφο ως 

πρωταγωνιστής, αλλά και σεναριογράφος.Πρωταγωνίστησε σε 5 ταινίες 

(κωμωδίες), του βωβού τότε κινηματογράφου: «Ο Μιχαήλ δεν έχει ψιλά», «Ο έρως 

της Κοντσέττας σώζει τον Μιχαήλ», «Ο γάμος της Κοντσέτας και του Μιχαήλ», το 

«Όνειρο του Μιχαήλ», και ο «Τυχερός». Τις ταινίες αυτές είχε σκηνοθετήσει ο 

Καλαποθάκης, τενόρος της Λυρικής Σκηνής και οπερατέρ ήταν ο Ούγγρος στη 

καταγωγή, Ζοζέφ Χεπ . Το σενάριο είχε γράψει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής των έργων 

με τη βοήθεια του συγγραφέα Διδίκα. 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1895
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
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Ταινίες Σταθμοί του Βωβού: 

 Το φάντασμα της όπερας είναι ένα μυθιστόρημα του Γάλλου συγγραφέα Γκαστόν 

Λερού. Το μυθιστόρημα αφηγείται την ζωή του περιφρονημένου Έρικ, την εμμονή 

του με την νεαρή τραγουδίστρια της 

όπερας Κριστίν Ντααέ, καθώς και τις 

περιπέτειες του υποκόμη Ραούλ ντε 

Σανύ για να σώσει την αγαπημένη του 

Κριστίν από τα νύχια του μυστηριώδους 

άντρα που βρίσκεται κρυμμένος στα 

υπόγεια της Όπερας του Παρισιού. Τόσα 

χρόνια μετά την έκδοση του, το κλασικό 

πλέον κείμενο διαβάζεται με αμείωτο 

ενδιαφέρον. Μια απ' τις εμπορικότερες 

επιτυχίες όλων των εποχών, 

μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο κι 

έγινε μιούζικαλ από τον Andrew Lloyd 

Webber. 

Το φάντασμα της όπερας όπως και η σύγχρονη ταινία βωβού κινηματογράφου The 

Artist (2011) είναι ταινίες σταθμοί του βωβού.  Η ταινία The Artist, στην οποία 

ουσιαστικά εκτυλίσσεται η ιστορία ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος μεταπίπτει 

από τον βωβό στον ομιλών κινηματογράφο και χάνει την επιτυχία του με όλα τα 

επακόλουθα αυτής της αλλαγής, αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία του βωβού 

κινηματογράφου. Κατάφερε να κάνει γνωστό το βωβό κινηματογράφο  στις 

νεότερες γενιές και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους νέους, όπως φαίνεται 

και από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ( Ερωτηματολόγιο- Ερώτηση 9). 
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 3. Ο ήχος και η εισαγωγή του στον κινηματογράφο  

  

Ο κινηματογράφος ορίζεται ως κατεξοχήν οπτικό μέσο. Και η αλήθεια είναι ότι η 

κινούμενη εικόνα αποτελούσε αρχικά το μοναδικό μέσο έκφρασης της έβδομης 

τέχνης μέχρι που η εταιρεία Warner, μικρή τότε και με σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, αποφάσισε να λανσάρει το 1926 την πρώτη ταινία με αναπαραγωγή 

μουσικής και τραγουδιού και στην συνέχεια, το 1927, την πρώτη πραγματικά 

ομιλούσα ταινία, με αναπαραγωγή δηλαδή διαλόγων, ήχων και μουσικής. 

 Η επανάσταση όμως στον κινηματογράφο έγινε όταν αυτός έπαψε να είναι βωβός 

και έγινε ομιλών. Στα τέλη του 1927, κυκλοφόρησε η ταινία The Jazz Singer, η οποία 

αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ήταν βουβή, υπήρξε η πρώτη που περιείχε 

διαλόγους. 

                                   

 

Από τότε ο ήχος που περιλαμβάνεται στις κινηματογραφικές ταινίες διαχωρίζεται σε 

φυσικούς ήχους, ανθρώπινους ήχους (κυρίως τους διαλόγους) και μουσική. Παρόλο 

που η απαιτούμενη τεχνολογία υπήρχε ήδη από το 1924,  καμιά μεγάλη εταιρεία 

δεν τολμούσε να ρισκάρει μια τέτοια κίνηση και να προκαλέσει το σύστημα του 

βουβού κινηματογράφου. Άλλωστε ούτε η ανθούσα  κινηματογραφική βιομηχανία, 

ούτε  και οι τότε θεωρητικοί του κινηματογράφου δεν έβλεπαν με καλό μάτι μια 

τέτοια εξέλιξη.  

Πέραν από φόβους σαν του Τσάρλι Τσάπλιν  για την εξαφάνιση της τέχνης της 

παντομίμας, που στον βουβό κινηματογράφο κυριαρχούσε -αναγκαστικά- και 
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αποδειχθήκαν εν μέρει βάσιμοι, πολλοί από τους λόγους της αντίθεσης προς την 

προοπτική της εισαγωγής του ήχου στον κινηματογράφο προέρχονταν από μια 

υπερεκτίμηση των -υποτιθέμενων- προτερημάτων του βουβού κινηματογράφου. 

Έτσι ειπώθηκε ότι η κινηματογραφική γλώσσα του βουβού κινηματογράφου ήταν 

διεθνής ενώ με την εισαγωγή της ομιλούσας ταινίας θα δημιουργούνταν τάσεις 

εθνικής εσωστρέφειας καθώς το κοινό κάθε χώρας θα προτιμούσε να 

παρακολουθεί ταινίες στην γλώσσα του. Όμως αυτό ήδη δεν αντικατόπτριζε την 

πραγματικότητα την εποχή του βουβών ταινιών μεγάλου μήκους. Πέραν των 

σημαντικότατων διαφορών στις αισθητικές αντιλήψεις και την επιλογή των 

περιεχομένων των ταινιών σε κάθε εθνικό κινηματογράφο (οι εθνικές σχολές είχαν 

ήδη δημιουργηθεί παρά την… διεθνή γλώσσα του βουβού) οι θεατές 

βομβαρδίζονταν στις μεγάλου μήκους ταινίες με πλήθος από διάτιτλους είτε στην 

αυθεντική τους έκδοση είτε μεταφρασμένους -όχι πάντα σωστά- που διέκοπταν την 

ροή της κινηματογραφικής αφήγησης, όπως άλλωστε και τα επεξηγηματικά πλάνα 

που θα ήταν απολύτως άχρηστα σε μια ομιλούσα ταινία. Η διαφορά στην 

περίπτωση της ομιλούσας ταινίας ήταν η απρόσκοπτη ροή της αφήγησης και η 

μεταφορά του προβλήματος της μετάφρασης από τους διατίτλους στους 

υποτίτλους ή στην μεταγλώττιση. 

 Μια άλλη ένσταση ήταν η πιθανότητα να επικρατήσει πλήρως ένα στατικό στυλ 

κινηματογράφησης βασισμένο στη θεατρικού τύπου σκηνοθεσία και να αποτελεί ο 

διάλογος (και μαζί του η θεατρικού τύπου υποκριτική) το κύριο εκφραστικό μέσο 

των κινηματογραφικών έργων. 

 Τα τεχνικά μέσα ηχοληψίας της εποχής ήταν βαριά, αξιόπιστα μόνο εφόσον η πηγή 

του ήχου ήταν πολύ κοντά και δυσκίνητα. Έτσι στις πρώτες ομιλούσες ταινίες 

αποφεύγονταν τα εξωτερικά γυρίσματα ενώ τα ογκωδέστατα μικρόφωνα 

«μασκαρεύονταν» ως φωτιστικά, κολώνες, μπουκάλες, καμπανάκια τρένων ή 

οτιδήποτε άλλο μπορούσε να χωρέσει στο κεντρικότερο σημείο του κάδρου και 

μάλιστα ανάμεσα στα πρόσωπα που μιλούσαν και να περάσει -δήθεν- 

απαρατήρητο. Τα μικρόφωνα αυτά αποτελούσαν μάλιστα πραγματικούς μαγνήτες 

αφού ούτε η κάμερα ούτε η ηθοποιοί ξεκολλούσαν από πάνω τους. 

 Όσο για την πλοκή αυτή εξελισσόταν μέσα από διαλόγους ή τραγούδια σε μια 

επίδειξη των δυνατοτήτων του νέου μέσου. Σύντομα όμως τα διαθέσιμα νεότερα 
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τεχνικά μέσα παραμέρισαν τέτοιες ασχήμιες και αποκαταστάθηκε η δυνατότητα για 

εξωτερικές λήψεις και για ελευθερία κίνησης της κάμερας. Από την άλλη η τάση για 

άκριτη και άτεχνη μεταφορά θεατρικών πρακτικών και θεμάτων στον 

κινηματογράφο ήταν εμφανής ήδη και στον βωβό κινηματογράφο («ταινίες 

τέχνης»), όπως άλλωστε και η αποφυγή εξωτερικών γυρισμάτων, ειδικά στον 

ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Και πάλι ο λόγος ανησυχίας δεν θα έπρεπε να είναι η 

εισαγωγή του ήχου αλλά η οκνηρία κάποιων κινηματογραφιστών ή η τσιγκουνιά 

ορισμένων παραγωγών. Η εισαγωγή του ήχου απλώς θα παρείχε μερικές παραπάνω 

δικαιολογίες.  

Απ' την άλλη ο ήχος επέβαλε αναπόφευκτα υψηλότερες απαιτήσεις ως προς τις 

υποκριτικές ικανότητες των κινηματογραφικών ηθοποιών. Τέλος, οι εκπρόσωποι της 

σοβιετικής σχολής κινηματογράφου ανησύχησαν αρχικά μήπως οι ανάγκες 

αναπαραγωγής του ήχου εμποδίσουν το μοντάζ και υποβαθμίσουν την κεντρική του 

θέση στην κινηματογραφική γλώσσα. Σύντομα όμως έλυσαν οι ίδιοι το αισθητικό 

αυτό πρόβλημα με υποδειγματικό τρόπο, βρίσκοντας την ρίζα του προβλήματος στο 

ζήτημα του συγχρονισμού του ήχου με την εικόνα. Ανακάλυψαν απλούστατα ότι ο 

ήχος που ακούγεται δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχεί πλήρως στην εικόνα που 

προβάλλεται την ίδια στιγμή. Μπορεί όντως να υπάρξει πλήρης αντιστοιχία 

(βλέπουμε την πηγή του ήχου που ακούμε), μερική αντιστοιχία (ακούμε μεν έναν 

ήχο χωρίς να βλέπουμε την πηγή του, όμως οι εικόνες που βλέπουμε αντιστοιχούν 

στο περιβάλλον στο οποίο παράγεται ο ήχος αυτός φυσιολογικά - π.χ. ακούμε τους 

ήχους μιας ταμιακής μηχανής ενώ βλέπουμε ένα πλάνο από κάποιο τμήμα ενός 

εμπορικού καταστήματος με διαφορές κυρίες να επιλέγουν υφάσματα από τα 

ράφια, στο οποίο πλάνο όμως δεν είναι φαίνεται η ίδια η ταμειακή μηχανή) ή τέλος 

πλήρης αναντιστοιχία (κλασσική περίπτωση η αφήγηση ενός ομιλητή σε ένα 

ντοκιμαντέρ για την άγρια φύση). Στην τελευταία περίπτωση είναι φανερό ότι ο 

ήχος είναι ξένο σώμα, αν το σκεφτούμε την ώρα που παρακολουθούμε την ταινία. 

Δεν βλέπουμε ούτε την πηγή του ήχου, ούτε αυτό που ακούμε (η φωνή του 

αφηγητή) παράγεται από το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον που περιλαμβάνεται στα 

πλάνα που παρακολουθούμε (π.χ. μια ομάδα πουλιών δίπλα σε μια λίμνη). Κι όμως 

επειδή ο θεατής επικεντρώνεται κυρίως στην εικόνα (χωρίς να έχει διαβάσει θεωρία 

κινηματογράφου ο θεατής θεωρεί ασυναίσθητα τον κινηματογράφο πρωτίστως 
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οπτικό μέσο) δεν τον ξενίζει ο αναντίστοιχος ήχος σε βαθμό που να τον εμποδίζει να 

παρακολουθήσει την οπτική κινηματογραφική αφήγηση. Και καθώς η αναντιστοιχία 

καθίσταται έτσι επιτρεπτή, μπορεί πια ο ήχος και η εικόνα να ακολουθούν δυο 

διαφορετικούς ρυθμούς. Επομένως, παρατηρούν οι Πουντόβκιν, Αϊζενστάιν και 

Αλεξαντρόφ, σε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε το 1928, βάση του ηχητικού 

κινηματογράφου είναι η αρχή του ασύγχρονου μεταξύ ήχου και εικόνας. Το μοντάζ 

παραμένει ελεύθερο ενώ ο ήχος προσθέτει μια ακόμα (τρίτη) διάσταση στην 

αφήγηση ως επεξήγηση, ως επίταση, σε αντίστιξη ή και σε πλήρη αντίθεση με το 

πλάνο και το μοντάζ και με ομοιότητες ή διαφορές ως προς τον ρυθμό και το 

περιεχόμενο χαρίζοντας μεγαλύτερο ακόμα βάθος στην κινηματογραφική αφήγηση 

και ευελιξία στην κινηματογραφική γλώσσα. 

 Έτσι μπορεί η Warner να εισήγαγε τον ήχο στον κινηματογράφο ρισκάροντας 

απλώς και μόνο για να αποκομίσει τα απαραίτητα για την επαπειλουμένη επιβίωση 

της εταιρείας οικονομικά οφέλη και το κατάφερε σε ανέλπιστα μεγάλο βαθμό, έτσι 

ώστε σχεδόν αμέσως εξαφανίστηκαν οι βουβές ταινίες, όμως η καινοτομία αυτή όχι 

μόνο δεν είχε ως μόνη συνέπεια την μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση του 

κινηματογράφου και τον περιορισμό της αισθητικής ποιότητας της 

κινηματογραφικής αφήγησης όπως φοβούνταν πολλοί τότε, αλλά αντίθετα ένα 

εφαλτήριο για την διαμόρφωση μιας αισθητικά πληρέστερης γλώσσας. Γι' αυτό και 

πολύ σύντομα ο ήχος στα χέρια κινηματογραφιστών με καλλιτεχνικές ανησυχίες 

έδειξε τις εκφραστικές δυνατότητές του. Ήδη π.χ. το 1931, ο Φριτς Λανγκ στην 

ταινία του «Μ, ο δράκος του Ντίσελντορφ» καθιστά την αντίθεση εικόνας ήχου 

κεντρικό αφηγηματικό μέσο. Ο ήχος αποτελεί το κλειδί για την αποκάλυψη του 

δράστη και την πορεία επομένως της πλοκής. Ο ψυχοπαθής δολοφόνος-κεντρικός 

ήρωας, αν η ταινία ήταν ακόμα βουβή, μπορεί και να την γλίτωνε!  

Για τον σημερινό θεατή ο ήχος πια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας 

κινηματογραφικής ταινίας και μάλιστα τόσο φυσικό εξάρτημα της εικόνας ώστε 

αυτός να ξεχνά πολλές φορές την σημασία του. Λόγου χάρη, αν κάποιος δεν μας το 

υποδείξει, μάλλον δεν θα παρατηρήσουμε την σημασία του ήχου για την πλοκή 

βλέποντας την προαναφερόμενη ταινία του Λανγκ. Μια αναδρομή στο ιστορικό της 

εισαγωγής του ήχου στην κινηματογραφική τέχνη σίγουρα μας υπενθυμίζει την 

σημασία του και μας προτρέπει πέρα από του να βλέπουμε πιο προσεκτικά να 
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ακούμε και πιο ενσυνείδητα όταν παρακολουθούμε μια ταινία και ακόμα 

περισσότερο να επιδιώξουμε να ανακαλύψουμε τις πολύπλοκες σχέσεις εικόνας και 

ήχου. 

 

 

 

 4. Ο έγχρωμος κινηματογράφος 

 

      Ο κινηματογράφος από τις απαρχές του ακόμα, ήταν ένα διαδραστικό μέσο 

διασκέδασης μέσα απ’ το οποίο οι άνθρωποι έβλεπαν γεγονότα φανταστικά και μη 

μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου! Το γεγονός αυτό την εποχή που πρωτοβγήκε  ο 

κινηματογράφος (δηλαδή περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα) οι άνθρωποι το 

θεωρούσαν αδύνατο να συμβεί,  αφού δεν πίστευαν πως θα μπορούσαμε ποτέ με 

κάποιο τρόπο να καταγράψουμε κινούμενες εικόνες με οποιοδήποτε μέσο. Έτσι σε 

μια από τις πρώτες ταινίες την «’Άφιξη του τρένου στο σταθμό Λα Σιωτά» (μια από 

τις πρώτες ταινίες των αδελφών Λυμιέρ) οι άνθρωποι σηκώθηκαν από τις θέσεις 

τους φωνάζοντας φοβούμενοι ότι το τρένο θα τους χτυπούσε! 

     Έπειτα από τους αδελφούς Λυμιέρ, τον Μελιές και όλους τους άλλους 

κινηματογραφιστές και τις ταινίες μικρού μήκους άρχισε να βγαίνει στο προσκήνιο 

και ο βωβός κινηματογράφος χαρίζοντας στους σινεφίλ μια πιο μεγάλη εμπειρία. 

Με ταινίες κωμικές, ιστορικές ακόμα και φαντασίας ο κινηματογράφος άρχισε να 

αποκτά όλο και περισσότερους θαυμαστές και έτσι να εξελίσσεται σε αυτό που στις 

μέρες μας ονομάζουμε σινεμά. Σήμερα όλες οι κινηματογραφικές ταινίες είναι 

πλέον έγχρωμες και έχουν αρχίσει πολλές να είναι τρισδιάστατες. Μια σύντομη 

ανασκόπηση για το θέμα αυτό μας οδηγεί στις πρώτες προσπάθειες που έγιναν ήδη 

από την εποχή του Thomas Edison που για τα Κινηματοσκόπια που είχε εφεύρει, 

χρησιμοποίησε το 1895 βαμμένο στο χέρι καρέ -καρέ κινηματογραφικό φιλμ.  

      Μία από τις πρώτες προσπάθειες για να έγχρωμο φίλμ έγινε με λήψεις με την 

μέθοδο Chronochrome η οποία δημιουργήθηκε από την Gaumont το 1911. Με 

αυτήν χρησιμοποιούσαν μια κάμερα με 3 φακούς οι οποίοι είχαν χρώμα μπλε, 

πράσινο και κόκκινο. Βέβαια δεν πετύχαιναν να αποδώσουν τα σημερινά χρώματα 
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αλλά η εικόνα αυτή από την Deauville της Γαλλίας του 1912 με τα θαλάσσια λουτρά 

είναι αν μη τι άλλο γοητευτική γιατί μας δείχνει την εικόνα μιας άλλης εποχής. 

                 

 

      Οι πρώτες έγχρωμες ταινίες εμφανίστηκαν σχεδόν την ίδια εποχή με τις πρώτες 

ομιλούσες. Μετά το 1927, οπότε και για την εισαγωγή ήχου απαιτήθηκε η 

υιοθέτηση ενός σταθερού ρυθμού προβολής, που ορίστηκε στα 24 καρέ ανά 

δευτερόλεπτο, άρχισαν οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες για την προσθήκη 

χρώματος. Το πρώτο καταγεγραμμένο έγχρωμο εμπορικό φιλμ με φυσικά χρώματα, 

είναι μια οχτάλεπτη βρετανική παραγωγή του 1908, το «A Visit to the Seaside» με 

σκηνοθέτη τον Τζορτζ Άλμπερτ Σμιθ. Στην ιστορία έχουν περάσει όμως, δυο άλλες 

ταινίες ως οι πρώτες έγχρωμες, μάλλον επειδή έγιναν πολύ δημοφιλείς: «Ο μάγος 

του Οζ» και το «Όσα παίρνει ο άνεμος» οι οποίες προβλήθηκαν και οι δυο το 1939.  

Είχαν προηγηθεί βέβαια από το 1905 κάποιες ταινίες με χρώμα, στις οποίες όμως τα 

καρέ χρωματίζονταν με το χέρι ένα προς ένα, όπως έκανε ο Γάλλος σκηνοθέτης 

Μελιές. Οι μέθοδοι αυτοί εγκαταλείφθηκαν όταν τα φιλμ άρχισαν να μεγαλώνουν 

σε διάρκεια, ενώ έγινε πρακτικά αδύνατη η εφαρμογή τους, όταν άρχισαν να 

παράγονται και να πωλούνται περισσότερες από μία κόπιες της κάθε ταινίας. 

Εμφανίστηκαν κάποιες μηχανοποιημένες μέθοδοι χρωματισμού, αλλά και πάλι το 

αποτέλεσμα δεν ήταν πολύ καλό, ενώ το κόστος τους ήταν μεγάλο. 

Το 1906 εμφανίστηκε μια πολύ έξυπνη μέθοδος, η Kinemacolor, σύμφωνα με την 

οποία τα τρία βασικά χρώματα συμπτύχτηκαν σε 2 και χωρέσανε σε ένα φιλμ που 

έτρεχε με τη διπλάσια από την τότε επικρατούσα ταχύτητα, δηλαδή 32 καρέ ανά 

δευτερόλεπτο και έπαιρνε εναλλάξ πληροφορίες για καθένα από τα δύο φάσματα 

χρώματος. Κατά την προβολή του με ταχύτητα 16 καρέ ανά δευτερόλεπτο 

εμφανίζονταν λόγω της καθυστέρησης της ανθρώπινης όρασης όλα τα χρώματα. Σε 
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σκηνές με πολύ δράση όμως το εφέ δεν κρατούσε και τα χρώματα χαλούσαν, ενώ 

εμφανιζόταν πολλά αντικείμενα διπλά. 

      Το 1919 εμφανίστηκε η πρώτη συνθετική μέθοδος, με την ονομασία Prizmacolor, 

όπου το φιλμ είχε χρωματικές πληροφορίες και στις δύο του όψεις. Η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιούνταν σε παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού μέχρι και το 1950, 

αλλά τελειοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό ήδη από το 1922 και τη μέθοδο Technicolor, 

η οποία ενσωμάτωνε 2 επιφάνειες φιλμ σε μια χοντρή, ενώ το 1928 οι 2 επιφάνειες 

έγιναν πλέον μία. Σε αυτήν καταγράφονταν μέσα από ένα φακό κάμερας μέσω 

πρισμάτων και τεχνικών διαχωρισμού οι διαφορετικές πληροφορίες των τριών 

φασμάτων του χρώματος. Η τελειοποίηση της μεθόδου ήρθε το 1941 με την 

ονομασία Monopack Technicolor, από το οποίο διαχωρίζονταν τα χρώματα και 

εμφανιζόταν σε ένα τελικό φιλμ. Η μέθοδος είχε πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά 

εξακολουθούσε λόγω των πολύπλοκων σταδίων διαχωρισμού και εμφάνισης να 

είναι πολύ ακριβή.   

      Εν τω μεταξύ από το 1936 είχε εμφανιστεί το έγχρωμο αρνητικό από τη 

Γερμανική εταιρία Agfa, ενώ μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και η 

εταιρία Eastman Kodak έβγαλε στην αγορά το έγχρωμο αρνητικό φιλμ, που δεν 

απαιτούσε τη διαδικασία διαχωρισμού, όπως η Technicolor. Αυτό σε συνδυασμό με 

την εξάπλωση και κυριαρχία της κινηματογράφησης Cinemascope (αναλογία 

εικόνας 2,35 φάρδος προς 1 ύψος, πρώτη ταινία γυρισμένη σε Cinemascope «Ο 

Χιτών» το 1953) τη δεκαετία του 1950, η οποία δεν ήταν συμβατή με τις μεθόδους 

λήψης Technicolor, ανάγκασε την εταιρία να εγκαταλείψει τη μέθοδο οριστικά τη 

δεκαετία του 1970. Τελικά ή πρώτη έγχρωμη ταινία που προβλήθηκε στους 

κινηματογράφους σε Technicolor film ήταν το 1935 η ταινία Becky Sharp του 

Rouben Mamoulian και με πρωταγωνίστρια την Miriam Hopkins. 
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                                           2
Η

 ΟΜΑΔΑ:  

                ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

                                               Εισαγωγή 

Ο κινηματογράφος γνωρίζει μεγάλη άνθηση κατά τον 20
ο
 αιώνα και εδραιώνεται ως 

τέχνη σε όλο τον κόσμο. Η ραγδαία εξέλιξή του τις τελευταίες δεκαετίες μας 

επιτρέπει να μιλάμε σήμερα για σύγχρονες μορφές κινηματογράφου, αλλά και να 

διακρίνουμε κινηματογραφικές σχολές και ρεύματα, ανάλογα με το γεωγραφικό χώρο 

γστον οποίο αναφερόμαστε. Αναφερόμενοι στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, 

συγκεκριμενοποιούμε τις καινοτομίες που καθιερώθηκαν στο χώρο και χωρίζουμε 

τον κινηματογράφο της ηπείρου αυτής σε 2 μεγάλες "ενότητες": α) Τον 

κινηματογράφο στη Νότια Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία)  και β) Τον κινηματογράφο στη 

Βόρεια Ευρώπη (Σκανδιναβία, Σοβιετική Ένωση και Γερμανία). Οι σπουδαιότερες 

υποκατηγορίες του ασιατικού κινηματογράφου είναι οι εξής: α) Ο Κινέζικος 

κινηματογράφος, β) O Κορεάτικος κινηματογράφος, γ) Το Μπόλυγουντ και δ) Ο 

Ιαπωνικός κινηματογράφος. Στην εξέλιξη της 7ης τέχνης στο χώρο της Αμερικής, 

ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο Χόλυγουντ. Τέλος, οι κινηματογραφικές ταινίες 

που παράγονται χωρίζονται ανάλογα με τη θεματολογία τους σε κινηματογραφικά 

είδη, τα σημαντικότερα από τα οποία θα παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία. 

 

1. Νότια Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία) 

 

Η Ιστορία του Γαλλικού Κινηματογράφου  

 

Για περισσότερο από έναν αιώνα τώρα η Γαλλία αποτελεί μία σημαντική επιρροή 

στην πορεία του κινηματογράφου και συνεχίζει να είναι μια από τις πιο σημαντικές 

παραγωγές ταινιών. Κάθε χρόνο δημιουργούνται περίπου 200 ταινίες μεγάλου 

μήκους στη Γαλλία από τις οποίες οι μισές πρόκειται για συμπαραγωγές με άλλες 

χώρες και μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτές διανέμονται διεθνώς. Ο Γαλλικός 

κινηματογράφος αφορά εμπορικές ταινίες και ταινίες auteur, αλλά κυρίως κωμωδίες 

και θρίλερ. 
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Ο Γαλλικός Ιμπρεσιονισμός και Υπερρεαλισμός 

  

Ο Γαλλικός ιμπρεσιονισμός ήταν ένα πρωτοποριακό ύφος που αναπτύχθηκε σε 

μεγάλο βαθμό στην κινηματογραφική βιομηχανία. Οι περισσότεροι από τους ιμπρε-

σιονιστές εργάζονταν σε μεγάλες εταιρίες και στα μέσα του 1920 οι περισσότεροι 

δημιούργησαν τις δικές τους εταιρίες. Μεταξύ του 1918 με 1928 οι νεότεροι 

σκηνοθέτες πειραματίστηκαν με τον κινημα-τογράφο. Οι σκηνοθέτες αυτοί διέφεραν 

κατά πολύ από τους προηγούμενους, καθώς οι προηγούμενοι θεωρούσαν τον 

κινηματογράφο μία εμπορική χειροτεχνία. Οι νεότεροι έγραφαν δοκίμια 

υποστηρίζοντας πως ο κινηματογράφος είναι μία τέχνη που μπορεί να παραβληθεί με 

τη ζωγραφική και την ποίηση, δεν θα πρέπει να δανείζεται μόνο στοιχεία από το 

θέατρο ή τη λογοτεχνία, αλλά είναι μία ξεχωριστή τέχνη, που θα πρέπει να δίνει την 

δυνατότητα στο δημιουργό της να εκφράσει τα συναισθήματά του. Άνθρωποι του 

κινήματος που έθεσαν σε εφαρμογή την αισθητική αυτή ήταν ο Γκανς, ο Ντελλυκ, η 

Ντυλάκ, ο Λ’ Ερμπιέ  και ο Επστάιν.  

Η σχολή αυτή πήρε το όνομα ιμπρεσιονιστική επειδή έδωσε ψυχολογικό βάθος στην 

αφήγηση, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνείδηση ενός χαρακτήρα, αλλά 
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και το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εσωτερική δράση και όχι στην εξωτερική 

σωματική συμπεριφορά. Οι ιμπρεσιονιστές για να απεικονίσουν αναμνήσεις 

χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά τις αναδρομές (flash backs). Πολλές φορες το 

μεγαλύτερο μέρος μίας ταινίας αποτελούταν από μία αναδρομή ή μία σειρά από 

αναδρομές. Ακόμη πολύ συνηθισμένη ήταν η παρουσίαση των ονείρων, των 

φαντασιώσεων αλλά και τις διανοητικές καταστάσεις των χαρακτήρων.  «Ο Τροχός» 

(1922) του Γκανς βασίζεται στις ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε τέσσερις ανθρώπους, 

και στη ταινία αυτή ο σκηνοθέτης προσπαθεί να παρουσιάσει όσο την εξέλιξη των 

συναισθημάτων του κάθε χαρακτήρα. Οι ιμπρεσιονιστές πειραματίζονται κυρίως στο 

να αποδώσουν  ψυχικές καταστάσεις του κάθε χαρακτήρα με χρήσεις της 

κινηματογραφικής φωτογραφίας και του μοντάζ. Οι ταινίες αυτές χρησιμοποιούν το 

υποκειμενικό μοντάζ δείχνοντας ένα πλάνο του χαρακτήρα να κοιτά κάτι , έπειτα 

πλάνο του πράγματος που κοιτά από την απόσταση που το χωρίζει από τον 

χαρακτήρα. Όταν ο χαρακτήρας για παράδειγμα είναι μεθυσμένος  ο 

κινηματογραφιστής το εκφράζει παρουσιάζοντας παραμορφωμένα ή φιλτραρισμένα 

πλάνα ή ιλιγγιώδεις κινήσεις της κάμερας. Οι ιμπρεσιονιστές πειραματίζονται επίσης 

με ζωηρό μοντάζ με σκοπό να παρουσιάσουν τα συναισθήματα του χαρακτήρα όπως 

τα νιώθει από λεπτό σε λεπτό. Στην σκηνή βίας για παράδειγμα τα πλάνα γίνονται 

όλο και πιο σύντομα, ο ρυθμός επιταχύνεται. Οι ιμπρεσιονιστές έδεναν τις κάμερές 

τους σε αυτοκίνητα, λούναπαρκ και σε ατμομηχανές. Το κίνημα αυτό θα μπορούσαμε 

να πούμε πως έσβησε το 1929, οι επιδράσεις όμως της μορφής αυτής διήρκεσαν  

πολύ περισσότερο. 

 

Το Νέο Κύμα (Nouvelle Vague) 

          

Στα τέλη της δεκαετίας του 50 μια νέα τάση 

κάνει την εμφάνισή της στον κινηματογράφο 

σε χώρες όπως η Γαλλία , Ιαπωνία , Ισπανία , 

Καναδάς και Βραζιλία και συντάραξε τον 

γαλλικό κινηματογράφο από το 1958 έως το 

1962.Το ρεύμα αυτό στρέφεται ενάντια στον 

παραδοσιακό αφηγηματικό κινηματογράφο της 
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προηγούμενης γενιάς και αναζητά τρόπους δημιουργίας μια νέα κινηματογραφικής 

γλώσσας και αναπτύχθηκε την ίδια στιγμή που αναπτυσσόταν το Free Cinema στη 

Μεγάλη Βρετανία. Το κίνημα αυτό αποκτά άμεσα εντυπωσιακή εισβολή στις ταινίες 

μεγάλου μήκους του κινηματογράφου με εκατό περίπου νέους σκηνοθέτες, οι οποίοι 

κυρίως αποτελούνταν από άτομα μικρής ηλικίας. Οι εκπρόσωποι του αναθεώρησαν 

τους τρόπους παραγωγής ταινιών, βρίσκοντας τρόπους για την μείωση του κόστους 

παραγωγής.  

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο Νουβέλ Βαγκ ήταν ο Francois Giroud ένας 

συντάκτης της κεντροαριστερής εφημερίδας L’express. Στο άρθρο του το οποίο πήρε 

το όνομα «Το Νέο Κύμα Καταφθάνει!», δεν μιλάει για τον κινηματογράφο αλλά 

αναφέρθηκε στην συμπεριφορά της νεολαίας, αλλά και τις συνήθειές τους, οι οποίες 

έδειχναν να ενοχλούν του ενήλικες. Συνδέθηκε ωστόσο με τον κινηματογράφο μετά 

την επιτυχία της ταινίας του Roger Vadim  «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» (1956), 

και της ταινίας  «Οι εραστές» του Louis Malle (1958).  

Η ταινία «Με κομμένη την ανάσα»  του 

Γκοντάρ βγήκε στις αίθουσες το 1960  

και είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα 

γραφής Nouvelle Vague, καθώς πολλά 

από τα στοιχεία του κινήματος αυτού 

περιέχονται σε αυτή, όπως η κάμερα στο 

χέρι που κινείται αδιάκοπα, πλάνα με 

μεγάλη διάρκεια, φυσικοί φωτισμοί, 

αυτοσχεδιασμοί στον διάλογο και την 

υπόθεση αλλά και πειραματισμός με τον ήχο και άλλα. Η ταινία αυτή έρχεται σε ρήξη 

με τους κανόνες της «γαλλικής ποιότητας» και κυρίως με το ομαλό απαραβίαστο 

πέρασμα από το ένα πλάνο στο άλλο. Ο Γκοντάρ συνειδητοποίησε πως η ταινία ήταν 

πολύ μεγάλη και αποφάσισε να αφαιρέσει εικόνες από την αρχή και το τέλος κάθε 

πλάνου και να πολλαπλασιάσει τα κοψίματα στο εσωτερικό του ίδιου πλάνου (jump 

cuts). 
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Τα χαρακτηριστικά των σκηνοθετών της Nouvelle Vague είναι τα εξής: 

 Εναντίωση στη ψεύτικη εικόνα του γαλλικού κινηματογράφου που στηρίζεται 

στη φυσικότητα στην κινηματογράφηση. Γυρίσματα σε φυσικούς χώρους με 

φυσικούς φωτισμούς, πολύ συχνά σε δρόμους της πόλης. 

 Σενάρια τα οποία αναφέρονται στη σύγχρονη πραγματικότητα και ήρωες που 

εξέφραζαν το δισυπόστατο της ανθρώπινης φύσης. Σενάρια με χαλαρή αφηγηματική 

δομή. 

 Ενθάρρυνση της πρακτικής του αυτοσχεδιασμού. 

 Πλάνα μεγάλης διάρκειας, ακολουθώντας με αυτόν τον τρόπο της παράδοση 

σκηνοθετών που θαυμάζουν. 

 Ξαφνικές ανατροπές στους ήρωες αλλά και στη ροή του σεναρίου. 

 Αμφίσημο τέλος, ένα τέλος των ταινιών πιθανόν με δύο διαφορετικές 

ερμηνίες. 

 Παιγνιώδες ύφος, με χιούμορ και ελαφρότητα, χωρίς όμως να αναιρείται η 

τραγικότητα των καταστάσεων. 

 Πολύ χαμηλός προϋπολογισμός στην δημιουργία ταινιών. 

               

                            http://www.youtube.com/watch?v=XVBLnsjUoF4 

 

Οι ταινίες Δημιουργού(auteur) 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια του πολέμου ως και το 1919 η Γαλλική κινηματογραφική 

βιοτεχνία βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, πράγμα που έδωσε ώθηση στις 

http://www.youtube.com/watch?v=XVBLnsjUoF4


30 
 

αμερικάνικες ταινίες. Η εμφάνιση του κινήματος της avant-garde στις αρχές του 1920 

αποκατέστησε γρήγορα το κύρος του γαλλικού κινηματογράφου και δημιούργησε τα 

θεμέλια του κινήματος των auteur.Από αυτούς οι πιο σημαντικοί ήταν ο Marcel 

L'Herbier, Jean Epstein, Germaine Dulac, René Clair και  Abel Gance, που ο καθένας 

είχε ταλέντο για πειραματισμό και ήταν έντονα επηρεασμένοι από τα κινήματα της 

εποχής όπως από τον σουρεαλισμό. 

Η ταινία Δημιουργού διαφοροποιείται από την τυποποιημένη παραγωγή της 

κινηματογραφικής βιομηχανίας, καθώς υποδηλώνει το πρωτότυπο έργο ενός 

δημιουργού. Η θεωρία του auteur προβάλλει πως ο μόνος δημιουργός μίας ταινίας 

είναι ο σκηνοθέτης. Η ιδέα της ταινίας δημιουργού γεννήθηκε την ίδια στιγμή που η 

ταινία ήταν έργο το οποίο ανακάλυπτε την προσωπική γραφή. Δημιουργοί της εποχή 

εκείνη θεωρήθηκαν o David W. Griffith, o Cecil B. DeMille, o Thomas H. Ince και ο 

Charles Chaplin. Και στα τέλη της δεκαετίας του ΄20 ακόμα η έννοια του δημι-

ουργού συνάντησε δυσκολίες μέχρι να επιβληθεί στις ΗΠΑ. Ωστόσο  οι εταιρίες πα-

ραγωγής οι οποίες εκείνη την περίοδο ισχυροποιούνταν με την δημιουργία στούντιο 

έβλεπαν αρνητικά τους σκηνοθέτες-δημιουργούς και τους παρουσίαζαν ως ανίκανους 

να τηρήσουν έναν προϋπολογισμό καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο να περιορίσουν 

τον ρόλο τους μόνο στην καθοδήγηση των ηθοποιών πάνω στα πλατό. Θύματα αυτής 

της στέρησης δικαιωμάτων υπήρξαν o Stroheim και ο Orson Welles.Στην Ευρώπη ο 

αγώνας εναντίον του σκηνοθέτη δημιουργού εξελίχθηκε σε δικαστικό πλαίσιο καθώς 

θεωρούνταν πως η δημιουργία μιας ταινίας ήταν έργο συλλογικό  και ο σκηνοθέτης 

εμφανιζόταν σαν μόνος δημιουργός μειώνοντας έτσι της συλλογική εργασία που 

απαιτούσε η δημιουργία ταινιών. Το 1957 ο νόμος περί καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας 

έβαλε προσωρινά ένα τέλος στη συζήτηση αυτή, καθώς αναγνώριζε στον σκηνοθέτη 

τον τίτλο του συνδημιουργού της ταινίας, όχι όμως και την απόλυτη εξουσία.  

Ωστόσο 2 χρόνια νωρίτερα το έδαφος είχε προετοιμαστεί από τον Francois Truffaut, 

ο οποίος αναγνώρισε στα Cahiers du 

Cinema την «πολιτική των 

δημιουργών» .Η πολιτική αυτή 

αναγνώριζε το σπουδαίο έργο κυρίως 

των αμερικανών δημιουργών  και έτσι ο 

Fritz Lang, o Alfred Hitchcock και ο 
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Howard Hawks αναγνωρίστηκαν ως δημιουργοί. Την δεκαετία του ΄60 η ιδέα ότι ο 

σκηνοθέτης είναι ο δημιουργός της ταινίας έγινε αποδεκτή στη Γαλλία και 

πραγματοποιήθηκε η προβολή μίας ταινίας «δημιουργού» ως γεγονός που όλοι 

περίμεναν. Οι ταινίες δημιουργού αφορούν ένα ξεχωριστό είδος ταινιών καθώς 

ξεφεύγουν από τον κανόνα της βιομηχανικής κατασκευής. Παραδείγματα τέτοιων 

ταινιών είναι: «Η σειρήνα του καμπαρέ» του Fritz Lang ή η ταινία «Τζόνι Γκιτάρ» 

του Nicholas Ray οι οποίες συνδέοντα με το γουέστερν. 

 

 

Ο Ιταλικός Κινηματογράφος 

 

Την  μεταπολεμική περίοδο και επί οκτώ χρόνια ο ιταλικός νεορεαλισμός αποτέλεσε 

ένα πολύ σημαντικό κίνημα για την ιστορία του κινηματογράφου, καθώς 

εμφανίστηκαν πολλοί κινηματογραφιστές οι οποίοι είχαν ως στόχο  να αποκαλύψουν 

τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. Ο Ιταλικός κινηματογράφος ήταν πλέον απόλυτα 

ενταγμένος στην σύγχρονη πραγματικότητα της κοινωνίας και τη πολιτικής, και 

υποδηλώνει τη θέση που έπαιρνε απέναντι στο πραγματικό αλλά και την 

αναγκαιότητα μίας μαρτυρίας, καθώς είχε το προνόμιο να γυρίζει τα σκηνικά σε 

πραγματικούς χώρους, στους ίδιους τόπους της δράσης , για να αποτυπώσει καλύτερα 

την πραγματικότητα. Αυτή η τάση έγινε γνωστή ως νεορεαλιστικό κίνημα και 

σημαντικοί έμποροι κινηματογραφιστές ήταν οι εξής: Ρομπρέρτο Ροσσελλίνι, ο 

Βιττόριο Ντε Σίκα , ο Λουκίνο Βισκόντι και άλλοι. 

Από το 1915 ο Gustavo Serena 

γύρισε την ταινία Assuna spina, 

στους λαϊκούς δρόμους της 

Νάπολης, προκειμένου να δώσει 

μία μελοδραματική πλοκή στην 

αλήθεια. 

Άλλος ένας νεορεαλιστής ο 

οποίος χρησιμοποίησε τους 
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δρόμους του Μιλάνου διότι προσέφερε αυθεντικότητα στην κωμωδία του, ήταν ο 

Mario Camerini στην ταινία του «τι ελεεινοί οι άντρες!». Τα εξωτερικά γυρίσματα 

προσέφεραν σωστότερη έκφραση στις ταινίες ιταλικού ρεαλισμού. Έτσι, θεωρητικοί, 

σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και ηθοποιοί συνέβαλαν στη δημιουργία των βάσεων του 

νεορεαλισμού με την κοινή άποψη πως μπορούν ‘’να αλλάξουν τον κινηματογράφο’’. 

Η ταινία ανοχύρωτη πόλη άρχισε να γυρίζεται το 1945, την εποχή που η πόλη είχε 

μόλις απελευθερωθεί, υπήρξε μία ταινία με κύριο θέμα την Αντίσταση. Με αυτή τη 

ταινία, η οποία επινοήθηκε επιτόπου και παρουσιάστηκε στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο 

του 1945 άρχισε η νεορεαλιστική περιπέτεια. Η ταινία αυτή αποκάλυπτε στον κόσμο 

έναν κινηματογραφιστή τον  Roberto Rossellini, αλλά και έναν νέο τρόπο 

σκηνοθεσίας των ταινιών. Ένα πλήθος από ιταλικές ταινίες που βρήκαν παγκόσμια 

αναγνώριση είναι : Η γη τρέμει (1947) του Βισκόντι, Roma citta aperta (1947), 

Paiza(1946) και Γερμανία στο έτος μηδέν (1947) του Rossellini , Σιούσια (1946) και 

Κλέφτης ποδηλάτων (1948) του De Sica. 

Η ταινία Ο κλέφτης 

ποδηλάτων (1948) 

εξελίσσεται  στη Ρώμη. Στο 

τέλος μίας Κυριακής η 

οποία έχει αφιερωθεί στην 

αναζήτηση ενός κλεμμένου 

ποδηλάτου που αποτελεί 

απαραίτητο εργαλείο 

εργασίας, Ο Μπρούνο και ο 

πατέρας του κάνουν ένα 

διάλειμμα. Η περιγραφή των αποτελεσμάτων της φρικτής οικονομικής κατάστασης 

στη μεταπολεμική Ιταλία μετατρέπεται σε εφιάλτη. 

Όταν η Ιταλία βρισκόταν στο άνθος της, η κυβέρνηση έβλεπε τις ταινίες αυτές με 

δυσπιστία καθώς ήταν επικριτικές για τη σύγχρονη κοινωνία. Μετά το 1949 η 

λογοκρισία και οι κρατικές πιέσεις  άρχισαν να περιορίζουν το κίνημα του 

νεορεαλισμού. Θεωρητικός του νεορεαλισμού υπήρξε  ο σεναριογράφος Cesare 

Zavattini ο οποίος στα πρώτα του βήματα  συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Vittorio 

De Sica. Άλλοι σκηνοθέτες όπως ο Vergano και ο De Santis έδωσαν έμφαση στη 
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πολιτική και κοινωνική στράτευση και άλλοι όπως ο Castellani  τον χρησιμοποίησαν 

ως πρόφαση για την ανανέωση της κωμωδίας.  

O Roberto Rossellini, έπειτα από τις ταινίες Ρώμη, ασχολήθηκε με την ταινία 

Γερμανία, έτος μηδέν (1948), και ύστερα κυρίως με τις ταινίες Αγάπη (1948) και 

Στρόμπολι  (1950) κρατώντας από τον νεορεαλισμό την <<αισθητική της 

πραγματικότητας>>.  

Τη δεκαετία του ΄50 εμφανίστηκε μία νέα γενιά σκηνοθετών όπως Michelangelo 

Antonioni, Federico Fellini η οποία επικεντρώθηκε στα εσωτερικά αλλά και τα 

μεταφυσικά προβλήματα του ατόμου. Το 1953 με μία ταινία υπό την διεύθυνση του 

Cesare Zavattini, με τίτλο Έρωτας στη πόλη, σημάδεψε το τέλος ενός κινήματος που 

οι αντιφάσεις του αλλά και οι επιθέσεις της χριστιανικής δημοκρατίας το οδηγούσαν 

στον καταποντισμό. Η νεορεαλιστική μανιέρα συνέβαλε στη μελλοντική παραγωγή, 

κυρίως στις κωμωδίες 

(Ψωμί, έρωτας και 

φαντασία, Luigi 

Comencini, 1953) 

 

O Βιτορια Ντε Σικα και ο 

Ρομπέρτο Ροσελλινι είναι 

οι δύο μέντορες του Ιταλικού νεορεαλισμού στον Κινηματογράφο. H Δεκαετία του 

1960 έρχεται μια εκπληκτική ταινία Dolce vita στην οποία ο Marcello Mastroiani 

λάμπει δίπλα στην Anita Ekberg 

 

1971 Death in Venice Trailer: 

http://www.youtube.com/watch?v=X4

N8B1ggYc4 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=X4N8B1ggYc4
http://www.youtube.com/watch?v=X4N8B1ggYc4
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2. Βόρεια Ευρώπη (Σκανδιναβία, Σοβιετική Ένωση και Γερμανία) 

 

 

Γερμανικός Κινηματογράφος 

 Ο Γερμανικός Εξπρεσιονισμός: ένα κίνημα τέχνης το οποίο εκδηλώθηκε την 

περίοδο του μεσοπολέμου με περιορισμένη διάρκεια (7 χρόνια), αφήνοντας όμως 

κατάλοιπα τα οποία επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό μεταγενέστερα κινηματογραφικά 

έργα. Ο Γερμανικός εξπρεσιονισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την μιζανσέν. 

Συγκεκριμένα, επικρατεί ένα μη ρεαλιστικό και υπερβολικό πνεύμα, με τους 

σκηνοθέτες ναπαρουσιάζουν παραμορφωμένα και τους ηθοποιούς να εμφανίζουν 

έντονα χαρακτηριστικά και μακιγιάζ, ενώ κινούνται σπασμωδικά ή και αργά σε 

ελικοειδείς σχηματισμούς. Ο Εξπρεσιονισμός σαν όρος σημαίνει την καλλιτεχνική 

αποτύπωση μιας πραγματικότητας μέσα από το μάτια του καλλιτέχνη, προβάλλοντας 

μια κατάσταση ή ένα γεγονός με μη ρεαλιστικό τρόπο, ακριβώς το αντίθετο δηλαδή 

από τον ιμπρεσιονισμό.  Το κυρίαρχο μέσο που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης  για να 

περάσει το μήνυμα που επιθυμεί στο θεατή είναι να δώσει έμφαση στις σκιές και στη 

μουσική που συνοδεύει τη δράση της ταινίας τονίζοντας πάντα και υπερφυσικά τα 

χαρακτηριστικά των ηθοποιών. Ο Γερμανικός Εξπρεσιονισμός προβάλει την 

αναπόφευκτη ανάδειξη των ναζί, οι ταινίες του προοικονομούν την έλευση του 

ναζισμού που ακολουθεί. 

Ταινίες σταθμοί στην ιστορία του κινήματος: 

Το εργαστήριο του Δρ Καλιγκάρι 

Μία από τις πρώτες ταινίες του 

Γερμανικού Εξπρεσιονισμού, με 

έντονο το στοιχείο του 

πειραματισμού και της 

καινοτομίας. Μια ταινία που 

έκανε πρεμιέρα 27/02/1920, και 

έκτοτε έχει γίνει ανάρπαστη από πλήθος ανθρώπων ανά τον κόσμο σκηνοθετημένη 

από τον άγνωστο μέχρι τότε Ρόμπερτ Βίνε- και όχι το Λάντς στον οποίο είχε αρχικά 

προταθεί- σε σενάριο του Χανς Γιάνοβιτς και Καρλ Μάγιερ . Στην ταινία 
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χρησιμοποιείται έντονα ομοδιηγητικό στοιχείο καθώς βλέπουμε τα πράγματα από τη 

ματιά του ήρωα. 

 

Νοσφεράτου 

Άλλη μια ταινία που καθηλώνει τον 

θεατή, κορυφώνοντας και 

εντείνοντας του σταδιακά την 

αγωνία. Μια ταινία που βγήκε στην 

κινηματογραφικές αίθουσες 

04/03/1922, καταγράφοντας μεγάλη 

επιτυχία, και με απήχηση σε φίλους 

του είδους, και όχι μόνο ανά τον κόσμο. Σκηνοθετημένη από  τον έμπειρο στο χώρο 

Φρίντριχ Μουρνάου, σε σενάριο των Μπραμ Στόκερ και Χένρικ Γκάλεεν. 

 

«Ο δράκος του Ντίσελντορφ» (Μ) 

Γυρισμένο το 1931, κοντά στο τέλος της 

Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, το M είναι ο 

λαμπρός σύνδεσμος που έκανε ο Frintz Lang 

ανάμεσα σε μια ταινία του βωβού 

κινηματογράφου και τις ομιλούσες, και 

μεταξύ του γερμανικού εξπρεσιονισμού και 

αυτού που τελικά ονομάστηκε Φιλμ Νουάρ. 

Θα αφηγείται την ιστορία της Βερολινέζικης 

κοινωνίας η οποία έχει παγιδευτεί στην 

υστερία για μια σειρά φόνων παιδιών, καθώς και τη μαζική κινητοποίηση για να 

συλληφθεί ο δολοφόνος. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CE%B9%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B5%CE%BD
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« Μητρόπολις» 

Το αριστούργημα του Φριτς Λανγκ και 

ταινία - σταθμός στην ιστορία της 

κινηματογραφικής επιστημονικής 

φαντασίας και όχι μόνο, σε 

αποκατεστημένη κόπια. Μια ταινία από το 

μέλλον η οποία θεωρείται σήμα κατατεθέν 

της περιόδου, γυρισμένη το 1927 τα χρόνια 

της δημοκρατίας της Βαϊμάρης με την 

πλοκή της να λαμβάνει χώρα σε μία μελλοντική αστική δυστοπία . Ένα ιδιαίτερο 

έργο μέσα από το οποία περνάνε πολιτικά μηνύματα καθώς και οι ανησυχίες των 

γερμανών για τις ανακατατάξεις και τις αλλαγές στην κοινωνία τους. 

 

 

Σκανδιναβία και Δόγμα ΄95 

 Το 1995, τη χρονιά  που η Ευρώπη πανηγυρικά γιόρταζε τα 100 χρόνια από 

την δημιουργία του κινηματογράφου,  εμφανίστηκε από μια ομάδα δανών 

σκηνοθετών  το πιο σύγχρονο αισθητικό ρεύμα στην ιστορία του ευρωπαϊκού 

κινηματογράφου  και ονομάστηκε "δόγμα '95". Πρωτοστάτες  υπήρξαν ο Λαρς φον 

Τρίερ και ο Τόμας Βίντερμπεργκ . Οι δύο αυτοί σκηνοθέτες καθώς και άλλοι 

συνάδελφοί τους, έχοντας διαφορετική αντίληψη πάνω στο τρόπο που μια ταινία 

πρέπει να σκηνοθετείται, έδωσαν ένα όρκο ως προς τις τεχνικές και τα 

χαρακτηριστικά που θα είχαν οι λήψεις τους, γνωστό και ως όρκο της αγνότητας, με 

στόχο τη διατήρηση της ακεραιότητας των ταινιών . 

Χαρακτηριστικά του δόγματος ΄95: 

1) To γύρισμα πρέπει να γίνεται σε φυσικούς χώρους. Σκηνικά και είδη 

φροντιστηρίου δεν επιτρέπονται. (Αν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο είναι απαραίτητο 

για την ιστορία, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η τοποθεσία, όπου αυτό θα βρεθεί). 

2) Ο ήχος δεν πρέπει ποτέ να παράγεται ξεχωριστά από τις εικόνες, ή αντίστροφα. 

(Μουσική δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εκτός αν παίζεται εκεί που γυρίζεται η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%8A%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
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ταινία). 

3) Η κάμερα πρέπει να κρατιέται στο χέρι. Οποιαδήποτε κίνηση ή ακινησία που 

μπορεί να επιτευχθεί με το χέρι επιτρέπεται. (Η ταινία δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα 

εκεί που στέκεται η κάμερα, το γύρισμα πρέπι να λαμβάνει χώρα εκεί που η ταινία 

λαμβάνει χώρα). 

4) Η ταινία πρέπει να είναι έγχρωμη. Ειδικός φωτισμός δεν είναι αποδεκτός. (Αν 

υπάρχει πολύ λίγο φώς για έκθεση του φίλμ, η σκηνή πρέπει να κοπεί, ή μία απλή 

λάμπα μπορεί να προσαρτηθεί στην κάμερα). 

5) Οπτική εργασία και φίλτρα απαγορεύονται. 

6) Η ταινία δεν πρέπει να περιέχει επιπόλαιη δράση. (Φόνοι, όπλα κλπ, δεν πρέπει να 

υπάρχουν). 

7) Χρονικές και γεωγραφικές αποστασιοποιήσεις απαγορεύονται. (Αυτό σημαίνει ότι 

η ταινία λαμβάνει χώρα εδώ και τώρα). 

8) Ταινίες συγκεκριμένων ειδών δεν είναι αποδεκτές. 

9) Το φορμά του φιλμ πρέπει να είναι το ακαδημαϊκό 35mm. 

10) Ο σκηνοθέτης δεν πρέπει να αναγράφεται στους τίτλους. 

 

      Στόχος όλων αυτών των αρχών είναι η δημιουργία μιας πιο "αγνής" 

κινηματογραφικής φόρμας, η επιστροφή σ' έναν "επαγγελματικό ερασιτεχνισμό" ως 

τρόπου αντίδρασης των σκηνοθετών στην απόλυτη κυριαρχία των παραγωγών και 

στις συμβάσεις του κυρίαρχου κινηματογράφου που δημιουργούν στους θεατές την 

ψευδαίσθηση της πραγματικότητας. Ο κινηματογράφος δεν πρέπει να αναδεικνύει 

την δραματουργία και τη "λαμπερή κινηματογράφηση" σε βάρος των προσώπων, 

ούτε την ιστορία σε βάρος του χαρακτήρα. 

Οι τρόποι που προτείνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων συνίστανται στα 

εξής: κάμερα στο χέρι, κινηματογράφηση σε φυσικούς χώρους και αποφυγή των 

τεχνητών σκηνικών, φωτισμών, εφέ κλπ. Εκείνο που προέχει είναι η κάμερα και όσα 

διαδραματίζονται μπροστά της (το προ-φιλμικό γεγονός) και τίποτα άλλο. Ο 

επιπρόσθετος φωτισμός απαγορεύεται - εκτός από ένα μικρό φώς προσαρτημένο στην 

κάμερα - ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι "ατελές", όπως νυχτερινές σκηνές που 

μοιάζουν καστανόχρωμες και στερούνται καλής διαύγειας. 

Τελικά το "Δόγμα '95" δεν δικαιώθηκε στην πράξη αφού μέχρι το τέλος του 2000 

μονάχα τέσσερις ταινίες πληρούσαν όλες τις αρχές: Το "Οικογενειακή γιορτή" του 
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Βίντεμπεργκ (η πιο αντιπροσωπευτική ταινία του δόγματος, που ακολουθεί πιστά 

όλους τους κανόνες του, γυρισμένη με ψηφιακή - οικιακή βιντεοκάμερα), "Οι 

ηλίθιοι" του Φόν Τρίερ, το "Μιφούνε" του Σόρεν Γιάκομπσεν και "Ο βασιλιάς 

παραμένει ζωντανός" του Κρίστιαν Λέβρινγκ. 

Οι περισσότερες ταινίες ακολουθούν επιλεκτικά του κανόνες του δόγματος, όπως ας 

πούμε το αριστουργηματικό "Δαμάζοντας τα κύματα" στην οποία τα μεγάλα πλάνα, η 

κάμερα στο χέρι που ακολουθεί από πολύ κοντά τους ήρωες, ο πρόχειρος φωτισμός 

και ο κόκκος της φωτογραφίας, αναδεικνύουν μ' έναν μοναδικό τρόπο την 

συναισθηματική ένταση των ηρώων, σε βάρος του αισθητικού αποτελέσματος. 

 

Χαρακτηριστικές ταινίες: 

"ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ" ΤΟΜΑΣ ΒΙΝΤΕΜΠΕΡΓΚ 

 

 

 

 

 

 

"ΔΑΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ" ΛΑΡΣ ΦΟΝ ΤΡΙΕΡ 
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Πέρα από το Δόγμα ΄95 αξιοσημείωτη κινηματογραφική δραστηριότητα σημειώθηκε 

τον τελευταίο αιώνα στη Σκανδιναβία, και κυρίως στη Σουηδία. 

Η ανάδειξη του σουηδικού κινηματογράφου ξεκίνησε από τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν 

. 

 Γεννημένος τον Ιούλιο του 1918 

στην Ουψάλα της Σουηδίας, σπούδασε στο 

τμήμα ιστορίας και φιλολογίας χρονική 

περίοδο την οποία άρχισε να ξεδιπλώνεται 

το ενδιαφέρον του για τον κινηματογράφο 

και τη σκηνοθεσία-σεναριογραφία. Από τους 

παραγωγικότερους τόσο σκηνοθέτες όσο και 

σεναριογράφους, τα έργα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Η μεγάλη ακμή της 

καριέρας του ξεκινάει το 1957 όταν και προβάλλεται η ταινία του "Η έβδομη 

σφραγίδα".   

 

Ακολουθούν μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες του σκανδιναβικού 

κινηματογράφου: 

α) Άγριες Φράουλες (Smultronstället), 1957,  

Σκηνοθέτης: Ingmar Bergman 

Χώρα Προέλευσης: Σουηδία 

Ο Victor Sjöström, ένας Σουηδός 

σκηνοθέτης του βωβού-ηθοποιός-

κολοσσός που το όνομά του όχι απλά 

συγκρίνεται, αλλά ξεπερνά σε μέγεθος 

αυτό του Ingmar Bergman μεταξύ των 

Σουηδών εραστών του 

κινηματογράφου, πρωταγωνιστεί 3 

χρόνια πριν πεθάνει, ίσως στην 

κορυφαία σκηνοθετική απόπειρα του κάτι σαν μαθητή του. Ο Sjöström παίζει έναν 

φημισμένο καθηγητή Ιατρικής που, εξαιτίας ενός εφιάλτη στον οποίο βλέπει την 

ακριβή μέρα και ώρα του θανάτου του, αρχίζει να αναθεωρεί τη "στεγνή" ζωή που 
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έζησε στο βωμό της καταξίωσης, καταφέρνοντας τελικά να συμφιλιωθεί με την ιδέα 

του θανάτου. Μνημειώδες, το "Άγριες Φράουλες" καταπλήσσει και τον τελευταίο 

θεατή. 

 

β) Η Έβδομη Σφραγίδα (Det sjunde inseglet), 1957 

Σκηνοθέτης: Ingmar Bergman 

Χώρα Προέλευσης: Σουηδία 

Την ίδια χρονιά με τις "Άγριες 

Φράουλες", ο Bergman έ κάνε 

establish και μια από τις 

μυθικότερες σκηνές στην ιστορία 

του σινεμά. Ο ιππότης Antonius 

Block (Max Von Sydow) παίζει 

σκάκι με τον Θάνατο (Bengt 

Ekerot) αναζητώντας αλήθειες για 

τη ζωή, για το θάνατο, για τον 

Θεό, κατά τη διάρκεια της Πανούκλας που σάρωσε την Ευρώπη στα μέσα του 14ου 

αιώνα. Η ταινία που εγκαθίδρυσε τόσο τον Σουηδό σκηνοθέτη όσο και τον 28άρη 

τότε Von Sydow ως παγκόσμιας κλάσης περιπτώσεις καλλιτεχνών. 

 

γ) Insomnia, 1997 

Σκηνοθέτης: Erik Skjoldbjærg 

Χώρα Προέλευσης: Νορβηγία 

Ένας ντετέκτιβ προσπαθεί να εξιχνιάσει 

έναν φόνο, όταν κατά λάθος και 

εξαιτίας της αδυναμίας του να κοιμηθεί 

πυροβολεί έναν συνεργάτη του, με τα 

πράγματα να μπλέκονται ιδανικά για 

τον δολοφόνο. Το Insomnia ήταν το 

κινηματογραφικό ντεμπούτο του Νορβηγού σκηνοθέτη, ενώ ο Stellan Skarsgård 

κάνει πλάκα στο ρόλο του άυπνου ντετέκτιβ Engström. Ένα θρίλερ στα σκανδιναβικά 

πρότυπα συναρπαστικό σε κάθε του λεπτό. 
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δ) Οικογενειακή Γιορτή (Festen), 1998 

Σκηνοθέτης: Thomas Vinterberg 

Χώρα Προέλευσης: Δανία 

Ο Thomas Vinterberg πήρε την 

κάμερα επ' ώμου, άφησε κάθε μη 

φυσικό ήχο απ' έξω και σκηνοθέτησε 

την "Οικογενειακή Γιορτή", 

καρφώνοντας ουσιαστικά το όνομά 

του στο χώρο του ευρωπαϊκού 

σινεμά, καθώς υπηρετούσε πιστά το 

Δόγμα 95 το οποίο συνέταξε μαζί με τον Λαρς φον Τρίερ 

Ο πατριάρχης της οικογενείας, Helge, κλείνει τα 60 και στο σπίτι του μαζεύονται 

συγγενείς, φίλοι και γνωστοί για να το γιορτάσουν. Μέχρι που οι συγκλονιστικές 

αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη και ιδέες-θεσμοί όπως "τραγωδία" και 

"κάθαρση" κάνουν την εμφάνισή τους γύρω από το οικογενειακό τραπέζι. 

 

ε) Ο Άνθρωπος Χωρίς Παρελθόν (Mies vailla menneisyyttä), 2002 

Σκηνοθέτης: Aki Kaurismäki 

Χώρα Προέλευσης: Φινλανδία 

Ένας άντρας φτάνει στο Ελσίνκι και 

ξυλοκοπείται τόσο βάναυσα που 

παθαίνει αμνησία. Αδυνατώντας να 

θυμηθεί οτιδήποτε από την 

προηγούμενη ζωή του και φυσικά το 

λόγο που έφτασε στο Ελσίνκι, ο Μ δεν 

μπορεί να βρει ούτε σταθερή δουλειά 

ούτε μόνιμη στέγη. Παραδόξως ψύχραιμος, ο M προσπαθεί να βάλει τη ζωή του στη 

σειρά μένοντας σε ένα κοντέινερ. Για το ρόλο της στην ταινία, η μούσα του 

Kaurismäki, Kati Outinen, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο φεστιβάλ 

των Καννών. 
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στ) Άσε το Κακό να Μπει (Låt den rätte komma in), 2008 

Σκηνοθέτης: Tomas Alfredson 

Χώρα Προέλευσης: Σουηδία 

Ο Όσκαρ, ένας 12χρονος Σουηδός, 

κλεισμένος στον εαυτό του και συχνά 

θύμα "τραμπούκων"-συμμαθητών, 

ερωτεύεται την Eli που μόλις 

μετακόμισε στο διπλανό διαμέρισμα 

και αρχίζει να παίρνει σιγά σιγά τις 

εκδικήσεις του. 

Ένα εξαίσιο romantic horror που 

περιέργως κινείται έξω από τα πλαίσια των συνηθισμένων σκανδιναβικών φιλμ. 

 

ζ) Το κορίτσι με το τατουάζ ((Män Som Hatar Kvinnor), 2009 

Σκηνοθέτης: Niels Arden Oplev 

Χώρα Προέλευσης: Δανία 

Η δεύτερη έκδοση της αμερικανικής παραγωγής ομώνυμης ταινίας, όπου ο Ντάνιελ 

Κρεγκ υποδύεται ένα δημοσιογράφο του οποίου η 

καριέρα καταστρέφεται εξαιτίας μιας του δήλωσης. 

Προκειμένου να ανακτήσει την θέση του, τα αφήνει 

όλα πίσω και εγκαθίσταται σε μια βόρεια επαρχία 

της Σουηδίας, καθώς προσπαθεί να βρει αποδείξεις 

πάνω σε αυτό που ισχυρίστηκε .Στην προσπάθεια 

αυτή, σε συνεργασία με ένα κορίτσι (Rooney Mara) 

που τα έχει βρει δύσκολα στη ζωή, θα αναγκαστεί 

να εξιχνιάσει ένα μυστηριώδη φόνο η μήπως όχι τελικά; 

Η ποιότητα και η απήχηση της σκανδιναβικής βιομηχανίας παραγωγής 

κινηματογραφικού υλικού, αυξάνεται διαρκώς, καθώς τόσο η θεματολογία αλλά τόσο 

και ο τρόπος παρουσίασης απεικονίζουν με ρεαλισμό το σύγχρονο τρόπο ζωής των 

ανθρώπων ανά τον κόσμο. 
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3. Σοβιετική Ένωση 

Ο Σοβιετικός κινηματογράφος προκειμένου να μελετηθεί τον χωρίζουμε χρονολογικά 

σε 3 ενότητες: 

 

α) 1917- 1930. 

Την περίοδο αυτή σημειώνεται μια κρατικοποίηση της σπουδαιότερης 

κινηματογραφικής παραγωγού της εποχής, με την ανάδειξη του Λένιν στην εξουσία, 

δεν είναι άλλη από την πασίγνωστη, Narkompros , εθνικοποιώντας έτσι το ιδιωτικό 

σινεμά και τις επιχειρήσεις, ακόμα την ίδια χρονιά εγκαινιάστηκε στη Μόσχα η 

πρώτη στον κόσμο σχολή κινηματογράφου, η 

V.G.I.K. Ο κινηματογράφος, με την εκφραστική του 

δύναμη επικεντρωμένη στην εικόνα, ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμος σε μια χώρα όπου η συντριπτική 

πλειοψηφία των κατοίκων ήταν αναλφάβητοι. Να 

σημειωθεί επίσης πως οι καλλιτέχνες του 

κινηματογράφου της περιόδου αυτής, δέχθηκαν 

μεγάλες πιέσεις ως προς την σαφήνεια την 

καθαρότητα και την απλότητα των μηνυμάτων τους, 

προκειμένου αυτά να γίνονται σαφή και κατανοητά από τη μεγαλύτερη μερίδα του 

κόσμου, και τα κινήματα τέχνης λοιπόν, μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν μέσα 

χειραγώγησης του πλήθους σε μορφή προπαγάνδας. Ο Βερετόφ ,ο Αϊζενστάιν και ο 

Ντοβζένκο δεν ενέδωσαν στις κρατικές πιέσεις. 

      Ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης, Σεργκέι Αϊζενστάιν, σημείωσε τις πρώτες 

κινηματογραφικές του επιτυχίες την περίοδο αυτή.  Ξεκινώντας το 1925 με το έργο 

Απεργία  μια ταινία με αμφιλεγόμενε ς κριτικές η οποία παρά τις όποιες αδυναμίες 

της έδωσε κίνητρο στον Αϊζενστάιν να συνεχίσει. Δεν άργησε λοιπόν και την ίδια 

χρονιά βγαίνει έτοιμο για προβολή, το αριστούργημα του που τον καταξίωσε:  

"Το Θωρηκτό Ποτέμκιν" του 1925 

Σκηνοθεσία: Σεργκέι Αϊζενστάιν 

Παρά το ότι το φιλμ μοιάζει με δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, που εύκολα θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ταινία προπαγάνδας, στην πραγματικότητα είναι μια 

μελέτη πάνω στη χρήση του μοντάζ αλλά και στη δυνατότητα του κινηματογράφου 

να παράγει ιδέες. Αν και έχουν περάσει χρόνια από τη δημιουργία του, διακρίνεται 
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ακόμη και σήμερα για την πλαστική 

συμμετρία και την πάλλουσα δύναμη 

των εικόνων του και παραμένει μια 

κορυφαία στιγμή στην ιστορία του 

κινηματογράφου. Το «Θωρηκτό 

Ποτέμκιν» είναι μια ιστορική ταινία, 

που αναφέρεται στην εξέγερση των 

ναυτών του ομώνυμου θωρηκτού στην Οδησσό, το 1905, την εποχή του Ρώσο-

Ιαπωνικού πολέμου. Αφορμή της εξέγερσης, κατά την ταινία, ένα κομμάτι σάπιο 

κρέας. Οι πολίτες της Οδησσού συνδράμουν τους εξεγερθέντες, με αποτέλεσμα να 

ακολουθήσει η επέμβαση των Κοζάκων και η περίφημη σκηνή της σφαγής των 

αμάχων στις σκάλες της Οδησσού. Στο τέλος το Ποτέμκιν συμπαρασύρει σε 

εξέγερση και τον υπόλοιπο στόλο. 

 

Το περίφημο Σοβιετικό μοντάζ είναι έμμεσο δημιούργημα των ρώσων σκηνοθετών 

εξαιτίας της έλλειψης εξοπλισμού, και χάριν στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Σαν 

αποτέλεσμα έκανα πειραματικές κινήσεις οι οποίες τελικά ανέδειξαν την 

ιδιαιτερότητα αυτή σε εθνικό είδος. Οι τρόποι πραγματοποίησης της επιθυμίας για 

ανάδειξη του σοβιετικού μοντάζ ποίκιλαν. Άλλοτε εργαζόμενοι πάνω σε πολεμικό 

υλικό, άλλοτε πειραματιζόμενοι μοντάροντας υλικό διαφορετικών πηγών 

φτιάχνοντας με τον  τρόπο αυτό ένα σύνολο που δημιουργεί μια συνεχόμενη ροή. Η 

επιτυχία του κινήματος πιθανώς να οφείλεται στο ότι κανένας εκ των σκηνοθετών 

ήταν "βετεράνος" , οι περισσότεροι ανακάλυψαν στην πορεία τη γοητευτική μαγεία 

της σκηνοθεσίας, κι έτσι είχαν διαφορετική νοοτροπία και αντίληψη πάνω στα 

πράγματα. Σε αυτό οφείλεται όλος ο σύγχρονος τρόπος σχετικά με την εικονοληψία 

και τον τρόπο αποτύπωσης της κινούμενης εικόνας (καινοτομίες στις λήψεις των 

πλάνων θέσεις κάμερας οπτικές γωνίες κλπ) 

 

 

β) 1930 έως και το 1960  

Πρώτα απ' όλα , οι πολιτικές εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση, στα τέλη της δεκαετίας 

του ’20,ήταν ραγδαίες. Ο Στάλιν αργά και σταθερά κυριαρχούσε επί των ισχυρότερων 

κομματικών ανταγωνιστών ή αντιπάλων και γινόταν «κυρίαρχος του παιχνιδιού». Το 

πολιτικό κλίμα, αναπόφευκτα επηρέασε τον κινηματογράφο. Η λογοκρισία σκλήρυνε. 
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Το Σοβιετικό καθεστώς έγινε εχθρικό προς κάθε μορφής πειραματισμούς και 

φορμαλισμούς στην τέχνη. Ο κινηματογράφος όφειλε να υπηρετήσει την 

εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας και τα σφυρηλάτηση της κοινωνικής ενότητας 

έπρεπε να το κάνει αμέσως, ξεκάθαρα και κατανοητά. Η χρυσή εποχή του σοβιετικού 

κινηματογράφου της δεκαετίας του ’20 ήταν σύντομη. Ο ερχομός των ταινιών με ήχο 

έκανε το περίφημο «Ρώσικο montage», να φαίνεται άχρηστο και απαρχαιωμένο και 

αποτέλεσε τον παράγοντα της παρακμής του. Η δεκαετία του ’30 έγινε η απαρχή του 

σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Το 1934 ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός κυκλοφορούσε ως η 

επίσημη καλλιτεχνική πρακτική. Ένα κίνημα τέχνης του οποίου η ερμηνεία είναι 

σαφής: Στράτευση του Καλλιτέχνη στην υπηρεσία της οικοδόμησης της 

σοσιαλιστικής συνείδησης. Αντικειμενικές νόρμες. Περιορισμός του υποκειμενισμού, 

του αυθορμητισμού και πολλά "όρια" και προκατασκευασμένες προϋποθέσεις. Παρ' 

όλες όμως τις αδυναμίες και τα προβλήματα αυτά ο Σοβιετικός Ρεαλισμός στον 

Κινηματογράφο έδωσε και ιστορικά αριστουργήματα , που ξέφυγαν από την αυστηρή 

φόρμα της στράτευσης και έδωσαν πρόοδο στον κινηματογράφο. 

 

γ) Ο σοβιετικός κινηματογράφος από το 1960 έως το 1995 

 

Την περίοδο αυτή καθώς δε σημειώνεται κάποια ιδιαίτερη κοινωνική ανακατάταξη ή 

κάποια εμπόλεμη σύγκρουση αναφερόμαστε σε περίοδο στασιμότητας. Πολλοί 

καθιερωμένοι καλλιτέχνες αναζήτησαν για τα έργα τους την ασφάλεια που παρείχε σε 

αυτούς το μη-πολιτικοποιημένο και το όχι σύγχρονο θέμα. Έτσι χρησιμοποίησαν τα 

αναγνωρισμένα έργα της κλασικής λογοτεχνίας. Χαρακτηριστικές ταινίες της 

εποχής:“Hamlet”(1964), “The King Lear”/ Korol Lear (1971).  Εξαιτίας της 

αυξανόμενης λογοκρισίας, οι σκηνοθέτες χρησιμοποίησαν τη γλώσσα της αλληγορίας 

και της παραβολής, για να πουν αυτά που δεν τους επιτρεπόταν. Το ρωσικό κοινό 

ήταν εξάλλου συνηθισμένο να ερμηνεύει κωδικοποιημένα μηνύματα τέτοιου είδους. 

Την δεκαετία του ’70 η σοβιετική κινηματογραφική βιομηχανία έκανε μια στροφή 

δίνοντας έμφαση στην εμπορική επιτυχία. 
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4. Ασιατική Ήπειρος 

 

      Στη λεγόµενη σχολή του Ασιατικού Κινηµατογράφου (γνωστή και ως 

Ανατολικός κινηµατογράφος) ανήκουν οι ταινίες που προέρχονται από την 

ανατολική, νότια και νοτιοανατολική Ασία. Η σχολή ανατολικής Ασίας είναι γνωστή 

για τις Ιαπωνικές, Κινέζικες, Ταϊβανέζικες και Κορεάτικες ταινίες, καθώς και για τις 

ταινίες δράσης του Χοννκ- Κονγκ. Η σχολή της νοτιοανατολικής Ασίας είναι γνωστή 

για τις Φιλιππινέζικες, Ταϊλανδέζικες και Ινδονησιάκες ταινίες (Μπόλυγουντ, ταινίες 

Punjabi, δηλαδή οι ταινίες στην Ινδική διάλεκτο punjabi, Μπανκλαντέτ; και 

Πακιστάν).  Μερικοί από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες Akira Kurosawa, 

Yasujiro Ozu, Satyajit Ray, Hayao Miyazaki, John WOO και Ang Lee. 

  Η τελευταία µεγάλη κυκλοφορία του Ασιατικού κινηματογράφου ήταν η "Ζωή του 

Πι" του Ang Ιee, η οποία απέφερε 600.000.000$ κέρδη και κέρδισε 4 βραβεία Όσκαρ 

(Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερων Ειδικών Εφέ, Καλύτερης Φωτογραφίας και 

Καλύτερου Original Score).  

        Με το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ξεκίνησε η Χρυσή Περίοδος του 

ασιατικού κινηματογράφου (40's - 60's). Αυτή την περίοδο έγινε ευρύτερα γνωστός ο 

Ακίρα Κουροσάβα, ο πιο σημαντικός σκηνοθέτης της Ιαπωνίας µε ταινίες όπως "7 

Σαµουράι", "Θρόνος από Αίµα", "Κρυµµένο Φρούριο" και "Ικίρου". Άλλες 

επιτυχηµένες, κριτικά και εµπορικά, ταινίες είναι τα "Τοκγο Story", "Godzilla" κτλ. 

Όλες αυτές οι ταινίες επηρέασαν σηµαντικά τον παγκόσµιο κινηµατογράφο.  

  Στα τέλη των 60's, ο ιαπωνικός κινηµατονράφος γνώρισε πτώση. Αντίθετα, 

αναπτύχθηκε.Ο κινηµατογράφος του Χονγκ Κονγκ µε τις ταινίες που συνδύαζαν 

δράση και πολεµικές τέχνες. Μερικά χρόνια αργότερα έκανε την πρώτη του 

εµφάνιση ένα από τα παγκόσµια  

είδωλα του κινηµατογράφου, ο Μπρους Λι. Η χρυσή του περίοδος είναι τα 80's µε 

την  εµφάνιση του Τσάκι Τσαν. Σήµερα, πολλοί σταρ του Ασιατικού 

κινηματογράφου έχουν κάνει επιτυχία και στην Δύση, οι περισσότεροι όµως έχουν 

µια µικρή µερίδα φανατικών θαυµαστών.  
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 Η ταινία πολεμικών τεχνών 

  Στην κινηματογραφική παραγωγή της Ασίας, οι ταινίες πολεμικών τεχνών 

συνδέονται άμεσα με μια ιπποτική παράδοση που γειτνιάζει με τις περιπέτειες εποχής 

(film de cape et d’ epee), αλλά διαθέτουν βαθύτερες πολιτισμικές ρίζες και μια 

πνευματική διάσταση που είναι άγνωστη στη Δύση. Η σύλληψη των ταινιών αυτών 

αποσκοπεί στην ανάδειξη των μαχών με ή χωρίς όπλα, ανάλογα με τις εξαιρετικά 

ποικίλες τελετουργίες ( οι ειδικοί καταμετρούν περισσότερες από τριακόσιες σχολές 

). Οι ταινίες πολεμικών τεχνών παρουσιάστηκαν στην Ευρώπη με τη συχνά ανεπαρκή 

ή καταχρηστική ετικέτα της ταινίας κουνγκ φου ( κινέζικη πυγμαχία ) ή καράτε ( 

ιαπωνική μάχη με τη χρήση των χεριών και των γυμνών ποδιών ).  Οι ταινίες 

πολεμικών τεχνών σπάνια νοιάζονται για μια περίπλοκη πλοκή. Απεικονίζουν έναν 

μανιχαιστικό κόσμο, όπου οι δυνάμεις του  Καλού μάχονται με τις δυνάμεις του 

Κακού. Τα εκλεπτυσμένα  παιχνίδια της δραματικής ή ψυχολογικής πολυπλοκότητας 

δεν έχουν θέση εδώ. Εκείνο που ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να δοθεί έμφαση στις 

μάχες σώμα με σώμα. Ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις σκηνοθετών τα κατάφεραν 

πολύ καλά σε αυτό το τομέα: τα σώματα εκτοξεύονται, έρχονται σε επαφή, 

αποφεύγουν το ένα το άλλο , πηδούν, απογειώνονται για μια στιγμή, αψηφώντας την 

βαρύτητα, και ξαναπέφτουν με ελαφρότητα, στο πλαίσιο μιας πραγματικής 

χορογραφίας.  

 Γνωστοί ηθοποιοί και ταινίες:  Στην κινηματογραφική παραγωγή των ταινιών 

πολεμικών τεχνών αξιοσημείωτοι ηθοποιοί είναι ο Bruce Lee και ο Jackie Chan. 

Ο Bruce Lee γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο της 

Καλιφόρνια στις 27 Νοεμβρίου το 1940 και 

απεβίωσε στις 20 Ιουλίου 1973. Υπήρξε 

ηθοποιός, δάσκαλος πολεμικών τεχνών και 

συγγραφέας. Ήταν σύζυγος και πατέρας δύο 

παιδιών. Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο 

Χονγκ Κονγκ. Στα 18 του χρόνια μετακόμισε 

στην Αμερική για σπουδές πάνω στη φιλοσοφία. 

 Σε μια επίδειξη πολεμικών τεχνών στην 

Καλιφόρνια, το ταλέντο και το μοναδικό στυλ του έγινε αντιληπτό από έναν διάσημο 

κομμωτή του Χόλιγουντ, ο οποίος μίλησε για τον Lee σε έναν παραγωγό ταινιών. 

Τελικά, ο Lee υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο για την τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας 

στη σειρά «The Green Hornet». O Lee κατάλαβε ότι η μεγάλη του αγάπη ήταν η 
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ηθοποιία και έτσι δημιούργησε στο Χονγκ Κονγκ μια δική του εταιρεία παραγωγής. 

Η πρώτη του ταινία " Το Μεγάλο Αφεντικό" κατέρριψε κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις 

μόλις σε τρεις ημέρες. 

 

  Ο Jackie Chan (πραγματικό 

όνομα Kong-sang Chan) είναι 

Κινέζος ηθοποιός, χορεογράφος, 

κομικός, σκηνοθέτης, παραγωγός, 

σεναριογράφος, επιχειρηματίας, 

τραγουδιστής και κασκαντέρ. 

Γεννήθηκε στις 7 

Απριλίου του 1954, στο Χονγκ 

Κονγκ Όταν ο Jackie Chan όταν 

έγινε 7 ετών, οι γονείς του, που 

είχαν διακρίνει το ταλέντο του στα 

ακροβατικά και τις τέχνες, τον 

έστειλαν στο Πεκίνο προκειμένου να φοιτήσει στην Ακαδημία της “Όπερας του 

Πεκίνου”. Ο Jackie Chan έχει εμφανιστεί από το 1960 σε πάνω από 150 ταινίες. 

Επίσης, ίδρυσε το 1988, 9 φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έχει νικήσει 28 βραβεία με 34 

υποψηφιότητες.  

    

 

 Κορεάτικος Κινηματογράφος 

 

   Η πρώτη βωβή ταινία στη Κορέα 

τραβηχτικέ το 1923 και στα επόμενα χρόνια 

εμφανίστηκαν επτά κινηματογραφικές 

εταιρίες. Το αριστούργημα εκείνης της 

εποχής θεωρείται του Na το Eun-kyu 

Arirang (1926). O Na, μόλις στα 25 του 

χρόνια ήταν παραγωγός, σκηνοθέτης και 

πρωταγωνίστησε σε αυτήν την ταινία. Η ταινία ήταν θαυμαστή  για τις αισθητικές 

του ιδιότητες, καθώς και για τα κρυμμένα πολιτικά μηνύματα της, έγινε πηγή 

έμπνευσης για ένα κύμα νέων κινηματογραφιστών που ελπίζει να κάνει ταινίες με 
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βάση τις αρχές του ρεαλισμού και της αντίστασης στην ιαπωνική δύναμη. Το 1937 

εμφανιστήκαν οι ταινίες με ήχο. Την ίδια χρονιά, η Ιαπωνία εισέβαλε στην Κίνα, και 

οι κορεάτες σκηνοθέτες έλαβαν μεγάλη πίεση από τους ιάπωνες για την σκηνοθέτηση 

ταινιών οι οποίες υποστήριζαν τον ιαπωνικό στρατό και τη πολεμική προσπάθεια. Το 

1942, οι ταινίες με κορεάτικη γλώσσα απαγορεύτηκαν πλήρως από την κυβέρνηση. 

Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950 μπορεί να θεωρηθεί μια περίοδο 

αναγέννησης για την κορεατική βιομηχανία κινηματογράφου, ο αριθμός των 

εγχώριων παραγωγών αυξήθηκε από 8 το 1954 σε 108 το 1959. Μέχρι και σήμερα ο 

κορεάτικος κινηματογράφος είναι μια μεγάλη παραγωγική δύναμη. 

   Ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες από το 1995 είναι ο Κim Ki Duk. O 

Duk είναι ένας σύγχρονος εκφραστής και 

οραματιστής του Κορεάτικου 

Κινηματογράφου. Γεννήθηκε στις 20 

Δεκέμβρη 1960 στην Bonghwa, Νότια 

Κορέα. Σπούδασε Καλές Τέχνες στο 

Παρίσι στη περίοδο 1990-1993. Με την 

επιστροφή του στη Ν. Κορέα ξεκίνησε η 

καριέρα του πρώτα σαν σεναριογράφος όπου 

και κερδίζει το πρώτο βραβείο 

διαγωνισμού Σεναρίου το 1995 από το 

Εθνικό Κορεάτικο Συμβούλιο. Το 1995 σε 

ηλικία 35 ετών ξεκινάει τη δουλειά του ως 

σκηνοθέτης με μίζερα μέσα στην αρχή. Η πρώτη του ταινία ήταν το Crocodile το 

1996 όπου και αποσπά εντυπωσιακές κριτικές στη χώρα του. Η προσωπικότητα του 

Κim Ki Duk είναι πολυσχιδής έχει ασχοληθεί και δημιουργήσει σε όλο το φάσμα του 

κινηματογράφου. Έχει κινηματογραφήσει 2 ταινίες, είναι  σχεδιαστής παραγωγής για 

3 ταινίες, συγγραφέας 9 ταινιών, παραγωγός 12 ταινιών, σκηνοθέτησε 19 ταινίες και 

τέλος έχει γράψει σενάρια για 23 ταινίες. Έχει κερδίσει 5 διεθνή βραβεία. 

     

     

 Καλύτερες ταινίες: 

 2000 “Seom” (La Isla) 

 2000 “Shilje Sanghwang” (Real Fiction) 

 2001 “Nabbeun Namja” ( Bad Guy) 



52 
 

 2003 “Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας και πάλι Άνοιξη” 

 2004 “Samaritan Girl” 

 2004 “3-Iron” 

 

 

 Κινέζικος κινηματογράφος 

 

   Οι κινηματογραφικές ταινίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Κίνα το 1896. 

Η πρώτη καταγεγραμμένη κινηματογραφική ταινία στην Κίνα εμφανίστηκε στην 

Σαγκάη στις 11 Αυγούστου 1896. Η πρώτη κινέζικη ταινία, μια καταγραφή της 

όπερας του Πεκίνου, Η Μάχη της Dingjunshan, έγινε το Νοέμβριο του 1905 στο 

Πεκίνο. Για την επόμενη δεκαετία, οι εταιρείες παραγωγής ήταν κυρίως ξένης 

ιδιοκτησίας, και η εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία ήταν επικεντρωμένη γύρω 

από Σαγκάη. Το 1913, η πρωτη ανεξάρτητη ταινία με κινέζικο σενάριο, Το Δύσκολο 

Ζευγάρι, γυρίστηκε στη Σαγκάη από τον Zheng Zhengqiu και τον Zhang Shichuan. 

   Το σύγχρονο κινέζικο σινεμά αναφέρεται σε δημιουργίες σκηνοθετών από την 

ηπειρωτική Κίνα, την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Στην Ηπειρωτική Κίνα οι 

ταινίες αναφέρονταν κυρίως σε ανθρώπινα δράματα, γεμάτες ερωτισμό αλλά και έπη. 

Στη λεγόμενη  «Έκτη Γενιά» η οποία ξεκινά από τα 80’s στις ταινίες αυτής της γενιάς 

οι συγκεκριμένοι σκηνοθέτες ασχολούνται με το παρόν, μιλούν πολιτικά, γυρίζουν τις 

ταινίες του γρήγορα, έχουν προβλήματα με την λογοκρισία και δίνουν στα φιλμ τους 

την αίσθηση ντοκιμαντέρ παρά τον μυθοπλαστικό τους χαρακτήρα. Στη Ταϊβάν 

(παλιότερα γνωστή ως Εθνικιστική Κίνα ή Φορμόζα), διαθέτει σκηνοθέτες με 

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων τόσο στην επιλογή θεμάτων όσο και στην 

έκφραση. Σινεμά εγκεφαλικό, αργό, ποιητικό, υμνείται από τους κριτικούς, βρίσκει 

όμως την αδιαφορία από το κοινό. Ο πιο γνωστός σκηνοθέτης από την Ταϊβάν, όμως, 

είναι ο Ang Lee γεννημένος στις 23 Οκτωβρίου 1954. Που έχει κερδίσει κάθε είδους 

βραβεία, από Χρυσό Λέοντα μέχρι Όσκαρ σκηνοθεσίας. Εξαιτίας της ταινίας του 

«Τίγρης και Δράκος» έγιναν μόδα τα μεταφυσικά κινέζικα έπη. Έκανε καριέρα στο 

Χόλυγουντ γυρίζοντας υπέροχες ταινίες όπως η «Παγοθύελλα» ή το πολυσυζητημένο 

«Το μυστικό του Brokeback Mountain». Και στην προτελευταία του ταινία, 

«Προσοχή, πόθος» έδειξε πως κατέχει και τα του σαρκικού έρωτα. Το 2012 γύρισε 

την ταινία "Η Ζωή του Πι" (The Life of Pi) και έλαβε και δεύτερο Όσκαρ 

Σκηνοθεσίας. Στο Χονγκ Κονγκ από την άλλη, τους αρέσουν τα αστυνομικά και οι 
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περιπέτειες. Είναι η κινηματογραφία που ανέδειξε τον Bruce Lee και τις ταινίες 

κουνγκ φου. Γενικώς, για το σύγχρονο σινεμά του Χονγκ Κονγκ ισχύει η: δυτική 

θεματολογία με κινέζικους ηθικούς κώδικες. Ο σημαντικότερος, όμως, κατά την 

σκηνοθέτης από όλους τους παραπάνω είναι ο Wong Kar Wai γεννημένος στις 17 

Ιουλίου 1958. Κι ας παραπάτησε με την πρώτη του αγγλόφωνη απόπειρα, το «Οι 

νύχτες μου μακριά σου». Εχει σκηνοθετήσει ταινίες – αριστουργήματα, από τα 

«Chungking Express» και «2046» μέχρι τα 

«Ευτυχισμένοι μαζί» και το απλά εξαίσιο 

«Ερωτική επιθυμία». Η αισθητική του είναι 

εκείνη που ξεχωρίζει. Μια αισθητική 

ραφινάτη, ντελικάτη, διεισδυτική, εξαίσια. 

   Επίσης μια αξιοσημείωτη ταινία του 2004 

είναι «Τα Ιπτάμενα Στιλέτα» (House of 

Flying Daggers) του Ζανγκ Γιμού μια 

συναρπαστική περιπέτεια εποχής, με 

επίκεντρο μια ερωτική ιστορία και φόντο την κατάρρευση της ισχυρής δυναστείας 

Τανγκ. Μια πανδαισία χρωμάτων, ήχων και εικόνων εκθαμβωτικής ομορφιάς. Η 

ταινία κέρδισε 10 βραβεία με 35 υποψηφιότητες. 

 

 Γιαπωνέζικος Κινηματογράφος 

 

   Η Ιαπωνία έχει από τις παλαιότερες και πιο παραγωγικές βιομηχανίες 

κινηματογράφου στον κόσμο. Η πρώτη ταινία που έχει παραχθεί ποτέ στην Ιαπωνία 

ήταν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ σχετικά με γκέισες οι οποίες έπαιζαν μουσικά όργανα, 

η οποία παίχτηκε τον Ιούνιο του 1899. Καθ 'όλη τη σιωπηλή εποχή, οι ιαπωνικοί 

κινηματογράφοι προσλάμβαναν αφηγητές γνωστή ως benshi οι οποίοι περιέγραφαν 

τη δράση για το κοινό με σχολιασμούς καθώς η ταινία έπαιζε, επίσης έδιναν και μια 

σύντομη διάλεξη για το ιστορικό ή αφηγηματικό πλαίσιο της ιστορίας. Λόγω των 

σεισμών και καταστροφών του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου πάνω από το 90 τοις εκατό 

των ταινιών του βωβού κινηματογράφου χάθηκαν για πάντα. 
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   Ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες παγκοσμίως ήταν ο ιάπωνας 

σκηνοθέτης Ακίρα Κουροσάβα. Ο Ακίρα Κουροσάβα γεννήθηκε στις 23 

Μαρτίου του 1910 στην Ομόρι (πόλη κοντά στο Τόκιο). Ο Κουροσάβα, μπήκε στο 

χώρο της τέχνης, θέλοντας αρχικά να ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Γράφτηκε σε μία 

σχολή καλών τεχνών στην οποία μελέτησε κυρίως δυτικές τεχνοτροπίες. Το 1936 

γίνεται βοηθός του σκηνοθέτη Γιαμαμότο Κατζίρο (Yamamoto Kajirô), που δούλευε 

σε μια γιαπωνέζικη εταιρεία παραγωγής ταινιών. Σε τούτην την εταιρεία ο 

Κουροσάβα γυρίζει το πρώτο του φιλμ: "Σουγκάτα 

Σανσίρο" (Sugata Sanshiirô) (1943), μια 

διασκεδαστική ταινία για την ιστορία του τζούντο. 

Δυστυχώς λόγω του πολέμου που επικρατούσε 

τότε στην Ιαπωνία οι κινηματογραφικές 

βιομηχανίες ήταν περιορισμένες. Η πρώτη ταινία 

που γύρισε μετά τον πόλεμο, "Δεν λυπόμαστε την 

νεολαία μας" (1946), είχε σαν θέμα την ιστορία 

της Ιαπωνίας από την δεκαετία του '30 ως το 1946. 

   Τα επόμενα χρόνια ο Κουροσάβα γύρισε το 

αριστούργημα "Ο μεθυσμένος άγγελος" (1948) και 

την ταινία που του επέφερε διεθνή εκτίμηση και 

τον έκανε γνωστό στην Ευρώπη: "Ρασαμόν" (1950), στο οποίο απονεμήθηκε ο 

"Χρυσός Λέων" στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας του 1951. Η ταινία 

πραγματεύεται το θέμα της αλήθειας, της ανάμνησης και της πραγματικότητας. 

Άλλες γνωστές ταινίες του Κουροσάβα είναι οι Επτά Σαμουράι, Όνειρα, Γιοτζίμπο, 

Ραψωδία τον Αύγουστο και Καγκεμόυσα.  Κατά την διάρκεια της ζωής του γύρισε 

περισσότερες από 30 ταινίες. Μερικές από αυτές τιμήθηκαν και με διεθνή βραβεία 

ένα από αυτά είναι ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ των Καννών του 1980 για την 

ταινία Καγκεμόυσα. Ο θάνατός του από εγκεφαλικό, στις 6 Σεπτεμβρίου ,του 1998 

σήμανε μια μεγάλη απώλεια για τον παγκόσμιο κινηματογράφο, παρ' ότι ο 

Κουροσάβα είχε αποσυρθεί από το 1993, έχοντας παραδώσει στους φίλους του 

κινηματογράφου τον «Δάσκαλο», το κύκνειο άσμα του. 

   Ένας από τους σημαντικούς δημιουργούς του σύγχρονου ασιατικού 

κινηματογράφου, ο Τακέσι Κιτάνο. Ο Τακέσι Κιτάνο γεννήθηκε στο Τόκιο στις 18 

Ιανουαρίου του 1947. Ο Κιτάνο αρχικά σπούδαζε για να γίνει μηχανικός, αλλά 

αποβλήθηκε από τη σχολή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Έμαθε κωμωδία, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1951
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τραγούδι και χορό από την διάσημη κωμικός Senzaburo Fukami. Το 1972 αυτός και 

ένας φίλος του δημιούργησαν ένα κωμικό ντουέτο ως "Beat" Takeshi και έπαιζαν σε 

δικιά τους σειρά η οποία έγινε πολύ δημοφιλής στην ιαπωνική τηλεόραση. Από το 

1989 ο Κιτάνο έχει γράψει, σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει σε μία ταινία κάθε 

χρόνο χωρίς να χάσει την ορμή της πρωτοτυπίας του και την αυξημένη καλλιτεχνική 

ευαισθησία. Η εξαιρετική επιτυχία της ταινίας "Hana-Bi" του 1997 επιβεβαίωσε ότι ο 

Κιτάνο είναι μία ηγετική φυσιογνωμία του παγκοσμίου κινηματογράφου. Μεταξύ 

των πολυάριθμων βραβείων του "Hana- Bi" κέρδισε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

της Βενετίας το Golden Lion και ονομάστηκε η Καλύτερη μη Ευρωπαϊκή ταινία από 

την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Ο Κιτάνο συνεχίζει να σκηνοθετεί και 

να παίζει σε ταινίες. 

 

 Το Μπόλυγουντ 

 

Το Μπόλυγουντ είναι η ανεπίσημη 

ονομασία που χρησιμοποιείται για την 

κινηματογραφική βιομηχανία της 

Βομβάης, κυρίως στη γλώσσα Χίντι. 

Αυτό το είδος αναφέρεται ως ο 

μεγαλύτερος παραγωγός ταινιών στην 

Ινδία και ένας από τους μεγαλύτερους 

παγκοσμίως. Η πρώτη ταινία στην 

Ινδία εκδόθηκε στις 3 Μαΐου 1913. η 

ταινία ήταν βωβού κινηματογράφου, είχε υπότιτλους στα Χίντι και στα αγγλικά και 

κυκλοφόρησε στο θέατρο Conoration στη Βομβάη. Η πρώτη ομιλούσα ταινία του 

Αρντεσίρ Ιρανί το ‘’Alam Ara ‘’ το 1931.ο Μπόλυγουντ δεν διαθέτει γεωγραφικό 

αντίστοιχο και η γλώσσα των έργων είναι κυρίως Χίντι, αλλά η χρήση ποιητικών 

λέξεων από τη γλώσσα Ούρντου δεν είναι σπάνια. Επίσης, έχει παρατηρηθεί αύξηση 

στη συχνότητα της χρήσης των αγγλικών σε ό,τι αφορά  το διάλογο και τα τραγούδια. 

Κάθε ταινία του Μπόλιγουντ έχει χορογραφίες και τραγούδια με παραδοσιακούς 

χορούς και ντυσίματα της Ινδίας. Οι ταινίες Μπόλυγουντ έχουν κυρίως θέμα τον 

έρωτα δύο νέων, κυρίως μία κοπέλα που προέρχεται από υψηλή κοινωνία και έναν 

νεαρό που έχει ρίζες από μία κατώτερη κοινωνική ομάδα. 
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   Μια πολυβραβευμένη ταινία παρά 

που δεν είναι Ινδικής παραγωγής 

είναι το Slumdog 

Millionaire είναι μια 

βρετανική δραματική ταινία του 

2008, σκηνοθετημένη από τον Ντάνι 

Μπόιλ και την Λαβλίν Ταντάν 

(Loveleen Tandan), σε σενάριο του Σάιμον Μποφόι (Simon Beaufoy). Είναι διασκευή 

του βραβευμένου μυθιστορήματος  Q and A, του Ινδού συγγραφέα και διπλωμάτη 

Vikas Swarup. Διαδραματίζεται και γυρίστηκε στην Ινδία και παρουσιάζει την 

ιστορία ενός νεαρού αμόρφωτου Ινδού από τις φτωχογειτονιές της Βομβάης, ο οποίος 

εμφανίζεται στην ινδική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού Ποιος Θέλει Να Γίνει 

Εκατομμυριούχος και ξεπερνά τις προσδοκίες του κοινού, εγείροντας τις υποψίες του 

τηλεοπτικού οικοδεσπότη και της αστυνομίας. Η ταινία έχει κερδίσει πέντε βραβεία 

κριτικών (Critics' Choice Awards), τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, επτά βραβεία 

BAFTA και οκτώ Όσκαρ  (από τα δέκα για τα οποία ήταν υποψήφια). 
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5. Ο Αμερικανικός κινηματογράφος 

 

Αμερικανικός Κινηματογράφος από το 1955 έως το ’70 

Καθώς η δεκαετία του ΄60 ανέτειλε, εμφανίστηκε ένα νέο πνεύμα παγκοσμίως. 

Παντού υπήρχε μια μάχη μεταξύ ενός παλιού και ενός νέου κόσμου. Το σινεμά θα 

έπρεπε να συμβαδίσει με τους καιρούς και να δώσει απαντήσεις στις φιλοδοξίες 

των πολιτών του κόσμου. Με τον ψυχρό πόλεμο να απειλεί ακόμα και με τον 

πόλεμο στο Βιετνάμ να μαίνεται οι ταινίες όπως και η κοινωνία αμφισβητούσαν 

πράγματα που μέχρι τότε θεωρούνταν δεδομένα. 

Το Χόλυγουντ βρέθηκε με ένα νέο κοινό το οποίο αυξάνονταν στις ηλικίες μεταξύ 16 

και 24 ετών. Αυτοί τροφοδοτούνταν κυρίως από χαμηλού προϋπολογισμού ταινίες 

προσανατολισμένες στην νεολαία του Roger Corman όπως το «The wild angels» 

(1966), το «The trip» (1967) που και στις δυο πρωταγωνιστούσε ο Peter Fonda ο 

οποίος έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε και στο «Easy rider» (1969) μια 

ταινία που τράβηξε τους νέους καθώς συνδύαζε τα ναρκωτικά, την ροκ, μουσική, 

την βία κλπ.  

Οι φόβοι για την στράτευση και την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου εκφράστηκαν 

στο «Dr. Strangelove» (1963) του Stanley Kubrick το οποίο παρουσίαζε το τέλος του 

κόσμου σαν τον απόλυτο παραλογισμό καθώς και στο «Alice’s restaurant» (1969) 

του Arthur  Penn το οποίο τράβηξε αυτούς που ταυτίζονταν με την κουλτούρα 

εναντίον των χίπις. Ο Penn είχε προηγουμένως σκηνοθετήσει το «Bonnie and Clyde» 

(1967) το οποίο έχει παραμείνει σαν ένα από τα σημαντικότερα φιλμ όσον αφορά 

την χωρίς συνείδηση ηθικής στάση των παρανόμων ιδωμένη μέσα από την 

προοπτική μιας μοντέρνας κοινωνίας. Η τελευταία σκηνή κατά τη οποία 

εκατοντάδες σφαίρες ρίχνονται πάνω στο ζευγάρι των παρανόμων (Warren Beatty, 

Faye Dunaway) το οποίο πεθαίνει σε αργή κίνηση, ήταν ένα βήμα προς ένα γενικά 

πιο αποδεκτό επίπεδο βίας στον Αμερικάνικο κινηματογράφο.  

Από την στιγμή που το να πηγαίνει κανείς στο σινεμά είχε γίνει τακτικό συνήθειο 

κάθε φιλμ έπρεπε να προσελκύσει το δικό του κοινό και έτσι μεγάλες διαφημιστικές 

καμπάνιες συνόδευαν τις υπερπαραγωγές στον δρόμο τους για την προβολή στις 

οθόνες. Εντωμεταξύ η αμερικάνικη επένδυση στις αμερικάνικο-βρετανικές 
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συμπαραγωγές πλήρωνε καλά, ειδικά με την σειρά ταινιών του James Bond η οποία 

άρχισε μετριοπαθώς με το«Dr.No» (1962) και συνεχίζεται μέχρι σήμερα παρά τις 

πολλές αλλαγές στους ηθοποιούς που υποδύθηκαν τον πράκτορα 007 με πρώτο τον 

Sean Connery. Ταινίες που είχαν έντονα το ψυχροπολεμικό στοιχείο. Το Λονδίνο 

τράβηξε τους Αμερικάνους παραγωγούς λόγω της κοινής γλώσσας αλλά και του 

υψηλού επιπέδου των Βρετανών ηθοποιών και τεχνικών. Με τις ταινίες ο«Λόρενς 

της Αραβίας» (1962) και «δόκτωρ Ζιβάγκο» (1966) που και οι δυο έγιναν κυρίως 

από Βρετανικές ομάδες, ο David Lean έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους 

Άγγλους σκηνοθέτες.  

Παρά την απειλή της οικονομικής καταστροφής, τη διάλυση των μεγάλων στούντιο 

και το νέο και πιο απαιτητικό κοινό το Χόλυγουντ ακόμα παρήγαγε εκείνο το στυλ 

ταινιών με τις οποίες πάντα προσδιορίζονταν η ταυτότητά του. Γυρίστηκαν έξοχα 

μιούζικαλ όπως το«West side story»(1961), το«Gypsy» (1962),το«My fair 

lady»(1964) και το«Funny girl»(1968). Γουέστερν όπως το«The man who shot liberty 

valance»του John Ford, το«Ride the high country»του Sam Peckinpah, το «Lonely are 

the brave»του David Miller και το «El Dorado»του Howard Hawk. 

Το Χόλυγουντ σε μεγάλο βαθμό αγνόησε τον πόλεμο του Βιετνάμ την δεκαετία του 

΄60 και μόνο το «The green berets»του John Wayne, το οποίο ήταν ένας 

πατριωτικός παιάνας για τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, εμφανίστηκε κατά την 

περίοδο αυτή. 

 

 Αμερικανικός Κινηματογράφος από το 1970 έως το ’89   

 

Καθώς οι παλιότεροι σκηνοθέτες είχαν αρχίσει να αποσύρονται μια νέα γενιά 

εμφανίστηκε στο Χόλυγουντ. Μεταξύ των νέων σκηνοθετών υπήρχε μια 

ποικιλομορφία που αφορούσε στις ηλικίες, στις σπουδές και στην ιδεολογία. Πολλοί 

από τους νέους δημιουργούς του Χόλυγουντ πήραν στοιχεία από σπουδαίους 

ευρωπαίους συναδέλφους τους. Κάποιοι σημαντικοί σκηνοθέτες από αυτή την νέα 

γενιά ήταν ο Woody Allen, o Robert Altman, o George Lucas, o Francis FordCoppola 

κλπ. Κατά την περίοδο της δεκαετίας του ΄70 υπήρξε μια σειρά πολύ επιτυχημένων 

ταινιών που απέφεραν πολύ μεγάλα κέρδη στα ταμεία. Μερικές από αυτές τις πολύ 

κερδοφόρες ταινίες της περιόδου ήταν το «The Godfather» (1972) του Francis 
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FordCoppola το«The Exorcist» (1973) του William Friedkin το«Jaws» (1975) του 

StevenSpielberg το«Rocky» (1976) του John Avildson και το«Star Wars» (1977) του 

George Lucas. 

Η περίοδος που ξεκινάει με το «Star Wars» του George Lucas το 1977 και φτάνει και 

ως την δεκαετία του ‘90 χαρακτηρίζεται ως η εποχή των μοντέρνων μπλοκμπάστερς 

και ήταν μια περίοδος κατά την οποία τα κλασικά είδη ταινιών συνυπήρχαν με μια 

έκρηξη νέων κατηγοριών που χρησιμοποιούσαν τα παλιότερα στοιχεία 

συνδυάζοντάς τα με διάφορους τρόπους. Είναι επίσης μια περίοδος κατά την οποία 

υπήρχε μια ισχυρή σύγκλιση μεταξύ του αμερικάνικου κινηματογράφου και της 

αμερικάνικης πολιτικής κουλτούρας.  

Οι πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς ταινίες της εποχής γίνονται καλύτερα 

αντιληπτές ως ιδεολογικές ψευδαισθήσεις για την σχέση του αμερικάνικου έθνους 

με τις αλήθειες και τις ενοχοποιήσεις της πρόσφατης ιστορίας του οι οποίες 

περιείχαν τις δολοφονίες και την κοινωνική αναστάτωση της δεκαετίας του ΄60 και 

τα πολιτικά σκάνδαλα και την διαφθορά της δεκαετίας του ΄70. Επίσης η ιστορία 

περιελάμβανε από την μια την τραυματική εμπειρία της Αμερικής από την ήττα στο 

Βιετνάμ και από την άλλη την άλλη την εμφάνιση των νέων μαχητικών απαιτήσεων 

από τις γυναίκες και τις διάφορες μειονότητες που ζητούσαν μεγαλύτερη ισότητα 

σε όλα τα επίπεδα της αμερικάνικης κοινωνίας. Τα μεγάλα μπλοκμπάστερς από τα 

τέλη της δεκαετίας του ΄70 ως τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 απαντούσαν 

εμπεριέχοντας άρνηση για αυτές τις πτυχές της ιστορίας.  

Γυρίστηκαν ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπως η τριλογία του«Star Wars» από 

τον George Lucas, το «Close encounters of the third kind» και το «E.T.»από τον 

Steven Spielberg μέσα από το ότι βασίζονταν σε σωτήρες από το διάστημα 

φανέρωναν τις αμφιβολίες τους για το αν το αμερικάνικο έθνος ήταν ικανό από 

μόνο του να αποδράσει από τις ενοχές της πρόσφατης ιστορίας του. Ο κοινός 

παρανομαστής των ταινιών που γυρίστηκαν αυτή την περίοδο ήταν ότι είχαν την 

υποχρέωση να επαναφέρουν την χαμένη αυτοπεποίθηση στους Αμερικάνους μέσα 

από την εικόνα του δυνατού λευκού Αμερικανού ήρωα. Οι ταινίες «Star Wars» και 

«Indiana Jones» για παράδειγμα ήταν μια αλληγορία των διεθνών σχέσεων καθώς 

επεδίωκαν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Αμερικής να 

ανταγωνίζεται με επιτυχία τις άλλες χώρες στην παγκόσμια οικονομία. Στο «Indiana 
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Jones» παρουσιάζεται ένας αρχαιολόγος ο οποίος πηγαίνει στις χώρες του τρίτου 

κόσμου και βρίσκει φιλικούς μη λευκούς γηγενείς πρόθυμους να τον βοηθήσουν να 

ανακαλύψει τους θησαυρούς τους. Το «Star Wars» παρουσίασε τον ψυχρό πόλεμο 

σαν μια μάχη στην οποία η συμμαχία η οποία αποτελείται από τους λευκούς ήρωες 

και τους διαφορετικών ειδών συμμάχους τους κατατροπώνουν την σατανική 

γαλαξιακή αυτοκρατορία της οποίας οι στρατιώτες φορούσαν στολές που είχαν 

μεγάλες ομοιότητες με τις στολές των Σοβιετικών. Σε όλες τις ταινίες τέτοιου τύπου 

έπρεπε να γίνει κατανοητό ότι η επιτυχία του λευκού ήρωα οφείλονταν στην 

ιδιότητά του να έχει πίστη στις δικές του ικανότητες. 

Την «αναγκαιότητα στην πίστη» προήγαγαν και άλλες ταινίες όπως ο«Rocky» 

(1976),ο «Superman» (1978) το«Fame» (1980) και το «The karate kid» (1984).Μέχρι 

τα μέσα της δεκαετίας του 80 ωστόσο οι θριαμβική περίοδος των μπλοκμπάστερς 

και της προεδρίας του Reagan έφταναν στο τέλος τους. Μια σειρά παραγόντων 

ωθούσαν προς έναν επαναπροσδιορισμό της αμερικάνικης ταυτότητας. Τέτοιοι 

παράγοντες ήταν η αρχή του τέλους του ψυχρού πολέμου και η φανερώς 

αυξανόμενη ζημιά που προκαλούνταν από αμέλεια της κυβέρνησης για τα εγχώρια 

προβλήματα και ιδίως την τραγική κατάσταση των Αφρό-Αμερικάνων των πόλεων. 

Η θριαμβική τάση των μεγάλων ταινιών δράσης του Χόλυγουντ έδωσε την θέση της 

σε ένα πιο σκληρό και βίαιο αίσθημα επιβίωσης. Η αλλαγή φαίνεται στις 

ταινίες«Top Gun»και«Aliens». Η πρώτη ήταν η αποθέωση της ανανεωμένης 

αμερικάνικης αυτοπεποίθησης και δύναμης στην οποία η καθημερινότητα ενός 

Αμερικάνου στρατιωτικού απεικονίζονταν με πάρα πολύ δράση. Οι ανησυχίες της 

ταινίας για τον ψυχρό πόλεμο ήταν σαφείς και γινόντουσαν ολοφάνερες μέσα από 

τις μάχες με τα Ρωσικά μαχητικά τα οποία ο ήρωας πολεμά και νικάει δείχνοντας 

έτσι την δύναμη της χώρας. Μετά από την προβολή της ταινίας στους 

κινηματογράφους το ναυτικό ανέφερε μια πολύ σημαντική αύξηση στους 

νεοσύλλεκτους. Στο «Aliens» προς το τέλος της ταινίας όλοι οι πεζοναύτες 

σκοτώνονται από εξωγήινα τέρατα εκτός από έναν όμορφο λευκό στρατιώτη. Σε ένα 

πιο τυπικό φιλμ δράσης αυτός ο χαρακτήρας θα συνέχιζε στο να γίνει ο ήρωας αλλά 

σε αυτή την ταινία τραυματίζεται βαριά και αποσύρεται πριν καν αρχίσει η τελική 

μάχη την οποία κερδίζει μια γυναίκα.  

Στο Χόλυγουντ η πολυπολιτισμική ευαισθησία εμφανίστηκε σε έναν αυξανόμενο 
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αριθμό ταινιών που σκόπευαν να προσελκύσουν και λευκούς θεατές αλλά και 

θεατές προερχόμενους από μειονότητες και κυρίως μαύρους. Αυτό το επιτύγχαναν 

χρησιμοποιώντας μαύρους ηθοποιούς σε πρωταγωνιστικούς ρόλους όπως τον Eddie 

Murphy και την Whoopi Goldberg. Ωστόσο αν και το Χόλυγουντ έφτιαχνε 

περισσότερες ταινίες με μαύρους πρωταγωνιστές αυτές γυρίζονταν σχεδόν 

αποκλειστικά από λευκούς. Το Χόλυγουντ  απάντησε σε αυτή την αντίθεση δίνοντας 

σε έναν μικρό αλλά αυξανόμενο αριθμό κατασκευαστών φιλμ που προέρχονταν 

από μειονότητες την δυνατότητα να φτιάξουν ταινίες που θα απευθύνονταν σε 

μεγάλο κοινό. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα  ήταν ο Spike Lee που έγινε ο πιο 

διάσημος και σημαντικός μαύρος σκηνοθέτης στην ιστορία του Χόλυγουντ. Οι 

γυναίκες επίσης βγήκαν ωφελημένες από το πολυπολιτισμικό κλίμα που 

επικρατούσε στο Χόλυγουντ. Σε μια μετριοπαθή παραχώρηση προς τις 

διαμαρτυρίες ενάντια στους στερεοτυπικούς ρόλους που δινόντουσαν συνήθως 

στις γυναίκες γυρίστηκαν ταινίες που περιελάμβαναν έναν δυνατό γυναικείο 

χαρακτήρα, κάτι που παραδοσιακά δεν συνέβαινε, καθώς οι δυνατοί χαρακτήρες 

στις ταινίες του Χόλυγουντ ήταν οι άντρες. Στον τομέα της παραγωγής επίσης 

υπήρξε πρόοδος για τις γυναίκες κυρίως στο κομμάτι της σκηνοθεσίας. Ωστόσο οι 

περισσότερες ταινίες που παράγονταν συνέχιζαν να εκφράζουν την άποψη της 

κυρίαρχης κουλτούρας η οποία ανησυχούσε για τις επιπτώσεις του πολύ 

πολιτισμού και την θέση του λευκού άνδρα τόσο στην αμερικάνικη όσο και στην 

διεθνή κοινωνία. Αυτές οι ανησυχίες γίνονται αντιληπτές σε ταινίες όπως το«Back 

to the future part two»(1989)και το«Batman»(1989)όπου οι εγκληματίες 

παραπέμπουν σε μειονοτικές ομάδες ενώ ο ήρωας είναι λευκός άνδρας.  

Υπήρχαν όμως και άλλου τύπου ταινίες που έθιγαν  τους λευκούς και έμοιαζαν πολύ 

με τα μπλοκμπάστερς της θριαμβικής περιόδου. Η διαφορά τους ήταν ότι στις 

συγκεκριμένες για να φτάσει ο ήρωας στην τελική νίκη πρέπει πρώτα να υποστεί 

καθ’ όλη την διάρκεια της ταινίας φρικτές ψυχολογικές και σωματικές τιμωρίες. 

Τέτοιες ταινίες ήταν το «Rambo», το «Die Hard», το «Uncommon valor» κλπ οι 

αποκαλούμενες και ταινίες “λευκής παράνοιας ”. Οι ταινίες αυτές μετέφεραν τις 

αγωνίες σχετικά με την διάβρωση της αμερικάνικης δύναμης μπροστά στο φάσμα 

ενός αυξανόμενου επιτυχούς ανταγωνισμού από μη λευκούς ανθρώπους.  Δίνουν 

επίσης  έμφαση στις κακουχίες που περνάει ο λευκός ήρωας, κάτι που του 



63 
 

επιτρέπει να έχει την επιθετική και βίαιη συμπεριφορά που του έδωσε την φήμη 

του καταπιεστή απελευθερώνοντάς τον από τις ενοχές και καθιστώντας τις πράξεις 

του δικαιολογημένες ως πράξεις εκδίκησης. 

 

 

Στίβεν Σπίλμπεργκ, Κόπολα, Άλφρεντ Χίτσκοκ, Μάρτιν Σκορσέζε:  

 

                                                                         

 Στίβεν Σπίλμπεργκ 

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, γεννημένος στις 18 Δεκεμβρίου 1946, είναι Αμερικανός 

σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών. Ξεκίνησε την καριέρα του τη 

δεκαετία του 1970 και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους εμπορικότερους και 

δημοφιλείς σκηνοθέτες του κινηματογράφου. Οι ταινίες του έχουν καλύψει πολλά 

και διαφορετικά θέματα και είδη. Οι πρώτες του ταινίες επιστημονικής φαντασίας 

και δράσης θεωρήθηκαν ως αρχέτυπα του σύγχρονου κινηματογράφου ενώ στα 

χρόνια που ακολούθησαν οι ταινίες του ασχολήθηκαν και με ανθρωπιστικά θέματα 

όπως το Ολοκαύτωμα, το δουλεμπόριο, τον πόλεμο και την τρομοκρατία. 

Το 1981, ο Σπίλμπεργκ συνεργάστηκε με το 

σκηνοθέτη και φίλο του Τζορτζ Λούκας στην 

κωμική περιπέτεια Οι Κυνηγοί της Χαμένης 

Κιβωτού (Raiders of the Lost Ark), την πρώτη 

ταινία με τον ήρωα Ιντιάνα Τζόουνς, τον οποίο 

υποδύθηκε ο Χάρισον Φορντ. 

Ένα χρόνο αργότερα, ο Σπίλμπεγκ επέστρεψε στο είδος επιστημονικής φαντασίας 

με την ταινία Ε.Τ. ο Εξωγήινος (E.T. the Extra-Terrestrial). Ήταν η ιστορία ενός 

αγοριού και της φλικής σχέσης που αναπτύσσει με έναν εξωγήινο. Η ταινία έγινε η 

μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών την περίοδο κυκλοφορίας της 

με συνολικές εισπράξεις 792,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.  

Μεταξύ του 1982 και του 1985, ο Σπίλμπεργκ ανέλαβε την παραγωγή τριών 

μεγάλων εισπρακτικών επιτυχιών: Το Πνεύμα του Κακού (Poltergeist, 1982) με 

συμμετοχή και στο σενάριο, Επόμενος Σταθμός: Η Ζώνη του Λυκόφωτος (Twilight 

Zone: The Movie, 1983) με συμμετοχή στη σκηνοθεσία[19] και Γκούνις: Το Κυνήγι 
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της Μεγάλης Περιπέτειας (The Goonies, 1985) . 

 

 

 Φράνσις Φορντ Κόπολα 

 Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είναι Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και 

παραγωγός του κινηματογράφου. Είναι διάσημος και πολυβραβευμένος για τη 

σκηνοθεσία του σε κάποιες από τις κορυφαίες ταινίες του αμερικάνικου 

κινηματογράφου, όπως Ο Νονός και Αποκάλυψη τώρα. 

Γύρισε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του το 1963 (Dementia 13). Το 1971 

κέρδισε το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Πάττον, ο θρύλος της 

Νορμανδίας (μαζί με τον Έντμουντ Χ. Νορθ). Στη συνέχεια της δεκαετίας του '70 

καταξιώθηκε ως ένας από τους καλύτερους Αμερικανούς σκηνοθέτες, με τις ταινίες 

Ο Νονός, Ο Νονός ΙΙ και Η Συνομιλία. Μετά απ' αυτές τις τρεις πολυβραβευμένες 

ταινίες ο Κόπολα σκηνοθέτησε την ταινία «Αποκάλυψη τώρα», βασισμένη στη 

νουβέλα «Η καρδιά του σκότους» του Τζόζεφ Κόνραντ και με θέμα τον πόλεμο του 

Βιετνάμ. Η παραγωγή της ταινίας συνάντησε πολλά προβλήματα και η ολοκλήρωση 

της καθυστέρησε τρία χρόνια. Το 1979 παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ των Καννών 

όπου κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα (μαζί με το Τενεκεδένιο ταμπούρλο του Φόλκερ 

Σλέντορφ). 

Ο Κόπολα γύρισε αρκετές ταινίες και τη δεκαετία του '80, μεταξύ των οποίων τις 

Αουτσάιντερς, 

επαναστάτες χωρίς 

αύριο και Ο 

αταίριαστος που 

καθιέρωσαν μια νέα 

γενιά ηθοποιών (Ματ 

Ντίλον, Νίκολας Κέιτζ, 

Ρομπ Λόου, Πάτρικ 

Σουέζι, Τομ Κρουζ). Το 

1990 σκηνοθέτησε το 

τρίτο μέρος του Νονού και το 1992 μετέφερε στον κινηματογράφο το βιβλίο 

«Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ. Η πιο πρόσφατη ταινία του είναι η Τέτρο του 
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2009. Το 2010 τιμήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου με το 

βραβείο Έρβινγκ Θάλμπεργκ για την συνολική προσφορά του. 

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα έχει κερδίσει πέντε όσκαρ σε τέσσερις κατηγορίες, ενώ 

έχει και αρκετές ακόμα υποψηφιότητες, καθώς επίσης και ένα αναμνηστικό 

βραβείο για το σύνολο της κινηματογραφικής προσφοράς του. 

 

 

 

                                                                                      

 Μάρτιν Σκορσέζε 

 

 Ο Μάρτιν Μαρκαντόνιο Λουτσιάνο Σκορσέζε είναι ιταλοαμερικανός, βραβευμένος 

με Όσκαρ, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Γνωστός και με το 

υποκοριστικό Μάρτι, είναι επίσης ο ιδρυτής του World Cinema Foundation και 

αποδέκτης του AFI Life Achievement Award για τη συμβολή του στον 

κινηματογράφο. Έχει βραβευτεί με 

Χρυσή Σφαίρα, BAFTA και βραβείο της 

Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών. Είναι 

πρόεδρος του Film Foundation, ενός 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού, 

αφιερωμένου στην αναπαλαίωση 

ταινιών και στην αποτροπή της 

καταστροφής των πρωτότυπων φιλμ. 

Το έργο του Σκορσέζε αφορά θέματα 

όπως η ιταλο-αμερικανική ταυτότητα, 

καθολικά πρότυπα όπως ενοχή και 

σωτηρία, η παλικαριά, αλλά και η 

(ενδημική στην αμερικανική κοινωνία) 

βία. Ο Σκορσέζε θεωρείται ευρέως 

ένας από τους πιο σημαντικούς 

σκηνοθέτες της γενιάς του, με μεγάλη επιρροή στην πορεία του αμερικανικού 

κινηματογράφου. Είναι κάτοχος μάστερ στην σκηνοθεσία κινηματογράφου από τη 
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σχολή τεχνών Tisch του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. 

                       

                                                        

 Άλφρεντ Χίτσκοκ 

 

Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1899 στο Ιστ Εντ του Λονδίνου και 

πέθανε στις 29 Απριλίου 1980 στο Λος Άντζελες. Φοίτησε αρχικά σε μία τεχνική 

σχολή, την School of Engineering and 

Navigation διδασκόμενος μηχανική, 

ηλεκτρολογία, ακουστική και ναυπηγική. 

Προκειμένου να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες 

του εργάσθηκε σε μία τηλεγραφική εταιρεία, 

ενώ παρακολουθούσε και μαθήματα στη Σχολή 

Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 

Ο Χίτσκοκ έπιασε σε δουλειά σε 

κινηματογραφικό στούντιο του Λονδίνου το 

1920. Επρόκειτο για παράρτημα στην Αγγλική 

πρωτεύουσα της αμερικανικής Famous Players-

Lasky της Paramount Pictures Η δουλειά του ήταν να σχεδιάζει τους τίτλους αρχής 

για όλες τις ταινίες του στούντιο. Μετά από δύο χρόνια του δόθηκε η ευκαιρία να 

καθήσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Always Tell Your 

Wife αρρώστησε και ζητήθηκε από τον Χίτσκοκ να τον αντικαταστήσει για να 

ολοκληρωθεί η ταινία. Οι παραγωγοί εντυπωσιάστηκαν από το αποτέλεσμα και του 

αναθέσαν να γυρίσει την πρώτη του, ουσιαστικά, ταινία, που ήταν ο Αριθμός 13. 

Μετά από λίγο καιρό όμως το στούντιο έκλεισε. Ο Χίτσκοκ σττη συνέχεια 

προσλήφθηκε στην Gainsborough Pictures ως σεναριογράφος και σχεδιαστής 

τίτλων. Το 1925 κατάφερε να σκηνοθετήσει το Pleasure Garden κι αυτό σηματοδοτεί 

ουσιαστικά την αρχή της καριέρας του ως σκηνοθέτη. 
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Βιβλιογραφία  

 

Άλφρεντ  Χίτσκοκ: 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
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6. ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Η λέξη είδος πάσχει από έναν πολύ ασαφή ορισμό, δεδομένου ότι τα κριτήρια, που 

επικαλείται είναι πολύ διαφορετικά. Ένα από τα κριτήρια σχετίζεται άμεσα με τη θεατρική 

σκηνή: τραγωδία, δράμα, μελόδραμα, κωμωδία, δραματική κωμωδία, αλλά οι ταινίες που 

παρουσιάζουν κάποια πρωτοτυπία ως προς τον τρόπο κατασκευής τους εντάσσονται 

δύσκολα σε αυτή την ακριβή μορφή. Έτσι λοιπόν, οι κριτικοί ανατρέχουν σε μια πληθώρα 

επιθεμάτων: «δραματική κωμωδία», «γλυκόπικρη κωμωδία», «δραστικό μελό», «αισιόδοξο 

δράμα»... ή συνδυάζουν τα είδη μεταξύ τους, προκειμένου να προσδιορίσουν όσο το 

δυνατόν επαρκέστερα μια ταινία η οποία βρίσκεται ορισμένες φορές ανάμεσα σε 

περισσότερα είδη (αστυνομική κωμωδία, μουσικό γουέστερν, κοινωνικό μελόδραμα...). 

Στην εποχή μας, το είδος δεν έχει άλλη χρησιμότητα από το να παράσχει ένα σημείο 

αναφοράς στο κοινό, και να παίζει ρόλο προετοιμασίας και κράχτη.     

I. ΚΩΜΙΚΟ 

Οι κωμωδίες Το βασικό χαρακτηριστικό της κωμωδίας είναι ότι προκαλεί το γέλιο ή το 

χαμόγελο, δίνοντας έμφαση στη γελοιότητα των ηρώων, στις ιδιοτροπίες της κοινωνίας, 

στην τραγελαφική όψη των καταστάσεων... Από όλα τα είδη που συνθέτουν την οικογένεια 

του κωμικού κινηματογράφου 

(όπου συναντούμε επίσης το 

μπουρλέσκ, τη χιουμοριστική 

ταινία και την παρωδία). Η 

κωμωδία είναι το ευρύτερο 

είδος, αλλά και εκείνο που, για 

πολλούς λόγους, 

περιχαρακώνεται 

δυσκολότερα. Ορισμένοι από 

αυτούς τους λόγους είναι οι 

ποικίλοι τρόποι έκφρασής της και, κατά συνέπεια, τα πολλά υποείδη των οποίων αποτελεί 

αφετηρία, τα ασαφή όριά της με το μπουρλέσκ, η στενή ορισμένες φορές σχέση που έχει με 

όλα τα είδη του κινηματογράφου· από το γουέστερν μέχρι την ταινία τρόμου. Η δραματική 

κωμωδία, η οποία κινείται σε ένα πολύ συναφές πνεύμα και έχει κάνει έντονα την 
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εμφάνισή της εδώ και αρκετές δεκαετίες και αποτελεί μια τρέχουσα έκφανση αυτών των 

συμβιβασμών. 

 

II. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 

Οι ταινίες του φανταστικού Το φανταστικό το οποίο αποτελεί ανισορροπία του 

πραγματικού, παρουσιάζει στο κέντρο ενός πιστευτού και αναγνωρίσιμου κόσμου 

παράδοξα και ανεξήγητα στοιχεία που προκαλούν φόβο. Το φανταστικό ξεφυτρώνει σχεδόν 

παντού, με τελείως απροσδόκητο τρόπο, όπως ακριβώς και τα δυσοίωνα πλάσματα που 

παρουσιάζει. Αυτή η πολλαπλή και ποικιλόμορφη παρουσία του στην τρέχουσα παραγωγή, 

καθώς και στις ταινίες δημιουργού, δεν διευκολύνει ούτε την κατανόηση ούτε τον 

προσδιορισμό του. Οι πιο εμπορικές ονομασίες «ταινία τρόμου» ή «ταινία φρίκης» δίνουν 

το προβάδισμα στην αναμενόμενη εντύπωση που προκαλούν στο θεατή. Στην ταινία 

φρίκης, η έμφαση δίνεται με προφανή τρόπο σε μία βία που αγγίζει τα όρια του 

παροξυσμού, ενώ στην ταινία gore στον ακρωτηριασμό και στο χυμένο αίμα. Τα όρια με τα 

συναφή είδη είναι στενά και βασίζονται στη διπλή συνιστώσα η οποία προσδιορίζει το 

φανταστικό, και που δεν είναι άλλη από το πιστευτό και το παράδοξο. Το θαυμαστό, το 

παραμυθένιο, το μυθώδες, το ονειρικό και η επιστημονική φαντασία δεν επιζητούν το 

υποστήριγμα ενός πιστευτού κόσμου και καλλιεργούν ελεύθερα το παράδοξο. Ως εκ 

τούτου, διακρίνονται από το φανταστικό. Αντίθετα το φιλμ νουάρ και η ταινία με θέμα το 

έγκλημα, που είναι προσκολλημένα στην αξιοπιστία, δεν παραχωρούν παρά έναν ελάχιστο 

ρόλο στην παραδοξότητα. 

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας (sci-fi) Ο όρος science- fiction είναι ένας αμερικανισμός, 

ο οποίος συνδυάζει δύο ανταγωνιστικές και ανεπαρκείς λέξεις, προκειμένου να 

προσδιορίσει ένα κινηματογραφικό 

είδος του οποίου η κινητήριος δύναμη 

είναι η πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 

επιστημονική φαντασία χωρίς ένα 

απότομο τραυματικό άλμα στο μέλλον. 

Το είδος αυτό αναπτύσσεται στα ασαφή 

όρια του φανταστικού κινηματογράφου. 

Ο όρος καλύπτει ταινίες με πολύ διαφορετικά θέματα και ποικίλο ύφος, οι οποίες 

βασίζονται στα επιστημονικά φαινόμενα προκειμένου να αναπτύξουν τη μυθοπλασία τους. 
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III. ΔΡΑΣΗ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

Οι ταινίες δράσης Η έννοια της ταινίας δράσης 

υπήρξε για πολύ καιρό μια βολική κατηγορία 

για την ταξινόμηση πολυάριθμων ειδών. Ένα 

γουέστερν, μια ταινία περιπέτειας ή 

κατασκοπείας ακόμα και μια αστυνομική 

ταινία σχετίζονταν άμεσα με την ταινία 

δράσης, αν περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό 

σκηνών δράσης (καταδιώξεις, συμπλοκές, καβγάδες, καταστροφές, σφαγές) και αν δεν 

κατακλύζονταν από ψυχολογική επιτήδευση ή από μορφολογική αναζήτηση. Μόλις στα 

μέσα της δεκαετίας του '80, η ταινία δράσης γίνεται ένα εντελώς ξεχωριστό είδος του 

αμερικανικού κινηματογράφου. Η ταινία δράσης, η οποία είναι το τελευταίο είδος που 

εμφανίστηκε στην 

κινηματογραφική οθόνη, 

αποτελείται από μια 

αδιάκοπη αλυσίδα 

υπερτροφικών σκηνών 

δράσης. Επιβάλλει 

υπεράνθρωπους ήρωες που 

μάχονται με κτηνώδη 

τρόπο, χωρίς συμπλέγματα 

ούτε τύψεις, για την υπεράσπιση δεξιόστροφων (πολλές φορές) αμερικανικών αξιών. 

Ακόμα παρουσιάζει μια αλλόκοτη χορογραφία βίας και θανάτου.  

 

IV. ΕΓΚΛΗΜΑ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

H ταινία με θέμα το έγκλημα Η ταινία με θέμα το έγκλημα εγγράφει στον πυρήνα της 

μυθοπλασίας της το φόνο ή κάθε άλλη σοβαρή παράβαση του νόμου και της ηθικής. Το 

ευρύ και εκτενές αυτό είδος συγκεντρώνει και ενσωματώνει και άλλα είδη, μεταξύ των 

οποίων τα όρια δεν είναι πάντα ακριβή, όπως η γκανγκστερική ταινία, η αστυνομική ταινία 

και το φιλμ νουάρ.  
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Η γκανγκστερική ταινία Η γκανγκστερική ταινία είναι μια θεαματική τάση της ταινίας με 

θέμα το έγκλημα. Καλύπτει μερικώς ή διασταυρώνεται με άλλα είδη όπως είναι το φιλμ 

νουάρ και η αστυνομική ταινία. Στις Η.Π.Α., η «εξαιρετικά γοητευτική εικονογραφία» 

(Michel Cieutat) που προκαλούσαν οι εγκληματικές οργανώσεις και οι αρχηγοί τους 

συνέβαλε στην ανάπτυξη της γκανγκστερικής ταινίας σε μια ευνοϊκή χρονική στιγμή, 

ακριβώς στο ξεκίνημα της δεκαετίας του '30, όπου η αμερικανική κοινωνία περνούσε μια 

βαθιά κοινωνική και ηθική κρίση την επόμενη μέρα της 

μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Ο κινηματογράφος είχε 

γίνει ηχητικός, και ο τριγμός των πολυβόλων 

αξιοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα 

οπτικοακουστική συμμαχία.  

Η αστυνομική ταινία Ξεκινώντας από ένα 

εγκληματικό γεγονός, η αστυνομική ταινία μας 

τοποθετεί στο πλευρό των αστυνομικών, με ή χωρίς 

στολή. Αυτό το είδος, που εμφανίζεται με αφθονία, 

αποτελεί μια κυρίαρχη τάση της ταινίας με θέμα το 

έγκλημα, και συναντά στις παρυφές του την 

γκανγκστερική ταινία και το φιλμ νουάρ. Η αστυνομική ταινία έχει, εκτός των άλλων, 

μεγάλη σχέση με την ταινία κατασκοπείας, γι' αυτό η αμερικανική λέξη «θρίλερ» 

καλύπτει και τα δύο είδη.  

Η ταινία κατασκοπείας Η ταινία κατασκοπείας περιγράφει συνήθως με πολύ 

εξωφρενικό τρόπο την δραστηριότητα μυστικών πρακτόρων και ειδικών-μυστικών 

υπηρεσιών (ΜΙ6), που ονομάζονται υπηρεσίες «πληροφοριών». Στην 

πραγματικότητα, η ταινία κατασκοπείας σφετερίζεται άλλα είδη όπως την ταινία 

περιπέτειας, την πολεμική ταινία, την ταινία με θέμα το έγκλημα... Έχει πάντα άμεση 

σχέση με την ιστορική ταινία, την πολιτική ταινία,... ανάλογα με την επιλογή του 

«κακού» που υποδεικνύει. Σχετίζεται επίσης στενά με την αστυνομική ταινία, 

άλλωστε η αμερικανική λέξη «θρίλερ» καλύπτει («πάλι») και τα δύο είδη. 

Το φιλμ νουάρ Αν το φιλμ νουάρ ανήκει στη μεγάλη κατηγορία της ταινίας με θέμα 

το έγκλημα, το πεδίο άσκησής του καλύπτει συχνά εκείνο της γκανγκστερικής ταινίας 

και της αστυνομικής ταινίας, με τις οποίες έχει ασαφή όρια. Γι' αυτό επιχείρησαν 

πολλές φορές να το διαφοροποιήσουν μέσω του πρωταγωνιστή του, δηλαδή του 
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ιδιωτικού αστυνομικού (ντετέκτιβ), χωρίς να διαπιστώνουν ότι αυτό το πρόσωπο 

απουσιάζει από πολλά αντιπροσωπευτικά έργα. Αποδεικνύεται, εξάλλου, ότι ο 

χαρακτηρισμός του βάση της ατμόσφαιρας (μουχλιασμένη, 

απαισιόδοξη, κυνική) ή του ύφους του (ερεβώδες, ψυχρό, 

αιχμηρό) δεν επαρκεί ώστε να αναδειχτεί η ιδιαιτερότητά του. 

Τελικά, το φιλμ νουάρ επικυρώνει σαφέστερα την ταυτότητά 

του μέσω της λογοτεχνικής συγγένειάς του με τη «σχολή 

σκληροτράχηλων» («hard-boiled school»), την οποία 

εκφράζουν συγγραφείς όπως οι James Cain, Raymond 

Chandler και Dashiell Hammett. Ακόμα, ονομασία φιλμ 

νουάρ είναι γαλλικής προέλευσης (film noir), έστω κι αν στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις Η.Π.Α.. Ο κριτικός του περιοδικού L' Ecran Français 

Nino Frank τη χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το 1946, παρακινούμενος από τον 

τίτλο της συλλογής αστυνομικών μυθιστορημάτων που μόλις είχε δημιουργήσει στις 

εκδόσεις Gallimard ο Marcel Duhamel, ο οποίος ήταν «Série Noire».  

 

V. ΔΡΑΜΑ  

Οι δραματικές ταινίες  Μολονότι είναι αρκετά εύκολο να ορίσουμε την λέξη δράμα 

στο πλαίσιο της θεατρικής υποδοχής της, είναι πιο δύσκολο να την οριοθετήσουμε 

όσον αναφορά τον κινηματογράφο. Η θεατρική έννοια του δράματος προέρχεται από 

την ελληνική λέξη δράμα η οποία σημαίνει «δράση»: από τη στιγμή που 

πρωτοεμφανίστηκε πάνω στην θεατρική σκηνή, στις αρχές του 18ου αιώνα, το δράμα 

είχε στόχο να αναπαραστήσει μια δράση, χωρίς να την οδηγήσει καταναγκαστικά στη 

σχηματοποίηση που προσιδιάζει στην κωμωδία ή στην τραγωδία. Ως 

κινηματογραφικό είδος, το δράμα παρουσιάζει μια βίαιη ή παθητική δράση, όπου 

έρχονται αντιμέτωποι οι ήρωες οι οποίοι βρίσκονται στο «ύψος του ανθρώπου» και 

είναι ιστορικά ή κοινωνικά εγγεγραμμένοι σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο. Παρότι υπάρχει 

η δυνατότητα να ενσωματωθούν στη δράση ορισμένα κωμικά στοιχεία, ο κυρίαρχος 

χαρακτήρας είναι η σοβαρότητα. Πολλές ταινίες που ανήκουν σε άλλα είδη θα 

μπορούσαν επίσης να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ορισμό του δράματος, αλλά η 

παραδοσιακή αντίληψη δε λαμβάνει υπόψη παρά μόνο τα έργα που δε σχετίζονται με 

αναγνωρισμένα είδη, όπως η αστυνομική ταινία, το γουέστερν, η κωμωδία...κ.λπ. 
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VII. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ιστορική ταινία Με το πέρασμα 

του χρόνου, όλες οι ταινίες γίνονται 

«ιστορικές», δηλαδή αντικείμενα 

ιστορικής μελέτης. Ωστόσο, δεν είναι 

ιστορικές ταινίες με την έννοια που θα 

χρησιμοποιήσουμε εδώ, δηλαδή 

ταινίες μυθοπλασίας των οποίων η δράση εκτυλίσσεται στο παρελθόν που έχει 

ανασυσταθεί. Η ταινία που ορίζεται ως ιστορική δεν αποτελεί ένα είδος, με την 

ακριβή έννοια του όρου, αλλά έναν ευρύ τομέα, ο οποίος καλύπτει, συνολικά ή εν 

μέρη, τα περισσότερα από τα μείζονα είδη της κινηματογραφικής οθόνης, και ιδίως το 

γουέστερν και την πολεμική ταινία. Άλλωστε η ιστορική ταινία δε συνδέεται μόνο με 

τη μυθοπλασία αλλά συνδέεται και με την πραγματικότητα, δηλαδή αληθή ιστορικά 

γεγονότα.  

 

VIII. ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ 

Η μουσική ταινία Μια ταινία που περιλαμβάνει μουσική συνοδεία δεν είναι πάντα 

μια μουσική ταινία. «Μουσική πάνω απ' όλα»: η μουσική ταινία τοποθετεί την 

μουσική στην καρδιά της αρχικής της πρόθεσης 

και/ή της λειτουργίας της. Η ταινία αυτή αποτελεί 

μια μεγάλη οικογένεια, η οποία καλύπτει 

ετερόκλιτες πρακτικές και είδη. 

Η ταινία χορού Ο Baudelaire έλεγε: «ο χορός 

είναι η ποίηση με τα χέρια και τα πόδια , είναι η 

τρομερή και 

γεμάτη χαρά 

ύλη, η οποία ζωντανεύει και ομορφαίνει μέσα από 

την κίνηση».  Αυτή η τέχνη του χώρου και του 

χρόνου παρουσιάζει πολλές αντιστοιχίες με τον 
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κινηματογράφο. Η ταινία χορού εγγράφει τις χορογραφικές μορφές του πυρήνα της 

φιλμικής πρόθεσης, ενσωματώνοντάς τες στον δικό της σκηνοθετικό μηχανισμό. Το 

γεγονός ότι όλες οι μουσικές κωμωδίες είναι επίσης χορευτικές ταινίες δεν 

εξυπακούεται ότι όλες οι μουσικές ταινίες προσφεύγουν στο χορό.  

Η μουσική κωμωδία Ήδη από το 1929, το διαφημιστικό σύνθημα της πρώτης 

μουσικής κωμωδίας που προοριζόταν για την οθόνη ήταν το «All talking! All singing! 

All dancing!». Πράγματι, κάτω από το διπλό χαρακτηριστικό της κωμωδίας και της 

μουσικής, αναμειγνύονται ο διάλογος, το τραγούδι και ο χορός σε ζωηρές και 

ονειρικές ταινίες μυθοπλασίας. Η μουσική κωμωδία υπήρξε ένα γόνιμο είδος που 

αναπτύχθηκε κυρίως στον χολιγουντιανό κινηματογράφο των δεκαετιών '30-'50, ο 

οποίος ήταν άμεσα επηρεασμένος από τα σκηνικά θεάματα του Μπρόντγουεϊ. 

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ομογενές στοιχείο στο ευρύτερο σύνολο της μουσικής 

ταινίας.  

 

 

IX.  ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

Η πολιτική ταινία Κάθε ταινία είναι «πολιτική», για όποιον κάνει τον κόπο να την 

αποκωδικοποιήσει, ακόμα κι αν υψώνει πολύ ψηλά την λευκή σημαία της καθαρής 

διασκέδασης. Θα περιοριστούμε, λοιπόν, στην 

πολιτική ταινία, η οποία ασχολείται ξεκάθαρα με 

τη διακυβέρνηση της πολιτείας και την άσκηση 

της εξουσίας, με την κατάκτησή της και την 

καταγγελία των καταχρήσεών της. Πρόκειται, 

άραγε, για ένα είδος με την κυριολεκτική έννοια 

του όρου ή για ένα περιοδικό θέμα, το οποίο 

ενέπνευσε ιδιαίτερα τις δεκαετίες '60 και '70; Το 

ερώτημα παραμένει ανοικτό. Η πολιτική ταινία 

διαθέτει δύο οπλισμένα χέρια: το ένα τείνει ένα 

καρότο για να δελεάσει τον πελάτη, και εδώ 

αναφερόμαστε στην ταινία προπαγάνδας, ενώ το 

άλλο κραδαίνει ένα μπαστούνι για να ραβδίσει τον 

αντίπαλο, και σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για την στρατευμένη ταινία. Θα 



75 
 

αντιμετωπίσουμε εδώ την πολιτική ταινία από την οπτική γωνία της μυθοπλασίας. 

Άλλες εκφάνσεις τις συναντάμε στην ταινία ντοκιμαντέρ, στην ταινία ρεπορτάζ, στον 

άμεσο κινηματογράφο και στην ταινία μοντάζ. Η ιστορική, η πολεμική και η 

βιογραφική ταινία σχετίζονται επίσης με το θέμα συνολικά ή εν μέρη.  

 

Βιβλιογραφία 

 Vincent Pinel, «Σχολές, κινήματα και είδη στον κινηματογράφο», μτφρ. 

Μαριλένα Καρρά, Αθήνα 2006 

Κλείνοντας αυτή την ευχάριστη αναδρομή στη σύγχρονη ιστορία του, ο 

κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά αποτελεί σήμερα την αποκαλούμενη και έβδομη 

τέχνη. Η ραγδαία εξέλιξη του τον τελευταίo κυρίως αιώνα οφείλεται στα καινούργια 

κινήματα που παγίωσαν τη θέση τους στο χώρο λόγω των καινοτομιών και τον 

καταλυτικών αλλαγών που εφήρμοσαν σε αυτόν. Ο κινηματογράφος σαν τέχνη 

προβάλλει τον τρόπο αντίληψης του κόσμου τις δυσκολίες καθώς και ό,τι 

εντυπωσίασε τον άνθρωπο, σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι λαοί είχαν την ανάγκη να 

εκφράσουν τα προβλήματα τους μέσα από αυτόν. Από την Αμερική και την ανάδειξη 

του Χόλυγουντ έως την Ευρώπη με τη Νουβέλ Βάγκ και το Σοβιετικό μοντάζ, την 

Ασία με την προβολή μεταξύ άλλων του Μπόλυγουντ και τέλος τα παγκόσμια είδη 

του κινηματογράφου που καθορίζουν σε ποια κατηγορία θα ανήκει μια ταινία, 

ανάλογα με το περιεχόμενό της, και των στοιχείων που την αποτελούν.    

 

 

 

 

Στη 

σύνταξη των κειμένων συμμετείχαν με  αλφαβητική σειρά οι μαθητές της           Ά 

Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ιλίου: 

 Ο Κώστας Γκέκας (στα Είδη του Κινηματογράφου), 
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 Η Βεργίνα Κοπάλη (στον Αμερικάνικο Κινηματογράφο), 

 Η Ναταλία Κοτσισέφσκα (στον Ασιατικό Κινηματογράφο), 

 Ο Χάρης Λύγκος ( στον Κινηματογράφο στη Βόρεια Ευρώπη) και 

 Η Μέγκυ Μίλε (στον Κινηματογράφο στη Νότια Ευρώπη), 

στα πλαίσια του μαθήματος του Πρότζεκτ υπό την επιτήρηση της καθηγήτριας  

Κατερίνας Παρασκευοπούλου τη σχολική χρονιά 2013-2014. 
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                                        3Η ΟΜΑΔΑ: 

 

 

         Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου: 1906-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Ιλίου 2013-2014 

Project: Ελληνικός Κινηματογράφος 

Υπεύθυνος Καθηγητής : 

Παρασκευοπούλου Κατερίνα 

Μαθητές : Αγγελική Κουνάδη , 

Μύριαμ Μπάμπου , Ιωάννα 

Λογοθέτη , Φιλιώ Μπελιά , Ροζάνα 

Χαζάπη  

  

[Πληκτρολογήστε το απόσπασμα του εγγράφου εδώ. Το απόσπασμα 

είναι συνήθως μια σύντομη σύνοψη των περιεχομένων του 

εγγράφου. Πληκτρολογήστε το απόσπασμα του εγγράφου εδώ. Το 

απόσπασμα είναι συνήθως μια σύντομη σύνοψη των περιεχομένων 

του εγγράφου.] 
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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στην παρακάτω εργασία θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τον ελληνικό 

κινηματογράφο από το 1906 έως σήμερα ,2013. Θα ξεκινήσουμε από την ιστορία 

του ελληνικού κινηματογράφου, χρονολογικά από το 1906 έως το 1960. Σε αυτό το 

κομμάτι, θα μιλήσουμε για τα πρώτα βήματα του και για την εξέλιξη του μέχρι το 

1960. Μετέπειτα θα αναφερθούμε στο 1960  με 1970. Εκεί θα μιλήσουμε για την 

μεγάλη ακμή που είχε τότε ο κινηματογράφος. Αμέσως μετά συνεχίζουμε με την 

δεκαετία του 70’ έως το 1990. Σε αυτήν του την περίοδο , περνάει μια σημαντική 

παρακμή, αφού τότε εμφανίζονται τα χρόνια της δικτατορίας αλλά αργότερα 

εξελίσσεται η τεχνολογία και εμφανίζονται οι βιντεοταινίες, κάτι που άφησε πίσω 

τον ελληνικό κινηματογράφο. Επίσης σε αυτές τις δεκαετίες έχουμε δύο 

σημαντικούς καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με τον τότε κινηματογράφο και τον 

ώθησαν στα καλύτερα. Στην συνέχεια , αναφερόμαστε από το 1990 έως και το 2013. 

Μέσα σε αυτή την περίοδο , βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλές κινηματογραφικές 

δουλείες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι σήμερα. Τέλος, διαλέγουμε κάποιους από τους 

σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και παρουσιάζουμε 

μία μικρή περίληψη των βιογραφικών τους. 
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1. 1906-1960 

 

 

                                                    ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤA 

 

Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου αρχίζει το 1906, αν και συχνά αναφέρεται 

ως έτος αρχής του το 1914. Το 1906 κινηματογραφείται μια μικρού μήκους ταινία 

των Ολυμπιακών αγώνων που διεξάχθηκαν τότε. Επρόκειτο για ταινία γυρισμένη με 

απλά τεχνικά μέσα, ωστόσο δεν έλειπαν και ορισμένα στοιχειώδη καλλιτεχνικά 

γνωρίσματα. Ένα χρόνο αργότερα, το (1907) έγινε μια ακόμη ταινία του είδους 

αυτού που παρουσίαζε τον εορτασμό της ελληνικής Εθνικής επετείου. Στα επόμενα 

τρία χρόνια, δεν σημειώνεται καμία άλλη ελληνική ταινία. Το 1911 ο Κώστας 

Μπαχατώρης, παρουσίασε στην οθόνη, το κωμειδύλλιο του Περισιάδη Γκόλφω, που 

γνώρισε στο θέατρο μεγάλη επιτυχία. Οπερατέρ της ταινίας ήταν ο Ιταλός Μαρτέλι 

και πρωταγωνίστρια η βεντέτα του θεάτρου της εποχής Ολυμπία Δαμάσκου. Είχε 

μήκος δύο χιλιάδες μέτρα, διαρκούσε δηλαδή περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά, και 

γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σ' ένα φωτογραφικό στούντιο. Η ταινία είχε πολλά 

ελαττώματα και λάθη αλλά ο κόσμος την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, πράγμα το 

οποίο παρακίνησε πολλούς να μιμηθούν τον Μπαχατώρη. 

 

 Το 1912 ιδρύθηκε η πρώτη κινηματογραφική εταιρία, η Αθηνά Φιλμ και η πρώτη της 

ταινία ήταν ένα μικρό ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή των νεαρών Ελλήνων 

πριγκίπων. Ύστερα από αυτό γυρίστηκε μία άλλη ταινία μήκους χιλίων μέτρων με 

τίτλο Η τύχη της Μαρούλας, που αποτελούσε την πρώτη ελληνική ταινία με 

αξιώσεις στοιχειώδους καλλιτεχνικού και τεχνικού επιπέδου. Το1913, η ίδια εταιρία 

παρουσίασε μία σειρά μικρών κωμωδιών τύπου μπουρλέσκ, με πρωταγωνιστή το 

δημοφιλή κωμικό Δημητρακόπουλο. Η επιτυχία των κωμωδιών αυτών ήταν πολύ 

μεγάλη και τον επόμενο χρόνο, ο Λεπενιώτης γύρισε στον ίδιο τύπο την ταινία Ο 

Βιλλάρ στα μπάνια του Φαλήρου. Το 1916 ιδρύθηκε μία δεύτερη κινηματογραφική 

εταιρία, η Άστυ Φιλμς, που τον ίδιο χρόνο παρουσίασε την κωμωδία με τίτλο Η 

προίκα της Αννούλας. Ακολούθησαν τα χρόνια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, που 

σταμάτησαν μέχρι το 1920 την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου. Την εποχή 

http://el.wikipedia.org/wiki/Γκόλφω
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αυτή ο Αχιλλέας Μαδράς και οι αδελφοί Γαζιάδη επεχείρησαν να γυρίσουν μερικά 

ντοκιμαντέρ. Στην ίδια περίοδο έγιναν και τα πολεμικά ντοκιμαντέρ του Γιώργου 

Προκοπίου. Στα μικρά αυτά φιλμ, που αποτελούν και τα μόνα κινηματογραφικά 

ντοκουμέντα που έχουμε από το Μικρασιατικό Πόλεμο, ο Προκοπίου αναδείχτηκε 

ως γνήσιος καλλιτέχνης. Παρά τα πρωτόγονα μηχανικά μέσα, πέτυχε υψηλού 

επιπέδου φωτογραφία, καταπληκτική κίνηση του φακού και ρεαλιστική εικόνα. 

 

 Το 1921 ο Γαζιάδης παρουσίασε την ταινία Ελληνικό θαύμα, όπου χρησιμοποίησε 

Ρώσους ηθοποιούς. Το 1924 γυρίστηκαν μερικές σύντομες ταινίες, στις οποίες 

πρωταγωνιστούσε ο κωμικός Μιχαήλ Μιχαήλ. Ένα χρόνο αργότερα η Άστυ Φιλμς 

έδωσε τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της που προξένησε εξαιρετική εντύπωση, 

παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί της ήταν άγνωστοι ερασιτέχνες. Ο 

τίτλος της ήταν Το απόπαιδο. Τον ίδιο χρόνο, ο Μιχαήλ Μιχαήλ παρουσίασε τις 

κωμωδίες του Οι γάμοι της Κοντσίτας και η Απαγωγή της Μάρως, δύο μικρού 

μήκους ταινίες που γυρίστηκαν από μια καινούρια ελληνοαγγλική εταιρία 

παραγωγής.  

 

 Το 1926 δημιουργείται από τους αδελφούς Γαζιάδη μια νέα εταιρία, η Νταγκ Φιλμς. 

Ο Δημήτρης Γαζιάδης είχε σπουδάσει κινηματογραφία στο Μόναχο και ήταν 

συγχρόνως οπερατέρ, σκηνοθέτης και φωτογράφος. Το 1927 η Νταγκ Φιλμς 

παρουσιάζει τη πρώτη ταινία της που ήταν το Έρως και κύματα, που αποτέλεσε 

σταθμό για τον ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος έκτοτε πραγματοποίησε 

αλματώδη εξέλιξη. 

 

 

 

 Μεταπολεμική περίοδος 

 

Τα χρόνια του πολέμου και της κατοχής 1940-1944 δεν αφήνουν περιθώρια εξέλιξης 

στον ελληνικό κινηματογράφο, έδωσαν όμως το υλικό και τα θέματά τους στους 

σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες του μεταπολέμου. Αξιοσημείωτη είναι η 

ίδρυση της Φίνος Φιλμς(1942) που κατόρθωσε να παρουσιάσει αξιόλογη δουλειά. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Οπερατέρ&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1942
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Μετά την απελευθέρωση, η κινηματογραφική παραγωγή ανεβαίνει. Ενώ το πρώτο - 

μέτριο σε εξοπλισμό - στούντιο του Σκουληκίδη κλείνει, ιδρύονται δύο αρκετά 

συγχρονισμένα στούντιο. Το Άλφα στα Μελίσσια και της Ανζερβός στη Φιλοθέη. 

Διαθέτουν την αναγκαία έκταση και σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και ειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό. Αργότερα ιδρύονται και μερικά μικρότερα στούντιο. 

 

Οι εταιρίες παραγωγής γίνονται συνεχώς περισσότερες. Τη Φίνος Φιλμς, που 

εμφανίστηκε πρώτη, καθώς και της Ανζερβός, Νοβάκ ακολουθούν οι εταιρίες 

Παρθενών, Μεσόγειος, Π. Μήλας, Λαμπρινός, Τζαλ Φιλμς, Κ. Κονιτσιώτης, Γκρεγκ 

Τάλλας, Κώστας Καραγιάννης, Αφοί Καρατζόπουλοι, Ψαρράς-Ρουσόπουλοι-

Λαζαρίδης, Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης. Αργότερα ιδρύθηκαν και άλλες αξιόλογες 

εταιρίες κινηματογραφικών ταινιών.  
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2. 1960-1970 

 

 

Η δεκαετία του 60 είναι περίοδος ακμής για τον ελληνικό κινηματογράφο, 

(πληθώρα παραγωγής ταινιών, βραβεύσεις και αριθμητικές συγκρίσεις με διεθνείς 

παραγωγές), η δεκαετία που η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή αναδεικνύει 

ινδάλματα: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένη Καρέζη, Ανδρέας Μπάρκουλης, Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ, Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίκος Κούρκουλος, Ζωή Λάσκαρη κ.α. είναι 

μερικά από τα ονόματα που γνώρισαν μεγάλες επιτυχίες την περίοδο εκείνη. 

 Ο ελληνικός κινηματογράφος είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια του 

νεοελληνικού πολιτισμού, παρόλη τη μικρή ηλικία του και τα φτωχά μέσα της 

ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Γέννησε αριστουργήματα της 

κινηματογραφικής τέχνης και ανέδειξε σημαντικούς σκηνοθέτες, σεναριογράφους, 

διευθυντές φωτογραφίας, συνθέτες και καταπληκτικούς ηθοποιούς. Στο 

cinemainfo.gr τον ελληνικό κινηματογράφο τον αντιμετωπίζουμε σαν ένα ενιαίο 

σύνολο και δεν κάνουμε τον διαχωρισμό που γίνεται συνήθως σε παλιό εμπορικό 

και νέο ποιοτικό κινηματογράφο. Διαχωρισμό που τον θεωρούμε πλαστό. Αν 

χρειάζεται κάποιος διαχωρισμός για ιστορικούς λόγους, μπορούμε να διακρίνουμε 

τρείς περιόδους. 

1. Την προπολεμική:  

 που περιλαμβάνει τις πρώτες απόπειρες για τη δημιουργία ντόπιας κινηματογραφικής 

παραγωγής. 

2. Την μετά κατοχική: 

 που ξεκινάει ουσιαστικά στο τέλος της κατοχής με την ταινία "Χειροκροτήματα" του 

Γιώργου Τζαβέλλα. 

3. Την μεταπολιτευτική: 

 που ξεκινάει με την απελευθέρωση των καλλιτεχνικών δυνάμεων μετά την 

δικτατορία και θεωρούμε τον "Θίασο" του Θόδωρου Αγγελόπουλου ώς την 

αριστουργηματική της αφετηρία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια τρίτη περίοδο 

ήδη από το 1965-67 αλλά η δικτατορία με τον ερχομό της έκοψε τη φόρα που είχαν 

πάρει πολλοί νέοι δημιουργοί. 

http://www.cinemainfo.gr/cinema/greekcinema/history/index.html
http://www.cinemainfo.gr/cinema/greekcinema/history/2.html
http://www.cinemainfo.gr/cinema/greekcinema/history/3.html
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 Για μας εμπορικός και ποιοτικός διαχωρισμός δεν υπάρχει στον ελληνικό 

κινηματογράφο. Όπως σε όλες τις τέχνες έτσι κι εδώ, υπάρχει καλός και κακός 

κινηματογράφος. Ανεξάρτητα σε ποιά πλευρά τοποθετούνται οι ίδιοι οι δημιουργοί 

του.  

 

 Το 1960 ξεκινάει το φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να 

αποτελεί ένα ετήσιο πανόραμα του ελληνικού σινεμά και να βραβεύει τους 

δημιουργούς του. Την ίδια χρονιά η Μελίνα Μερκούρη βραβεύεται για την ερμηνεία 

της στο "Ποτέ την Κυριακή" του Ντασέν στο φεστιβάλ των Καννών και ο Μάνος 

Χατζιδάκις παίρνει το Όσκαρ τραγουδιού για τα "Παιδιά του Πειραιά" για την ίδια 

ταινία.  Ο ελληνικός κινηματογράφος ανοίγει τα σύνορα του. Έλληνες ηθοποιοί 

γίνονται διεθνείς σταρ. Πολλές ελληνικές ταινίες βραβεύονται ή είναι υποψήφιες για 

μεγάλα βραβεία. Έχουμε ανάπτυξη όλων των ειδών σε ελληνοποιημένη μεταφορά 

(π.χ. τα μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη). Ο Νίκος Κούνδουρος παίρνει την Αργυρή 

Άρκτο στο φεστιβάλ του Βερολίνου για τη σκηνοθεσία του στις "Μικρές Αφροδίτες", 

το 1963. Ο "Αλέξης Ζορμπάς " του Κακογιάννη, παίρνει τρείς όσκαρ. Από το 1965 

έχουμε την εμφάνιση αρκετών νέων σκηνοθετών που με μικρού ή μεγάλου μήκους 

ταινίες δίνουν υπόσχεση για μια λαμπρή πορεία του ελληνικού κινηματογράφου, πιο 

ώριμου πολιτικά αλλά και με  πιο ώριμη καλλιτεχνικά κινηματογραφική γλώσσα. 

Όμως η πορεία αυτή, ανακόπτεται από τη δικτατορία. Πρώτα από όλα με τη 

λογοκρισία, αλλά και με την στασιμότητα που επικρατεί σε όλη την καλλιτεχνική 

παραγωγή. Πολλοί κινηματογραφικοί συντελεστές φεύγουν στο εξωτερικό. Οι μόνες 

μεγάλες παραγωγές που γίνονται αυτή τη περίοδο είναι του παραγωγού Τζέιμς Πάρις 

που έχουν ιστορικά, πολεμικά, πατριωτικά θέματα και έχουν την αμέριστη 

συμπαράσταση  της χούντας των συνταγματαρχών. 

 

 Ένα μεγάλο ποσοστό των ταινιών που έγιναν την δεκαετία του 60, ήταν κωμωδίες 

που δείχνει την επιθυμία να ξεχάσουν τα βάσανα και τις εντάσεις του άμεσου 

παρελθόντος. Το σενάριο της ταινίας ήταν τυπική κωμωδία αρκετά απλή και έξυπνη 

και σχεδόν σε κάθε ταινία υπάρχει μια σκηνή από μια βραδινή έξοδο στα μπουζούκια 

(που ήταν το απαραίτητο βαριετέ). Αυτό έδωσε την ευκαιρία να παίρνουν μέρος στις 

ταινίες διάσημοι μουσικοί και τραγουδιστές και να αναπτυχτεί η λαϊκή μουσική της 

εποχής. Από τα πιο δημοφιλή ονόματα που πέρασαν από τις ταινίες αυτής της εποχής 
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ήταν οι μεγάλοι του ελληνικού τραγουδιού όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μανώλης 

Χιώτης και η Μαίρη Λίντα, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο 

Πάνος Γαβαλάς και πολλοί άλλοι. 

   

 Ο Θανάσης Βέγγος δημιουργεί φανατικό κοινό με τις ταινίες του όπως «Ο 

παπατρέχας», «Θου Βου φαλακρός πράκτωρ 000», «Πάρε κόσμε» και πολλές άλλες. 

Ο αξέχαστος Σταύρος Παράβας δημιουργεί τον αξέχαστο χαρακτήρα του «Φίφη» σε 

διάφορες ταινίες όπως «Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης» και «Φίφης ο αχτύπητος». 

 

 Η Αλίκη Βουγιουκλάκη συνεχίζει τα μιούζικαλ με τη περίφημη επιτυχία «Η κόρη 

μου η σοσιαλίστρια», «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Το πιο λαμπρό αστέρι» και άλλα. Η 

Ρένα Βλαχοπούλου με την Μάρθα Καραγιάννη, τον Κώστα Βουτσά, τη Ζωή 

Λάσκαρη, τη Νόρα Βαλσάμη και άλλους, έπαιξαν σε πολλά μιούζικαλ της εποχής με 

τις χορογραφίες που έγιναν από τους Βαγγέλη Σειληνό, Μανώλη Καστρινό και Φώτη 

Μεταξόπουλο. 

   

Ωστόσο, δεν ήταν όλα κωμωδίες. Υπήρχαν αξιόλογα ελληνικές δραματικές ταινίες 

με μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες σαν τον Ορέστη Μακρή, Λαυρέντη Διανέλο, Μάνο 

Κατράκη, Μελίνα Μερκούρη, Γιώργος Φούντα, Έλλη Λαμπέτη, Γκέλη 

Μαυροπούλου, Δέσπω Διαμαντίδου και πολλούς άλλους. Στα πιο δημοφιλή 

δράματα από το '60 και μετά, είναι οι ελληνικές ταινίες της «Κλακ φιλμ» με το 

«παιδί του λαού» Νίκο Ξανθόπουλο, την μονίμως «ταπεινή και καταφρονημένη» 

Μάρθα Βούρτση, την Αφροδίτη Γρηγοριάδου και την Άντζελα Ζήλια, σε ταινίες 

δακρύβρεχτες που αντικατόπτριζαν τη ζωή του λαού και της φτωχολογιάς, πολλές 

φορές με το στερεότυπο του φτωχού παιδιού του λαού που ερωτεύεται την 

πλούσια κοπέλα. 
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 Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην περίοδο αυτή ήταν ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο 

έλληνας σκηνοθέτης που ευτύχησε -μαζί του και η χώρα μας- να δει το έργο του δύο 

φορές υποψήφιο για το αμερικανικό Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 

(Kόκκινα φανάρια και Tο χώμα βάφτηκε κόκκινο), καθώς και μ ία φορά για τη Xρυσή 

Σφαίρα των Aανταποκριτών Ξένου Tύπου του Χόλυγουντ (Kορίτσια στον ήλιο). 

 

  Η πρώτη του ταινία (Οι άσσοι του γηπέδου) γυρίστηκε το 1956, αξιοποιώντας τα 

διδάγματα του ιταλικού νεορεαλισμού. Aκολουθεί ο καραγκιόζης (1958) και οι 

κωμωδίες Περιπλανώμενοι Ιουδαίοι (1959) και Διακοπές στην... Kολοπετινίτσα 

(1959). Mε τις ταινίες Kρυστάλλω (1959), Φλογέρα και αίμα (1961) και H κατάρα της 

μάνας (1961) επιχειρεί την ανανέωση της ελληνικής κινηματογραφικής 

"φουστανέλας", εμπλουτίζοντάς την με στοιχεία γουέστερν. Tο 1962, με την οργή, 

δείχνει ότι έχει κατακτήσει πια την κινηματογραφική αφήγηση, το χειρισμό των 

δραματικών και ψυχολογικών καταστάσεων. Tην ίδια χρονιά γυρίζει την κομεντί 

Mην ερωτεύεσαι το Σάββατο.   

 Το 1963 έρχεται η κορυφαία του δημιουργία, «Τα κόκκινα φανάρια». O Γεωργιάδης, 

με συνδυασμό ρεαλισμού και ποίησης, κατέγραψε την "επτάπυλη" Τρούμπα 

στήνοντας μια τραγωδία. Στην ταινία «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» (1965), η 

δημιουργική επέμβαση του σκηνοθέτη πάνω στο χώρο και στο χρόνο είναι 

καθοριστική, σχεδόν ποιητική. O Γεωργιάδης αφήνει το καλλιτεχνικό του ένστικτο 

να τον οδηγήσει στην έκβαση πέρα απ' τις ιστορικές συντεταγμένες.  

  Ένα χρόνο μετά απ' αυτή τη φιλόδοξη, για την Eλλάδα, υπερπαραγωγή, ο 

Γεωργιάδης αναδιπλώνεται σε μικρότερης εμβέλειας στόχους που, ως τέτοιοι, 

πραγματοποιούνται χωρίς σημαντικές απώλειες στη διαδρομή του. H έβδομη μέρα 

της Δημιουργίας (1966), με τη συνεργασία του Ιάκωβου Kαμπανέλλη, είναι μια 

απλή ταινία - χαρακτηρισμός, που διόλου δε μειώνει τη σπουδαιότητά της. 

Aκολουθούν : η αισθηματική περιπέτεια «Pαντεβού με μιαν άγνωστη» (1968), η 

κομεντί «O μπλοφατζής» (1969), «Τα Kορίτσια στον ήλιο (1969)- μια από τις 

γλυκύτερες αναμνήσεις που μας χάρισε ο ελληνικός κινηματογράφος, το κοινωνικό 

δράμα «Aγάπη» για πάντα (1970). 

 

 Επίσης το 1963, η ταινία «Της κακομοίρας» του Ντίνου Κατσουρίδη γίνεται μία από 
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τις καλύτερες ελληνικές κωμωδίες με έναν αξέχαστο Κώστα Χατζηχρήστο να παίζει 

τον καλύτερο ρόλο της καριέρας του σαν «Ζήκος ο μπακαλόγατος», ο βοηθός στο 

παντοπωλείο του Χρήστου Δούκα με την Μαρίκα Νέζερ, την Ντίνα Τριάντη, τον 

Νίκο Ρίζο και τον Θανάση Μυλωνά. 

 Το 1964, «Η χαρτοπαίκτρα» του Γιάννη Δαλιανίδη με τους Ρένα Βλαχοπούλου, 

Λάμπρο Kωνσταντάρα, Σαπφώ Νοταρά, Κώστα Βουτσά και άλλους. Ακολουθεί η 

«Τζένη Τζένη» το 1966 με σκηνοθέτη τον Ντίνο Δημόπουλο και πρωταγωνιστές τους 

Τζένη Καρέζη, Λάμπρο Kωνσταντάρα, Διονύση Παπαγιανόπουλου και Ανδρέα 

Μπάρκουλη. 

 

 

 

3. 1970-1990 

 

 

O ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε τις πρώτες δεκαετίες το υ 20ου αιώνα. Μέχρι 

το 1940 δεν είχαμε πολλές ταινίες , αλλά μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο , είχαμε 5-7 

ταινίες το χρόνο έως το 1950. Σταδιακά όμως μέχρι το 1960 η παραγωγή αυξήθηκε 

στις 60 ταινίες. Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν από το 1960 

έως το 1973 , φτάνοντας μέχρι τις 97 ταινίες το χρόνο. Απ ο το  1974 έως σήμερα η 

παραγωγή κυμαίνεται σε πολύ μικρότερα επίπεδα με 10 έως 40 ταινίες το χρόνο. 

 

 

             α) Δικτατορία 

 

Ο ελληνικός κινηματογράφος έχει λαμπρή πορεία μέχρι, που αυτή ανακόπτεται από 

την δικτατορία. Αρχικά ανακόπτεται μόνο από την λογοκρισία και την στασιμότητα 

που επικρατεί σε όλη την καλλιτεχνική παραγωγή. Πολλοί κινηματογραφικοί 

συντελεστές φεύγουν στο εξωτερικό , οι  μόνες μεγάλες παραγωγές που επικρατούν 

εκείνη την περίοδο ήταν του Τζέιμς Πάρις. Αφού είχε ιστορικά , πατριωτικά και 

πολεμικά θέματα , είχαν επίσης και  αμέριστη συμπαράσταση  της χούντας των 

συνταγματαρχών. Όμως δύο φιλμ του Θόδωρου Αγγελόπουλου η «Αναπαράσταση» 

και οι «Μέρες του ‘36» και το «Προξενιό της  Άννας» του Παντελή Βούλγαρη και η 
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«Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού δείχνουν ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει 

λαμπρό μέλλον.  

 

Η μεταπολίτευση φέρνει την αναγέννηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του 

ελληνικού  κινηματογράφου. Η μεγάλη παραγωγή της δεκαετίας του ΄60 δεν 

πρόκειται να ξανά επαναληφθεί. Νέοι κινηματογραφιστές φέρνουν καινούργιες ιδέες 

και χαράζουν την δική τους διαδρομή. Ο ελληνικός κινηματογράφος μπαίνει σε μία 

διαφορετική περίοδο και την μεταπολίτευση την σφραγίζει ο Αγγελόπουλος με το 

αριστούργημα του  « ο Θίασος». Η νέα γενιά δημιουργών με το έργο της παρουσιάζει 

μια σειρά από αιτήματα. Αίτημα εκφραστικής αυτονομίας - αίτημα ελληνικότητας - 

αίτημα πολιτικότητας, πού συνοψίζονται τελικά στην ανάγκη ανίχνευσης και 

προσδιορισμού μιας ταυτότητας πού έχει στερηθεί αυτός ο τόπος μέσα από τις λογής 

ανακοπές ή επεμβάσεις (εμφύλιος και επιπτώσεις του - δικτατορία). Αυτοί οι 

κινηματογραφιστές αγνοούν τις προδιαγραφές και προχωρούν σε μια αντιηρωική και 

έξω από κάθε ωραιοποίηση παρουσίαση της σκληρής ελληνικής πραγματικότητας.  

Όμως αυτή την φορά ο κινηματογράφος με την μεταπολίτευση και την είσοδο νέων 

δημιουργών δεν κρατάει για πολύ. Η τηλεόραση είναι νέο μέσο για την Ελλάδα και η 

άνοδος της μουδιάζει το κοινό που σιγά –σιγά αποσύρεται από τις κινηματογραφικές 

αίθουσες. Επίσης η τηλεόραση απορροφάει πολλούς από τους δημιουργούς του 

κινηματογράφου.  

 

Η έλλειψη χρημάτων κάνει την κινηματογραφική παραγωγή να εξαρτάται όλο και 

περισσότερο από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Έτσι έχουμε τρείς κατηγορίες 

κινηματογράφου την επόμενη περίοδο. Μια κατηγορία με την κρατική ευλογία, μια 

των δημιουργών που με καλλιτεχνική συνέπεια προσπαθούν να κάνουν ταινίες που να 

αφορούν και το κοινό, προσπαθώντας να το ξαναφέρουν στις αίθουσες και μια τρίτη 

κατηγορία που είναι ταινίες προσωπικές, πειραματικές, που με χαμηλά κοστολόγια 

προσπαθούν να αρθρώσουν ένα διαφορετικό, πρωτοποριακό, κινηματογραφικό λόγο, 

χωρίς τις περισσότερες φορές να τα καταφέρνουν. Το αποτέλεσμα είναι ,και το κοινό 

να μπερδεύεται και οι δημιουργοί να μη μπορούν απερίσπαστοι να δημιουργήσουν, 

αλλά να κινούνται συγχυσμένοι ανάμεσα σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. 
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  β) Αγγελόπουλος – Βούλγαρης 

 

Η στροφή προς τη μελέτη της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας (Αγγελόπουλος) , ο 

πειραματικός κινηματογράφος που λειτουργεί περιθωριακά (Σφήκας) , η ποιητική 

αλληγορία (Παναγιωτόπουλος) , η κριτική ηθογραφία (Βούλγαρης) , ο στρατευμένος 

κινηματογράφος πού βρέθηκε σε έξαρση μετά το 1974 και ο αγωνιστικός 

κινηματογράφος πού κουβαλάει την αδεξιότητα του στρατευμένου , είναι τα βασικά 

είδη πού κυριαρχούν στον νέο ελληνικό κινηματογράφο. 

 

 

 Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος συνδέθηκε στενά με την πορεία και την εξέλιξη του 

ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν σκηνοθέτης , σεναριογράφος και παραγωγός 

κινηματογράφου.  Γεννήθηκε 

στην Αθήνα το 1935. 

Έκανε νομικές σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες 

εγκατέλειψε πριν πάρει το πτυχίο του. 

Το 1961 έφυγε στο Παρίσι, όπου 

αρχικά παρακολούθησε στη Σορβόννη 

μαθήματα γαλλικής φιλολογίας και 

φιλμογραφίας, καθώς και 

μαθήματα εθνολογίας και στη συνέχεια 

μαθήματα κινηματογράφου στη Σχολή 

Κινηματογράφου IDHEC και στο Musée de l' homme. Μετά την επιστροφή του στην 

Ελλάδα το 1964 και μέχρι το 1967 εργάστηκε 

ως κριτικός κινηματογράφου  στην 

εφημερίδα Δημοκρατική Αλλαγή, μαζί με 

τον Βασίλη Ραφαηλίδη και την Τώνια 

Μαρκετάκη. Με τον κινηματογράφο άρχισε να 

ασχολείται το 1965 και το 1968 παρουσίασε 

την πρώτη του μικρού μήκους ταινία, Εκπομπή, 

στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Το 1970, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Αναπαράσταση, κέρδισε το πρώτο 

βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες διακρίσεις 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1961
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1964
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1965
http://el.wikipedia.org/wiki/1968
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1970
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
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στο εξωτερικό, και σηματοδότησε την αυγή του σύγχρονου ελληνικού 

κινηματογράφου. Έκτοτε, οι ταινίες του έχουν συμμετάσχει σε πολλά διεθνή 

φεστιβάλ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, τα οποία τον καθιέρωσαν παγκοσμίως ως 

έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου. Πολλά 

αφιερώματα που τιμούν τη δουλειά του Θόδωρου Αγγελόπουλου έχουν 

πραγματοποιηθεί σ' όλο τον κόσμο. Έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας των 

Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, του Πανεπιστημίου X Ναντέρ (Nanterre) 

στο Παρίσι και του Πανεπιστημίου του Έσσεξ (Essex). Μαζί με τον Βασίλη 

Ραφαηλίδη υπήρξε συνιδρυτής του περιοδικού Σύγχρονος Κινηματογράφος. Σταθμοί 

στην φιλμογραφία του σκηνοθέτη είναι «ο Θίασος»(1974) , το «Ταξίδι στα 

Κύθηρα»(1984) και το «Τοπίο στην ομίχλη»(1988). Στις 24 Ιανουαρίου 2012 πεζός 

τραυματίστηκε σοβαρά στο διάλειμμα των γυρισμάτων της νέας του ταινίας "Η άλλη 

θάλασσα" στη Δραπετσώνα από διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Το ίδιο βράδυ άφησε την 

τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Φαλήρου, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη 

κατάσταση. H κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη, στις 27 Ιανουαρίου.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B1
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 Ο Παντελής Βούλγαρης είναι Έλληνας σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε  

στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου του 1940. Το 1960 γράφτηκε στη Σχολή Σταυράκου 

για να σπουδάσει κινηματογράφο, ενώ από το 1961 μέχρι το 1965 εργάστηκε ως 

βοηθός σκηνοθέτη σε 35 ταινίες της Φίνος Φιλμ. Το 1965 παρουσίασε την πρώτη του 

ταινία μικρού μήκους, τον "Κλέφτη", και την επόμενη χρονιά την επίσης μικρού 

μήκους "Τζίμης ο Τίγρης". Το 1971 γύρισε το ντοκιμαντέρ "Ο χορός των τράγων" και 

την ίδια χρονιά μοντάρισε στο Παρίσι την 

αντιδικτατορική ταινία "Ce n'est qu' un debut..." Το 

1972 ολοκλήρωσε την ταινία μεγάλου μήκους "Το 

προξενιό της Άννας", που σημείωσε μεγάλη 

καλλιτεχνική επιτυχία τόσο στο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης όσο και στο εξωτερικό. Την επόμενη 

χρονιά, μετά από πρόταση του Μάνου Χατζιδάκι, 

γύρισε τον "Μεγάλο Ερωτικό", μια ποιητική 

μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του ομώνυμου δίσκου. 

Το 1974 εξορίστηκε από τη χούντα στη Γυάρο. Το 

1975 σκηνοθέτησε το πρώτο τηλεοπτικό του 

ντοκιμαντέρ με τίτλο "Οι ψάλτες", ενώ το 1976 συμμετείχε στο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης με την ταινία "Χάππυ Νταίη". Την ίδια χρονιά γύρισε για την 

τηλεόραση το ντοκιμαντέρ "Κάρολος Κουν" και την επόμενη μια σειρά έξι 

επεισοδίων με τίτλο "Κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδας", με την Έλλη Λαμπέτη. Το 

1978 γύρισε επτά ντοκιμαντέρ για τη σειρά "Εικόνες από τη Βόρεια Ελλάδα". Την 

ίδια χρονιά ξεκίνησε την προετοιμασία της ταινίας "Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-

1927" και σκηνοθέτησε για πρώτη φορά στο θέατρο. Το 1980 ολοκληρώθηκε ο 

"Ελευθέριος Βενιζέλος", που όμως δίχασε κριτικούς και κοινό, με αποτέλεσμα ο Π. 

Βούλγαρης να αποσυρθεί προσωρινά από τον κινηματογράφο και ν' ασχοληθεί 

αποκλειστικά με την τηλεόραση: πέντε ντοκιμαντέρ για τη σειρά "Εδώ γεννήθηκε η 

Ευρώπη" και τα σίριαλ "Ο κήπος με τα αγάλματα" και "Οι απόμαχοι". Παράλληλα, 

συνέχισε να σκηνοθετεί για το θέατρο, ενώ ασχολήθηκε ευκαιριακά και με τη 

διαφήμιση. Το 1985 επανήλθε στον κινηματογράφο με τα "Πέτρινα χρόνια", που 

αποτέλεσε μεγάλη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία. Το 1987 γύρισε ένα 

ντοκιμαντέρ για τον Γιάννη Ρίτσο και το 1988 την ταινία "Η φανέλα με το εννιά". Το 

1991 παρουσίασε τις "Ήσυχες μέρες του Αυγούστου", το 1995 την ταινία "Ακροπόλ" 

και το 1998 το "Όλα είναι δρόμος". Το 2004, μετά από πολλές περιπέτειες, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
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ολοκλήρωσε το φιλόδοξο διεθνές εγχείρημα των "Νυφών", το οποίο προετοίμαζε από 

το 1999, και το 2009 την τελευταία μέχρι στιγμής ταινία του, για τον ελληνικό 

εμφύλιο πόλεμο, "Ψυχή βαθιά". 

 

  γ) Ο Θίασος 

 

 

Ο Θίασος είναι ελληνική δραματική κινηματογραφική ταινία του 1975, σε 

σκηνοθεσία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Υπήρξε η τρίτη κατά σειρά μεγάλου 

μήκους ταινία του σκηνοθέτη και κατατάσσεται στις σημαντικότερες δημιουργίες 

του. Εντάσσεται στην «τριλογία της Ιστορίας» του Αγγελόπουλου και αποτελεί το 

δεύτερο μέρος της που έπεται της ταινίας Μέρες του '36 και προηγείται 

των Κυνηγών. 

Παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης 1975, όταν μπροστά στα ταμεία του 

Κρατικού παρουσιάσθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός 

θεατών σε όλη την ιστορία του Φεστιβάλ. Κατά την 

προβολή της, η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη με 

πολυάριθμους όρθιους θεατές που στο τέλος 

αποθέωσαν τον Αγγελόπουλο, ενώ η ταινία έλαβε 

συνολικά επτά βραβεία. 

Η ταινία επρόκειτο να συμμετάσχει επισήμως στο 

φεστιβάλ των Κανών την ίδια χρονιά, όμως η τότε 

συντηρητική κυβέρνηση επιδίωξε και κατάφερε να αποτρέψει κάτι τέτοιο, καθώς η 

ταινία αφηγείται την σύγχρονη ελληνική ιστορία από αριστερή-μαρξιστική σκοπιά.  

 

 Περίληψη ταινίας: 

Η ταινία «ο Θίασος» ακολουθεί τις περιπέτειες ενός περιοδεύοντος θιάσου στην 

Ελλάδα από το 1939 μέχρι το 1952, ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει μια θεατρική 

παράσταση του βουκολικού δράματος του Περεσιάδη «Γκόλφω, η βοσκοπούλα». Η 

πολιτική ιστορία της Ελλάδας και η ιδιωτική των μελών του θιάσου, (που είναι 

ταυτόχρονα και μέλη της ίδιας οικογένειας) πλέκονται αξεδιάλυτα. Από τη μία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1975
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%2736&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9_%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_1975
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_1975
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παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες της δικτατορίας του Μεταξά, την έναρξη του 

πολέμου, την ιταλική εισβολή, τη γερμανική κατοχή, την Απελευθέρωση, την άφιξη 

των συμμάχων (Άγγλων αρχικά και Αμερικανών στη συνέχεια), την καταπίεση των 

«αριστερών» αγωνιστών και τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, μέχρι τις εκλογές του 

1952 όπου κυριαρχούν οι δυνάμεις της Δεξιάς. Από την άλλη, οι περιπέτειες της 

οικογένειας του Ορέστη, της αδελφής του, του πατέρα του, της μητέρας του και του 

εραστή της, παραπέμπουν στον κεντρικό πυρήνα του μύθου των Ατρειδών. Ο 

πατέρας εκτελείται από τους Γερμανούς, μετά την προδοτική καταγγελία του εραστή 

της μητέρας, κι ο Ορέστης, αντάρτης της Αριστεράς, με τη συνεργασία της αδελφής, 

θα σκοτώσει επί σκηνής τη μητέρα του και τον εραστή της, για να έρθει και η δική 

του εκτέλεση κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων που ακολούθησαν τη γενική 

καταστολή του ανταρτικού κατά τον Εμφύλιο. Το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας 

είναι η μεγάλη αδελφή (εκείνη που, κατά το σχήμα του μύθου, θα ήταν η Ηλέκτρα), η 

μόνη της οικογένειας που, μετά τα δεκατρία χρόνια Ιστορίας τα οποία πραγματεύεται 

η ταινία, μένει ως το τέλος και φροντίζει τον μικρό Ορέστη, το γιο της μικρής 

αδελφής που έχει παντρευτεί έναν αμερικανό αξιωματικό. Η χρονολογική κατασκευή 

της ταινίας, περίπλοκη και πολύπλοκη, κτίζεται με διαρκείς χρονικούς ελιγμούς και 

συνεχείς εναλλαγές εποχών. Η ταινία αρχίζει το 1952 και τελειώνει το 1939 μ' ένα 

πανομοιότυπο πλάνο.  

 

 

 δ) Βιντεοταινίες (πτώση του ελληνικού κινηματογράφου) 

 

 

Η δεκαετία του 80 μπαίνει με την κυριαρχία του βίντεο. Η 

μεγαλύτερη παραγωγή σε βιντεοταινίες με πολύ κακής 

ποιότητας υλικό γίνεται αυτή τη περίοδο. Οι 

κινηματογράφοι ο ένας μετά τον άλλο γίνονται σούπερ 

μάρκετ. Το σινεμά μοιάζει να περνάει μια περίοδο νάρκης. 

Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι οι δημιουργοί που επιμένουν 

και καταφέρνουν να ξανά βραβευτεί το ελληνικό σινεμά στο 

εξωτερικό, να ξαναφέρει το κοινό στις αίθουσες. 
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4. 1990-2013 

 

Εισαγωγικό για τη χρονική περίοδο (1990-2013): 

 Στη δεκαετία του '90 επικρατεί μια γενικότερη ανάπτυξη τόσο σε κοινωνικό 

επίπεδο, όσο και στον τομέα των τεχνών. Πλέον έχουμε φύγει από τις φτηνές 

παραγωγές βιντεοταινιών που ταλάνισαν τον ελληνικό κινηματογράφο στη 

δεκαετία του '80 και έχουμε περάσει στην εποχή του σύγχρονου κινηματογράφου 

με ακριβές και προσεγμένες παραγωγές. Έλληνες σκηνοθέτες όπως ο Παντελής 

Βούλγαρης και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έχοντας ήδη ξεκινήσει την καριέρα τους 

από τις προηγούμενες δεκαετίες, κάνουν τον ελληνικό κινηματογράφο γνωστό 

παίρνοντας βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Επίσης, ανεξάρτητοι παραγωγοί όπως ο 

 



94 
 

Ρένος Χαραλαμπίδης με το "No budget story", αναδεικνύουν τον ελληνικό 

κινηματογράφο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών. 

  Παρόλα αυτά η εμφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης αρχικά προκαλεί 

"κάμψη" στον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς απορροφά μεγάλο μέρος των 

ατόμων που εργάζονται στο χώρο και το ενδιαφέρον του κοινού, που το 

απομακρύνει από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Όμως στα τέλη της δεκαετίας του 

'90 συμβάλει στην εξέλιξη του κινηματογράφου, καθώς μέσα από αυτήν ξεπηδούν 

νέα πρόσωπα. Αυτό επίσης, που είναι αξιοπρόσεχτο για τις ταινίες της 

συγκεκριμένης δεκαετίας (ασχέτως από τις σημαντικές και πολυβραβευμένες 

ταινίες) ήταν οι ταινίες με ανούσιο σενάριο και κακή ηχοληψία. 

 

Ανασκόπηση ταινιών που διακρίθηκαν : 

 

Ταινίες δεκαετίας 1990: 

 

Γενικότερα η κινηματογραφική περίοδος 1990-1999 περιλαμβάνει ταινίες 

κοινωνικές-δραματικές. Επίσης, εντοπίζουμε και αρκετές ανούσιες κωμωδίες χωρίς 

κανένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αλλά και κωμωδίες που αποτέλεσαν πρωτοπορία 

έναντι στο συντηρητισμό που επικρατούσε τις προηγούμενες δεκαετίες. Η αλήθεια 

είναι, ότι σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, δε σημειώθηκαν αρκετές 

εμπορικές αλλά και αξιοπρόσεχτες παραγωγές, όμως υπήρξαν και κάποιες που 

ανέδειξαν τον ελληνικό κινηματογράφο.  

 Πηγαίνοντας με χρονολογική σειρά η πρώτη ταινία που 

συναντάμε είναι "ο οργασμός της αγελάδας" παραγωγής 

του 1996. Η ταινία αυτή ήταν η πρώτη που εντυπώθηκε στο 

ευρύ κοινό καθώς ήταν μια δροσερή, νεανική κωμωδία, 

που σηματοδότησε την επιστροφή του καλού ελληνικού 

κινηματογράφου. Σε σενάριο της Όλγας Μαλέα και του 

Αποστόλη Αλεξόπουλου και σε  συνεργασία του Γιάννη 

Μπότση, Tony Coe, Νίκου Κανάκη και Παντελή 

Μητρόπουλου. Ενώ οι βασικότεροι πρωταγωνιστές ήταν η 

Ειρήνη Μπαλτά, η Ναταλία Στυλιανού, η Ελένη 
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Γερασιμίδου, ο Κώστας Κόκλας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Ηρώ Μανέ και άλλοι. 

"Ο οργασμός της αγελάδας" αποτέλεσε την πρώτη κινηματογραφική δουλειά της 

Όλγας Μαλέα και έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 1996. Έπειτα από αυτήν την ταινία 

η σκηνοθέτης δεν σημείωσε κάποια άλλη αντίστοιχη επιτυχία. 

  Το 1997 μια νέα κωμωδία κάνει πρεμιέρα(Απρίλιος του 1997). Το 

"Βαλκανιζατέρ"  σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Γκορίτσα, 

σημειώνει μεγάλη επιτυχία αφού είναι μια αισιόδοξη ταινία με 

χιούμορ και καλές ερμηνείες. Οι βασικοί πρωταγωνιστές ήταν ο 

Στέλιος Μάινας, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης , η Γιώτα Φέστα και 

η Μπέσυ Μάλφα. Επίσης η σύνθεση της μουσικής έγινε από τον 

Νίκο Πορτοκάλογλου. 

 

  Το 1999 κάνει την εμφάνισή της μια ακόμα ταινία όμως πιο τρυφερή και 

ρομαντική με καταπληκτική μουσική επένδυση του Παναγιώτη Καλατζόπουλου.Η 

ταινία έγινε ιδιαίτερα αγαπητή από το κοινό καθώς ήταν γλυκιά, νοσταλγική, 

τρυφερή αλλά και με χιούμορ. Ο σκηνοθέτης Κώστας Καπάκας κάνει επιτυχία με την 

ταινία του "Peppermint". Η ταινία αποσπά πολλά  βραβεία και διακρίσεις σε διάφορα 

διεθνή φεστιβάλ. Μερικά από αυτά ήταν στο διεθνές κινηματοφραφικό φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης για το "Βραβείο Καλύτερης Ταινίας","Βραβείο 

Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη (Κώστας 

Καπάκας)","Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου (Κώστας 

Καπάκας)","Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού (Αννυ 

Λούλου)","Βραβείο Καλύτερου Μοντάζ (Τάκης 

Γιαννόπουλος)","Βραβείο Καλύτερης Μουσικής (Παναγιώτης 

Καλατζόπουλος)","Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας β' Ανδρικού Ρόλου (Τάσσος 

Παλατζίδης)'',"Βραβείο Καλύτερου Μακιγιάζ (Θεανώ Καπνιά)","Βραβείο Καλύτερου 

Ηχου (Μαρίνος Αθανασόπουλος)" καθώς επίσης και το "βραβείο κοινού για την 

καλύτερη ελληνική ταινία". Η ταινία κέρδισε και πολλά ακόμα βραβεία και σε άλλα 

φεστιβάλ. 

  Τέλος η ταινία που έγινε πολύ γνωστή εκέινη τη 

δεκαετία ήταν η πολύ προκλητική κωμωδία "Safe sex" σε 

σκηνοθεσία Μιχάλη Ρέππα και Αλέξαδρου Ρήγα. Η ταινία 

ήταν παραγωγής του 1999 και αποτελούνταν από Cast πολύ 
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γνωστών ηθοποιών (Βίκυ Κουλιανού, Ρένια Λουιζίδου, Κώστας Κόκλας, Βλαδίμηρος 

Κυριακίδης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Τζίμης Πανούσης, Εβελίνα Παπούλια και πολλοί 

άλλοι). Η ταινία ήταν η μεγαλύτερη εισπραχτική επιτυχία του ελληνικού 

κινηματογράφου ενώ αργότερα μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση σε μορφή σειράς.  

 

Ταινίες δεκαετίας 2000: 

Στη δεκαετία του 2000 εντοπίζουμε προσεγμένες και ακριβές συμπαραγωγές που 

κάνουν γνωστό τον ελληνικό κινηματογράφο και στο εξωτερικό. Καταφέρνουν να 

αποσπάσουν πολλά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ και να αναδείξουν τον ελληνικό 

κινηματογράφο. 

 Η ταινία που κέρδισε για πρώτη φορά όσκαρ στην ιστορία του ελληνικού 

κινηματογράφου ήταν η "Πολίτικη κουζίνα". Σε 

σκηνοθεσία και σενάριο του Τάσου Μπουλμέτη. Η 

"Πολίτικη κουζίανα" αποσπά οκτώ βραβεία στο φεστιβάλ 

κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (καλύτερη 

σκηνοθεσία,σενάριο,φωτογραφία,σκηνογραφία, μουσική, 

ήχο και μοντάζ) ενώ κερδίζει και όσκαρ 'καλύτερης 

ξενόγλωσσης ταινίας'. Οι βασικοί πρωταγωνιστές ήταν ο 

Γιώργος Χωραφάς, ο Στέλιος Μάινας , ο Ιεροκλής 

Μιχαηλίδης, η Ρένια Λουιζίδου ,ο Τάσος Μπαντής και η Μπασάκ Κοκλουκάγια. Η 

ταινία αυτή έγινε αγαπητή στο κοινό καθώς χαρακτηρίζεται ως μια νοσταλγική και 

τρυφερή ταινία ενώ παράλληλα αγγίζει ένα πολύ λεπτό ζήτημα της σύγχρονης 

ελληνικής ιστορίας, το ξεριζωμό και των τελευταίων Ελλήνων από την πόλη το 1964. 

Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2003. 

  Την επόμενη χρονιά(2004) μια ακόμα ταινία καταφέρνει να γίνει πολύ γνωστή 

και πολυβραβευμένη. ''Οι νύφες" σε σκηνοθεσία του Παντελή 

Βούλγαρη και σε σενάριο της Ιωάννας Καρυστιάνη, αποσπά 

δέκα βραβεία στο 45ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ενώ κερδίζει 

ειδικό βραβείο τεχνικής και καλλιτεχνικής αρτιότητας από την 

Ένωση Τεχνικών Ελλάδως Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. 

Η μουσική επένδυση της ταινίας έγινε από το Σταμάτη 

Σπανουδάκη ενώ πρωταγωνιστές ήταν ο Ντέμιαν Λούις, η 
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Βικτώρια Χαραλαμπίδου, ο Απόστολος Τότσικας, η Ευελίνα Παπούλια και η Εύη 

Σαουλίδου. Η ταινία ήταν δραματική και ηθογραφική. 

  Για τρίτη συνεχή χρονιά μια ακόμα ταινία γίνεται 

επιτυχία. Ο Γρηγόρης Καραντινάκης σκηνοθετεί την ταινία 

"Χορωδία του Χαρίτου"(2005) σε σενάριο του Γιώργου 

Μακρή, Γρηγόρη Καραντινάκη και Δημήτρη Βάκη. Η 

τρυφερή κωμωδία για τη ζωή και τους ανθρώπους γεμάτη 

έρωτες, ίντρικες και πάθη τραβά το ενδιαφέρων του κοινού 

και των κριτικών και ταυτόχρονα κερδίζει πολλές διακρίσεις 

από πολλά διεθνή φεστιβάλ όλου του κόσμου (Παρίσι, 

Μόναχο, Γενέυη, Στρασβούργο, Τουρσάκ, Μανδρίτη, 

Βρετάνη κ.α.). Η ταινία αποτελούνταν από ένα μεγάλο cast ηθοποιών με κυριότερους 

το Γιώργο Χωραφά, τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Ακύλλας Καραζήση και 

γυρίστικε σε τοποθεσίες της Αθήνας και της Κέρκυρας. 

 Μια ακόμα ταινία που αξίζει να αναφερθεί είναι το "El 

Greco" του Γιάννη Σμαραγδή με σενάριο του Τζάκι 

Παβλένκο. Ήταν μια ελλινική ιστορική ταινία διεθνούς 

παραγωγής του 2007. Η ταινία ήταν βασισμένη στο 

βιβλίο του Δημήτρη Σιατόπουλου "El Grego-ο ζωγράφος 

του θεού"και γυρίστικε στην Κρήτη, τη Ρόδο, την 

Ισπανία και τη Βενετία. Το cast αποτελούνταν από 

Έλληνες και ξένους ηθοποιούς όπως ο Λάκης 

Λαζόπουλος ,η Δήμητρα Ματσούκα ,ο Σωτήρης Μυυστάκας,η Λάγια Μαρούλ, ο Νικ 

Άστον και ο Χουάν Ντιέγκο Μπότο. 

 Τέλος η πιο σύγχρονη ταινία που έχει διακριθεί είναι ο "Κυνόδοντας" του Γιώργου 

Λάθνιμου με σενάριο του Ευθύμη Φιλίππου και του 

Γιώργου Λάνθιμου. Η ταινία έκανε πρεμιέρα το 2009 ενώ 

προβλήθικε την ίδια χρονιά και στη Γαλλία και το 2010 

προβλήθικε και σε Αγγλία και Αμερική. Η ταινία απέσπασε 

πολλά βραβεία τόσο στην Ελλάδα (καλύτερη 

ταινία,σκηνοθεσία,σενάριο,μπντάζ και 2ος ανδρικός ρόλος για 

το Χ.Πασσαλή) όσο και στο εξωτερικό,ενώ ανάμεσα σε 66 

ταινίες βρίσκονταν στις πέντε πρώτες υποψήφιες για όσκαρ 
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ξενόγλωσσης ταινίας. Παρόλη την επιτυχία της ταινίας είχε υποθεί πως ήταν 

επιρρεασμένη από τη μεξικανική ''Το κάστορ της αθωότητας", όμως ο ίδιος ο 

σκηνοθέτης δεν έχει παραδεχτεί κάτι σχετικό. Βασικοί πρωταγωνιστές ήταν ο

 Χρήστος Στέργιογλου, η Μισέλ Βάλεϊ, η Αγγελική Παπούλια, η Χρήστος 

Πασσαλής, η Μαίρη Τσώνη και η Άννα Καλαϊτζίδου. 

 

 

 

5. Σημαντικοί  ηθοποιοί του ελληνικού κινηματογράφου: 

 

 

 Ζωή Λάσκαρη 

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Δεκεμβρίου του 1944. Το πραγματικό της 

όνομα είναι Ζωή Κουρούκλη. Το 1959 μόλις στα 15 της χρόνια στέφθηκε Σταρ Ελλάς 

και αυτή ήταν η αφορμή ώστε ο Γιάννης Δαλιανίδης να την επιλέξει για 

πρωταγωνίστρια της ταινίας "Ο Κατήφορος" το 1961. Η επιτυχία της ταινίας την 

έκανε μία από τις μεγαλύτερες σταρ της εποχής και μόνιμη πρωταγωνίστρια του 

ελληνικού κινηματογράφου, υπογράφοντας αποκλειστικό συμβόλαιο με τη 

μεγαλύτερη ελληνική εταιρία παραγωγής, τη Φίνος Φιλμ. Από τότε 

πρωταγωνίστησε σε πολύ μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και σε όλα τα είδη 

ταινιών (κωμωδίες, δραματικές και μιούζικαλ) κατά την χρυσή περίοδο του 

ελληνικού κινηματογράφου. 

Ο Φιλοποίμην Φίνος επέλεξε να μην κρατήσει το πραγματικό της επίθετο, 

προκειμένου να μη γίνεται σύγχυση με την πρώτη της εξαδέλφη Ζωή Κουρούκλη, η 

οποία ήταν ήδη γνωστή τραγουδίστρια. Το επίθετο Λάσκαρη επέλεξε ο Γιάννης 
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Δαλιανίδης από την ονομασία ενός δρόμου στην Κυψέλη. 

 

 Η Ζωή Λάσκαρη μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζένη Καρέζη θεωρούνταν 

οι μεγαλύτερες ντίβες της εποχής και οι πιο εμπορικές σταρ στην Ελλάδα. Η εικόνα 

που διαμόρφωσε μέσα από τις ταινίες της ήταν αυτή μιας δυναμικής και μοιραίας 

γυναίκας, ενώ αποτελούσε το κρυφό απωθημένο πολλών αντρών. Πολλές οι 

επιτυχίες στις οποίες πρωταγωνίστησε όπως Μερικοί το προτιμούν κρύο, Νόμος 

4000, Κορίτσια για φίλημα, Στεφανία, Μια κυρία στα μπουζούκια, Οι θαλασσιές οι 

χάντρες και πολλές άλλες. Συνεργάστηκε πολλές φορές με άλλα μεγάλα ονόματα 

όπως Ρένα Βλαχοπούλου, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα 

Καραγιάννη, Μαίρη Χρονοπούλου, Αλέκος Αλεξανδράκης, Φαίδων Γεωργίτσης, 

Νίκος Κούρκουλος. 

Μετά την πτώση του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 στράφηκε αποκλειστικά στο θέατρο έχοντας εκτός των άλλων 

συνεργαστεί με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με παραστάσεις όπως το 

Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ, Οι γυναίκες της Τροίας, Οι Εραστές του ονείρου 

με τον Τόλη Βοσκόπουλο και άλλες. 

Η προσωπική της ζωή πάντα απασχολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλές 

σχέσεις της είχαν συζητηθεί, κυρίως αυτή με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Είναι 

παντρεμένη με τον γνωστό δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκουρέζο από το 1976 και έχουν 

μία κόρη, τη Μαρία - Ελένη (πρώην σύζυγος του ηθοποιού Απόστολου Γκλέτσου). 
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Από προηγούμενο γάμο της με τον Πέτρο Κουτουμάνο απέκτησε άλλη μία κόρη, τη 

Μάρθα (που είχε παντρευτεί τον Βλάσση Μπονάτσο). 

 

 ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 

Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1939. 

Υπήρξε μια από τις πιο δημοφιλείς σταρ της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού 

κινηματογράφου. Σπούδασε χορό και από τα οχτώ της χρόνια άρχισε να δίνει 

παραστάσεις στη Λυρική Σκηνή συμμετέχοντας στο παιδικό μπαλέτο της Λουκίας 

Σακελλαροπούλου (μαζί με την Ελένη Προκοπίου). Το ντεμπούτο της στον 

κινηματογράφο το έκανε σε ηλικία 16 ετών (1955) στην ταινία της Φίνος Φιλμς, "Η 

άγνωστος", σε σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου. 

  

Η κινηματογραφική της καριέρα συνδέθηκε με τα λαμπερά μιούζικαλ του Γιάννη 

Δαλιανίδη. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 1961 στην ταινία Ζητείται ψεύτης. Το 

μοναδικό μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη, στο οποίο η Μάρθα Καραγιάννη δεν 

χόρεψε, ήταν το "Μερικοί το προτιμούν κρύο". Κι αυτό γιατί αρχικά στο ρόλο της 

επρόκειτο να εμφανιστεί η Άννα Φόνσου και μετά η Πόπη Λάζου. Τραγούδησε μόνο 

σε μία ταινία: "Γοργόνες και μάγκες". 

Στο θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1957 στην επιθεώρηση "Ελέφαντες και 

ψύλλοι". Το 2001 συνέγραψε την αυτοβιογραφία της με τίτλο "Ο έρωτας μωρό μου 

είναι γλέντι" που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 

"Άγκυρα".  

http://www.ishow.gr/personPhoto.asp?guid=6DF598D5-EF06-4C26-927F-9D8F8FE7F01F&image=FD08A667-D024-431C-8E5F-6E98324678E8
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 Διονύσης Παπαγιανόπουλος 

    Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος γεννήθηκε στο Διακοφτό Αχαΐας στις 12 Ιουλίου 

1912. Μεγάλωσε σε πολυμελή οικογένεια στην οποία ο Νιόνιος όπως τον 

αποκαλούσαν, ήταν το όγδοο παιδί. 

     Άριστος μαθητής όχι μόνο στα μαθήματα αλλά και στα αθλήματα. Πρώτος στο 

ακόντιο, πολύ καλή θέση στο άλμα εις ύψος αλλά εγκατέλειψε τον αθλητισμό μετά 

από έναν τραυματισμό στη μύτη που εξαιτίας του υπέφερε από πονοκεφάλους και 

έγινε η αιτία να τον εγκαταλείψει. Επίσης από μικρός έδειξε το ταλέντο του στη 

ζωγραφική.  Σπούδασε στην Αθήνα στη Δραματική   Σχολή  του Εθνικού Θεάτρου.  

     Την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή την έκανε στον ρόλο του ιππότη στον 

Βασιλιά Ληρ. Στο Εθνικό Θέατρο παρέμεινε μέχρι το 1941. Συνολικά για 46 χρόνια, 

ερμήνευσε και έπαιξε στους μεγαλύτερους θιάσους της εποχής του. Πρώτη του ταινία 

ήταν, το 1947, τα «Παιδιά της Αθήνας». Συνολικά έπαιξε σε 136 ταινίες, ανάμεσά 

τους «Ένας ιππότης για τη Βασούλα», «Η βίλα των οργίων», «Ο κυρ Γιώργης 

εκπαιδεύεται», «Φουσκοθαλασσιές», «Ο Κύριος Πτέραρχος» κ.τ.λ. Τελευταία ταινία 

του ήταν το «Ταξίδι στα Κύθηρα». Στα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα παίζει 

σε ταινίες και για 10 χρόνια τον ρόλο του "κακού". Έπαιξε και στην τηλεόραση όπου 

ο ρόλος του κυρ-Γιώργη στο «Λούνα-Παρκ» τον καθιέρωσε 

 

στη λαϊκή συνείδηση. Το 1968, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 

βραβεύτηκε με το βραβείο των Ελλήνων κριτικών για την ταινία Το κανόνι και το 

αηδόνι. 
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 ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ 

 

   Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου του 1932.Ο πατέρας της ήταν 

γυμνασιάρχης και η μητέρα της δασκάλα. Τα σχολικά της χρόνια τα πέρασε στην 

Ελληνογαλλική Σχολή Καλογραιών Καλαμαρί στη Θεσσαλονίκη και στην 

Ελληνογαλλική Σχολή Σεν Ζοζέφ στην Αθήνα. Μιλούσε γαλλικά και αγγλικά. Ο 

πατέρας της είχε εγκαταλείψει εκείνη και τη μητέρα της, Θεώνη, όταν του 

ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Μέχρι και το 1971 , που σκοτώθηκε σε 

τροχαίο δυστύχημα, δεν τον ξαναείδε. 

 

   Η Τζένη Καρέζη έκανε δύο γάμους. Το 1962 παντρεύτηκε τον Ζάχο Χατζηφωτίου 

και έξι χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 1968, τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο με τον 

οποίο και απέκτησε ένα γιο, τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο. 

    Πέθανε στις 27 Ιουλίου 1992 μετά από τετραετή μάχη με τον καρκίνο από το 

1988.Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης 

Αθηνών. 

     Το 1955 έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, με τη Λατέρνα, φτώχεια 

και φιλότιμο του Αλέκου Σακελάριου, για να ακολουθήσουν περισσότερες από 30 

ταινίες, όπως Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος (1960), Η νύφη το ’σκασε (1962), Τα 

κόκκινα φανάρια (1963), Δεσποινίς διευθυντίς (1964), Μια τρελή τρελή 

οικογένεια (1965), Τζένη - Τζένη (1966), Ένας ιππότης για τη Βασούλα (1968), Μια 

γυναίκα στην αντίσταση (1970). 

     Από το 1968 μέχρι το θάνατό της έπαιξε μαζί με τον Κώστα Καζάκο, 

Καμπανέλλη, Άλμπυ, Ίψεν, Τσέχωφ, Αναγνωστάκη, ενώ το 1985 ερμήνευσε για 

πρώτη φορά αρχαίο δράμα, με τη Μήδεια, σε σκηνοθεσία Bολανάκη, παράσταση που 
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και στο Ηρώδειο και στην Επίδαυρο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Τελευταία της 

θεατρική παράσταση ήταν τα Διαμάντια και μπλουζ της Λούλας Αναγνωστάκης. 

 

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

 

     Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1934 στον Πειραιά. 

Σπούδασε ηθοποιός στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου κι έκανε την 

πρώτη εμφάνισή του με την «Εκάβη» του Ευριπίδη το 1955. Στη συνέχεια και ως το 

1960 ερμήνευσε αρκετούς σημαντικούς ρόλους στο Θέατρο Τέχνης. 

    Η συνάντησή του το 1959 στα κινηματογραφικά πλατό της ταινίας «Αστέρω» με 

την Αλίκη Βουγιουκλάκη αποτέλεσε απαρχή της ιστορίας του διασημότερου 

ζευγαριού στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το 1965 

ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και απέκτησαν ένα παιδί, τον Γιάννη. Ωστόσο, ο 

θυελλώδης γάμος τους δεν κράτησε πολύ. 

   Εκτός από τις δεκάδες ταινίες που γύρισαν μαζί, από το 1964 έως το 1974 

συνεργάσθηκαν σε θίασο που συνέστησαν οι δυο τους. Μία από τις πολλές 

θεατρικές επιτυχίες τους ήταν στο έργο του Μπέρναρ Σο «Ωραία μου κυρία». 

http://www.sansimera.gr/almanac/2908
http://www.sansimera.gr/biographies/139
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     Μετά το διαζύγιό τους, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στράφηκε περισσότερο στο 

ποιοτικό θέατρο, που ήδη είχε υπηρετήσει, είτε στο Εθνικό, είτε με τον Κάρολο 

Κουν. Οι πρωταγωνιστικές του ερμηνείες σε έργα το κλασσικού ρεπερτορίου και την 

αρχαία τραγωδία αποτελούν σημείο αναφοράς για τους νέους έλληνες ηθοποιούς. 

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου του 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sansimera.gr/biographies/115
http://www.sansimera.gr/biographies/115
http://www.sansimera.gr/almanac/0808
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 4Η ΟΜΑΔΑ: 

 

                                    ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 

Λίτσιος Παναγιώτης 

Φιλιπποπολίτης Αθανάσιος 

Μπατζάκης Γεώργιος 

Αγρογιάννης Γεώργιος 
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                                    1.    ANIMATION 

 

 Animation είναι η γρήγορη προβολή μιας σειράς από εικόνες, έτσι ώστε να 

δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Οι πρώτες προσπάθειες σύλληψης του 

φαινομένου του κινουμένου σχεδίου ανήκουν στα παλαιολιθικά χρόνια. Μέσα σε 

σπηλιές βρέθηκαν χαραγμένα σχέδια, όπου τα ζώα απεικονίζονταν με πολλά πόδια, 

σε υπερτεθειμένες θέσεις, προφανώς για να δοθεί η αίσθηση της κίνησης. Το 

φενακιστοσκόπιο, το πραξινοσκόπιο και το γνωστό ξεφύλλισμα ενός βιβλίου ήταν οι 

πιο δημοφιλείς μηχανισμοί που εφευρέθηκαν γύρω στο 1800, ενώ το 180 μ.Χ. είχε 

ήδη εφευρεθεί μια άλλη κινέζικη συσκευή. Αυτά τα μηχανήματα παρήγαν κίνηση 

από διαδοχικά σχέδια μέσω τεχνολογικών μέσων, όμως το animation δεν είχε 

αναπτυχθεί ουσιαστικά μέχρι την έλευση της Κινηματογραφίας, η οποία συνέβη 

πολύ αργότερα. Στις περισσότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων του 20ού αιώνα 

χρησιμοποιούνταν η παραδοσιακή τεχνική απόδοσης της κίνησης στο σχέδιο. Κάθε 

ξεχωριστό πλαίσιο μιας ταινίας δημιουργημένης με την παραδοσιακή τεχνική, 

αποτελείται από μια φωτογραφία ή ένα σχέδιο, που σχεδιάζεται πρώτα σε ένα 

χαρτί. Για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της κίνησης, κάθε σχέδιο διαφέρει 

ελάχιστα από το προηγούμενο. Τα σχέδια των animator αποτυπώνονται σε μια 

διαφανή διαφάνεια εκτύπωσης που ονομάζεται κυψέλη, η οποία γεμίζεται με 

χρώματα προσδιορισμένων αποχρώσεων και τόνων από την πίσω πλευρά του 

σχεδίου. Οι ολοκληρωμένες διαφάνειες των χαρακτήρων φωτογραφίζονται μία-

προς-μία σε φιλμ κινούμενης εικόνας με μια ραμφοειδή κάμερα, μπροστά από ένα 

ζωγραφισμένο φόντο. Η παραδοσιακή μέθοδος της διαφάνειας ήταν πια 

ξεπερασμένη στις αρχές του 21ου αιώνα. Σήμερα, τα σχέδια των δημιουργών και τα 

φόντα σαρώνονται ή ζωγραφίζονται απευθείας στον υπολογιστή. Το τελικό κομμάτι 

της διαδικασίας είναι η εξαγωγή σε κάποιο από τα μεταφορικά μέσα όπως το 

ψηφιακό βίντεο. 

 Υπάρχουν πολλές εταιρίες που κάνουν animation ταινίες, μερικές είναι 

γνωστές και παράγουν ακόμα ταινίες. Μία από τις μεγαλύτερες και τις πρώτες 

εταιρίες στο animation είναι η Walt Disney, η οποία ιδρύθηκε το 1922. Η 

DreamWorks S.K.G. είναι μία από τις δέκα(10) μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής 
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κινηματογραφικών τανιών, εκτός από ταινίες παράγει και παιχνίδια για υπολογιστές 

και τηλεοπτικά προγράμματα, και ιδρύθηκε το 1994. Η Warner Bros είναι και αυτή 

μία εταιρία κινηματογραφικής παραγωγής. Υπάρχουν και άλλες πολλές εταιρίες 

παραγωγής κινουμένων σχεδίων μικρές και μεγάλες. 

 

 

 

 

                                 2. 3D ANIMATION 

 

       Η τεχνολογία έχει διανύσει πολύ δρόμο από την εποχή των ασπρόμαυρων 

τηλεοράσεων, ιδίως στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. Το Animation έχει 

εξελιχθεί  πολύ από τα απλά σχέδια με τις βασικές 2D ταινίες όπως το The Lion King 

και η Μικρή Γοργόνα. Το επόμενο στάδιο της εξέλιξης animation είναι μια νέα, 

ρεαλιστική και συναρπαστική μορφή των κινουμένων σχεδίων που ονομάζεται 3D 

animation. Μια νέα εφαρμογή στον υπολογιστή,  που είναι γνωστή ως  Computer 

Generated Imagery ή CGI, έχει ασκήσει τεράστια επιρροή στον τρόπο που το 3D 

animation παράγεται σήμερα. Το CGI εφαρμόζει  3D γραφικά υπολογιστών  για τη 

δημιουργία εικόνων και ειδικών  εφέ στον κινηματογράφο . Η εφαρμογή αυτή 

χρησιμοποιείται ευρέως για τα οπτικά εφέ, επειδή δεν επιτρέπει μόνο την 

παραγωγή φθηνότερων προϊόντων , αλλά και  μια πιο ρεαλιστική και υψηλότερης 

ποιότητας εικόνα, η  οποία δεν ήταν εύκολο να παραχθεί από τις παλαιότερες 

μεθόδους για τη δημιουργία των μινιατούρων, των σχεδίων κτλ. Χωρίς τη χρήση του 

CGI, πολλές εικόνες  δεν θα μπορούν να παράγονται με τη χρήση άλλων 

τεχνολογιών , και η παραγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνει ακριβά σκηνικά, πολλούς 

ηθοποιούς, ειδικό μακιγιάζ κ.ά. 



109 
 

 

        Το 1995, μια συνεργασία των δύο εταιρειών, της Disney και της Pixar, παρήγαγε 

την πρώτη πλήρως κατασκευασμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ταινία κινουμένων 

σχεδίων που ονομάζεται Toy Story, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τον όρο animation . 
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 “Μια Σύντομη Ιστορία των 3D Animated Films “ 

Το Toy Story ήταν η πρώτη ταινία  που δημιουργήθηκε με την χρήση 3D animation 

και θα την θυμόμαστε πάντα ως μια ταινία «σημαντική ανακάλυψη» και ως μια 

πλατφόρμα πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι μελλοντικές 3D ταινίες. Τα οπτικά 

εφέ στην ταινία ήταν απίστευτα ρεαλιστικά με τη χρήση υφής, σκίανσης και 

φωτισμού, οι οποίες είναι σημαντικές πτυχές για να  κυριαρχήσει στον 3D κόσμο το 

Toy Story . Η ταινία και το νέο είδος του animation ήταν μια τέτοια επιτυχία που 

απέφερε 40 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο που προβλήθηκε, 

περισσότερα από 177.000.000 δολάρια στο box office στην εγχώρια αγορά  και 

362.000.000 δολάρια σε όλο τον κόσμο. Ακόμη μεγαλύτερη φρενίτιδα περιέβαλε  το 

Toy Story, όταν Disney και Pixar τιμήθηκαν  με βραβείο Όσκαρ για την καινοτομία 

τους και τα ειδικά επιτεύγματα  στην ταινία . 

        Η DreamWorks και η θυγατρική της εταιρία Pacific Data Images, επίσης γνωστή 

ως PDI, γρήγορα έγινe ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της Pixar με την 

κυκλοφορία το 1998 της δεύτερης  ταινίας 3D κινουμένων σχεδίων σε υπολογιστή,  

που λέγεται Antz. 

                                       

 

       Η Disney δημιούργησε επίσης μια μη animation  ταινία που ονομάζεται 

Dinosaur, το οποίο ήταν αξιοσημείωτο, διότι αν και οι χαρακτήρες κινουμένων 

σχεδίων ήταν σε 3D , το μεγαλύτερο μέρος του φόντου δεν ήταν κινούμενα σχέδια , 

αλλά ήταν πραγματικές τοποθεσίες. Οι «Δεινόσαυροι» έγιναν η πρώτη 3D - ταινία 

ζωντανής δράσης. Η DreamWorks και η  PDI αργότερα αντεπιτέθηκαν  με την 

εξαιρετικά επιτυχημένη ταινία “Shrek” , το 2001 , η οποία κέρδισε το πρώτο Όσκαρ  

Ταινίας  Κινουμένων Σχεδίων μεγάλου μήκους. 
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Η ταινία Shrek ενσωμάτωσε στοιχεία του υπολογιστή που δημιουργούν εικόνες 

όπως η χρήση της φωτιάς, ψηφιακών ανθρώπων και  είδη ένδυσης . Ωστόσο, το 

2003 , η Disney και Pixar βγήκαν στην κορυφή και πάλι με τη δημιουργία της ταινίας 

“Ψάχνοντας τον Νέμο” , η οποία κέρδισε το Όσκαρ Best Animated Film  και είναι η 

ταινία με το μεγαλύτερο τζίρο computer-animated ταινίας μέχρι σήμερα. 

                              

 

 

     Αργότερα, το 2001 , η Sony ένωσε τα βιντεοπαιχνίδια με τις ταινίες animation  

δημιουργώντας το Final Fantasy : The Spirits inside, ταινία εμπνευσμένη από την 

αντίστοιχη σειρά βιντεοπαιχνιδιών. Είναι η πρώτη computer animated ταινία με 

ρεαλιστική εικόνα και κατέχει το ρεκόρ της πιο ακριβής παραγωγής ταινίας 

εμπνευσμένης από βιντεοπαιχνίδι. Στην ταινία αυτή έχουμε προσομοίωση της 

πραγματικότητας  μέσω της χρήσης της σύλληψης κίνησης  από τον υπολογιστή. 

Είναι η πρώτη ταινία όπου χρησιμοποιούνταν μόνο πρωτότυπα σχέδια και καθόλου 

πραγματικές τοποθεσίες, άνθρωποι, ή στηρίγματα. 

        Ένας άλλος ανταγωνιστής που σύντομα θα ενταχθεί στο 3D animation αγώνα 

είναι «η αλεπού του 20ού αιώνα». Η Fox απέκτησε τη Blue Productions Animation 

Sky και και γρήγορα προχώρησε στην παραγωγή ταινιών 3D animation όπως το Ice 

age, που γνώρισε τεράστια επιτυχία στους κινηματογράφους όλου του κόσμου. 
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      Ένα σημαντικό ορόσημο για την Disney ήταν το 2006, όταν τα 12 χρονια 

συνεργασίας της Disney και της Pixar τελείωσαν , και η Disney εξαγόρασε το τμήμα 

Animations της Pixar για 7,4 δισ. $  . Η Disney είχε χρηματοδοτήσει και τη διανομή 

ταινιών κινουμένων σχεδίων της Pixar  και οι δύο εταιρείες μοιράστηκαν τη φήμη 

και τα κέρδη από ταινίες, το “The Incredibles” και  “Cars”.   

     Ένας άνδρας με το όνομα  Robert Zemekis υιοθέτησε μια  περαιτέρω βελτιωμένη 

τεχνολογία animation , όταν σκηνοθέτησε  το “The Polar Express “, το 2005. Ήταν η 

πρώτη ταινία όπου χρησιμοποιήθηκε μια  σημαντική ανακάλυψη που είναι γνωστή 

ως  performance capture. η  «σύλληψη των επιδόσεων» είναι ένα προηγμένο 

σύστημα κίνησης που καταγράφει τις κινήσεις του σώματος του ηθοποιού, κινήσεις 

του προσώπου και την έκφραση ψηφιακά, με μηχανογραφημένες κάμερες. Η 

«σύλληψη των επιδόσεων» δημιουργεί ένα ανθρώπινο σχέδιο για όλους τους 

χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων στην ταινία  The Polar Express. Έτσι ο  ηθοποιός 

Τομ Χανκς, μέσω της χρήσης αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας, ήταν σε θέση να 

παίξει τους ρόλους των πολλών διαφορετικών χαρακτήρων στην ταινία. Ο ηθοποιός 

φορούσε μια συσκευή, η οποία είχε εβδομήντα δύο μικροσκοπικές κάμερες που 

κατέγραφαν κάθε κίνησή του. Με τη χρήση τόσο πολλών κάμερων, το πλήρωμα 

ήταν σε θέση να επιλέξει από ένα μεγάλο αριθμό καταγεγραμμένων θέσεων και 

τελικά να ορίσει μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή το δέρμα και την όψη του 

κάθε χαρακτήρα. 
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        Η DreamWorks χρησιμοποιεί μια ειδική 3D μορφή που ονομάζεται InTru3D , η 

οποία συνδυάζει τα εργαλεία συγγραφής της DreamWorks με μια προηγμένη 

τεχνολογία της Intel. Ταινίες που παράγονται χρησιμοποιώντας InTru3D 

προβάλλονται στους κινηματογράφους με τη χρήση  στερεοσκοπικής προβολής, 

κάτι  που απαιτεί ειδικά γυαλιά 3D για τους θεατές . Η  InTru3D μέθοδος είναι πιο 
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προηγμένη από τις προηγούμενες προσπάθειες αυτών των γυαλιών σε παλαιότερες 

γενιές. Η DreamWorks έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, έτσι ώστε οι εικόνες 

που εμφανίζονται στην δεξιά και αριστερή πλευρά των γυαλιών να συγχρονίζονται 

τέλεια, δίνοντας την απόλυτη 3D εικόνα χωρίς θολούρα, ζάλη, ναυτία και που στο 

παρελθόν ήταν στερεότυπα με αυτά τα είδη των γυαλιών . 

     

 

 

 

 

 

                                          3.    ANIME 

 

               Τα κινούμενα σχέδια είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά τους, σχέδια 

και σκίτσα που μεταφέρονται από το χαρτί του σχεδιαστή στην οθόνη ενός 

υπολογιστή και παίρνουν ζωή και κίνηση με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Ο όρος anime χρησιμοποιείται από τον δυτικό κόσμο για να χαρακτηρίσει 

τα Ιαπωνικά κινούμενα σχέδια. Η λέξη anime προφέρεται ως “ah-knee-may” είναι 

μία συντομία της λέξης animation. Στα Ιαπωνικά  γράφεται με τους τρεις 

χαρακτήρες κατακάνα: "α", "νι", "με" και προφέρεται όπως διαβάζεται, αν και 

συνήθως σε διάφορες χώρες το προφέρουν ανάλογα με τους κανόνες ή τις 

συνήθειες προφοράς τους. Συνήθως τα anime προέρχονται από κάποιο manga. Το 

manga είναι το Ιαπωνικό comic. Δεν γίνονται όλα τα manga anime  ούτε όλα τα 

anime προέρχονται από κάποιο manga. Ο γενικός κανόνας όμως είναι να 

δημοσιεύεται η ιστορία πρώτα σε manga και στη συνέχεια να προβάλλεται και στην 

τηλεόραση. Τα χαρακτηριστικά των manga είναι κυρίως γυναίκες με στρογγυλά και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B1
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εκθαμβωτικά μάτια, μαλλιά σε πολύ μακριά και πολύ όμορφη φιγούρα και φυσική 

κατάσταση, ανδρικοί χαρακτήρες με υπερβολικά μεγάλους και καλλίγραμμους μυς, 

υπερφυσικά σώματα και καμιά φορά γιγαντιαία ρομπότ. Η μεγαλύτερη διαφορά 

μεταξύ των anime και των Αμερικανικών cartoon είναι πως σε αντίθεση με τα 

Αμερικανικά κινούμενα σχέδια, που τα παρακολουθούν παιδιά μικρής ηλικίας, τα 

anime παρακολουθούνται από ανθρώπους όλων των ηλικιών.  Υπάρχουν anime με 

πολύ πλούσια θεματολογία για όλες τις ηλικίες και ομάδες ανθρώπων. Anime για 

αγόρια τα (shounen) (σ'όνεν), άνιμε για κορίτσια (shoujo) (σ'ότζο), για μικρές ηλικίες 

ως και αποκλειστικά για ενήλικους (seinen) (σέινεν). 

               Η ανάπτυξη των Manga στη σημερινή τους μορφή, ήρθε μετά το τέλος του 

Β’ Παγκόσμιου Πολέμου με την  ανάμειξη της παραδοσιακής ζωγραφικής που 

ονομάζεται Ukiyoe με ακριβής μετάφραση: “ζωγραφιές από τον κόσμο που 

επιπλέει”, και του δυτικού τρόπου ζωγραφικής κόμικς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 

λόγος γι’ αυτήν την ανάμειξη, προσδίδεται στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της 

Ιαπωνίας με την εισαγωγή δυτικών καλλιτεχνών. Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, ο 

όρος Manga για τους Ιάπωνες δεν αναφέρεται μόνο στα κόμικς που προέρχονται 

από την Ιαπωνία αλλά σε οτιδήποτε έχει σχέση με το κόμικς. Ο ορισμός της λέξης 

άλλαξε στην διάρκεια του 20ού αιώνα για να περιγράψει τα παιδικά κινούμενα 

σχέδια, όταν η δυτική λέξη κόμικ προστέθηκε στην Ιαπωνική γλώσσα. 

               Ο σχεδιασμός των Manga είναι πολύ ιδιαίτερος. Αντίθετα με τα δυτικά 

κόμικς, τα καρέ που χρησιμοποιούνται είναι πολύ πιο ελεύθερα και συχνά μπορούν 

να παραβιάζονται από τους χαρακτήρες της ιστορίας. Οι ίδιοι οι χαρακτήρες, 

δείχνουν τον συναισθηματισμό τους με διάφορα έντονα χαρακτηριστικά του 

προσώπου ή του σώματος τους. 

                Η ιστορία του anime ξεκινάει το 1917 που δημιουργήθηκε το πρώτο με 

διάρκεια μόλις 2 λεπτών. Το 1933 έρχεται το πρώτο anime με ήχο και το 1945 η 

πρώτη κανονικού μήκους ταινία. Την δεκαετία του 1970 το anime γνωρίζει μεγάλη 

άνθιση και ειδικά κατά την δεκαετία του 1980. Κατά την διάρκεια του δεύτερου 

Παγκόσμιου πολέμου, ολόκληρο το Ιαπωνικό έθνος ήταν κινητοποιημένο. Οι 

άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι να υπακούουν στις προσταγές  της κυβέρνησης, 

διαφορετικά έπρεπε  να πληρώσουν βαρύ αντίτιμο. Σύμφωνα με το βιβλίο του 

Fredderik Schodt, Manga Manga: The World of Japanese Comics, οι συγγραφείς που 
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απέτυχαν να συνεργαστούν με το καθεστώς  τιμωρήθηκαν με προληπτική κράτηση, 

απαγόρευση  στο γράψιμο και κοινωνικό εξοστρακισμό, ενώ εκείνοι που 

αποκήρυξαν τις ιδέες τους ανταμείφτηκαν με προγράμματα αποκατάστασης και 

υποστήριξης από την κοινότητα. Καλλιτέχνες που είχαν περάσει το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής τους επικρίνοντας την κυβέρνηση, έκαναν μία μεταστροφή 

απόψεων και πρόσφεραν πλήρη συμπαράσταση και βοήθεια στους στρατιώτες. 

Γύρω στο 1940, πολλές οργανώσεις για καλλιτέχνες και δημιουργούς cartoon είχαν 

σχηματιστεί. Μεταξύ αυτών ήταν η νέα γενιά γελοιογράφων της Ιαπωνίας. Κατά την 

περίοδο αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τους λίγους εναπομείναντες 

γελοιογράφους, στους οποίους δεν είχε απαγορευτεί να εργάζονται ή εκείνους που 

δεν ήταν στο στρατό, για να επηρρεάσουν τους ανθρώπους μέσα από τα έργα τους 

με την δημιουργία κόμικς που ενίσχυαν την προπαγάνδα για να χρησιμοποιηθεί 

ενάντια στους εχθρούς του έθνους.    

 

PRINCESS MONONOKE 

               Ο  Χαγιάο Μιγιαζάκι, γεννημένος στις 5 

Ιανουαρίου του 1941 στο Τόκιο της Ιαπωνίας, είναι ο διαπρεπής σκηνοθέτης 

πολλών γνωστών και δημοφιλών ταινιών κινουμένων σχεδίων (anime). Είναι επίσης 

ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας παραγωγής και διανομής Studio Ghibli.                                                          

 

Ο Μιγιαζάκι αν και ξεκίνησε να παρουσιάζει δείγματα της δουλειάς του ήδη από 

τη δεκαετία του 1970, παρέμενε σχετικά άγνωστος στη Δύση μέχρι το 1999 που 

η Miramax διένειμε στις Η.Π.Α και τον υπόλοιπο κόσμο την ταινία του Πριγκίπισσα 

http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Anime
http://el.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1970
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Miramax&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%B5
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Μονονόκε. Εκείνη την εποχή οι ταινίες του Μιγιαζάκι ήταν ήδη εμπορικές και 

καλλιτεχνικές επιτυχίες στην πατρίδα του την Ιαπωνία αλλά και στην υπόλοιπη 

ανατολική Ασία. 

 

 

              Οι ταινίες του Μιγιαζάκι συχνά περιστρέφονται γύρω από κοινά θέματα, 

όπως η σχέση των ανθρώπων με τη φύση και την τεχνολογία και η δυσκολία 

επικράτησης μιας ειρηνιστικής δεοντολογίας. Οι πρωταγωνίστριες του είναι συχνά 

ανεξάρτητα και δυναμικά κορίτσια ή νεαρές γυναίκες, ενώ οι κακοί έχουν 

αμφισήμαντους χαρακτήρες και κάποια καλά στοιχεία. 

Οι ταινίες του Μιγιαζάκι είναι σε γενικές γραμμές ιδιαιτέρως επιτυχημένες 

οικονομικά, κάτι που οδήγησε σε συγκρίσεις με τον 

διάσημο Αμερικανό σχεδιαστή Γουόλτ Ντίσνεϊ. Εντούτοις ο Μιγιαζάκι δεν βλέπει 

τον εαυτό του σαν κάποιον που προσπαθεί να χτίσει έναν εμπορικό κολοσσό στον 

τομέα των κινουμένων σχεδίων, αλλά σαν ένα δημιουργό που είχε την τύχη να 

μπορεί να υλοποιήσει το όραμα του χωρίς περιορισμούς και με απόλυτο 

καλλιτεχνικό έλεγχο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BB%CF%84_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%BD%CE%B5%CF%8A
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AKIRA 

Πρόκειται για τη μεταφορά στην μεγάλη οθόνη του ομότιτλου manga του Katsuhiro 

Otomo, ο οποίος συνέβαλε και στην σκηνοθεσία. Το Akira είναι μία ταινία 

επιστημονικής φαντασίας του 1988 καθώς και είναι από τις  πρώτες. 

  

 Απεικονίζει το Τόκιο του μέλλοντος, ενός μέλλοντος αρκετά δυστοπικού. Ο 

κεντρικός χαρακτήρας είναι ο νεαρός Τέτσουο, μέλος μίας συμμορίας μηχανόβιων 

με ιδιαίτερες ψυχικές ικανότητες που αποκαλύπτονται όταν γίνεται αντικείμενος 

ενός μυστικό κυβερνητικού και στρατιωτικού πειράματος. Διακρίνεται πολύ δράση, 

κυνηγητό, βία μεταξύ συμμοριών που θυμίζει ταινίες των 80ς. Η ταινία έλαβε 

τεράστια αποδοχή, μάλιστα σε λίστα του περιοδικού Empire με τις 100 καλύτερες 

ταινίες όλων τον εποχών που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, κατέχει τη θέση 51 και 

θεωρείται ορόσημο στα anime, τόσο από άποψη σχεδίου και τεχνικής, όσο και 

πολυδιάστατου, ολοκληρωμένου ενήλικου σεναρίου. 

 

Perfect Blue 

Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ που γυρίστηκε το 1997. 
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 Η πρωταγωνίστρια, μία νεαρή τραγουδίστρια, στην προσπάθειά της να κάνει την 

καριέρα της μεγαλύτερη ως ηθοποιός, αρχίζει να έχει παραισθήσεις, παραπαίοντας 

ανάμεσα στον κόσμο των ψευδαισθήσεων της και στο τι συμβαίνει στην 

πραγματικότητα. Ατμόσφαιρα καθαρά χιτσκοκική, θυμίζει αρκετά εώς πολύ το Black 

Swan, την ταινία του 2010. 

 

Paprika 

To Paprika έχει να κάνει με τα όνειρα και την επινόηση μίας συσκευής από μία 

ομάδα ψυχολόγων-επιστημόνων που επιτρέπει την καταγραφή και την επέμβαση 

μέσα στα όνειρα των ανθρώπων με διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, στην 

προσπάθεια εύρεσης μίας μεθόδου θεραπείας. 

 

Millennium Actress 

Είναι μία αρκετά βατή ταινία, καθώς βλέπουμε ολόκληρη τη ζωή μίας ηλικιωμένης 

ηθοποιού, με συνεχείς εναλλαγές σκηνών γυρισμάτων και σκηνών από την 

πραγματική της ζωή, όπου η συνεχής αναζήτηση για τα ίχνη του χαμένου, πρώτου 

νεανικού της έρωτα βρίσκονται πίσω από το κάθε της βήμα. 

  Στο τέλος της ζωής της αυτό που 

συνειδητοποιεί ήταν ότι στην πραγματικότητα αγαπούσε το κυνήγι του άπιαστου 
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περισσότερο από εκείνον τον άντρα. Βασίζεται εν μέρει στη ζωή υπαρκτού 

προσώπου, της ηθοποιού από την Ιαπωνία Setsuko Hara. 

 

 

 

                                           4.     COMICS 

 

Ιστορία 

       Ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για να εικονογραφηθούν καρικατούρες και για 

να διασκεδάσουν το κοινό με απλές και συνηθισμένες ιστορίες, έχουν πλέον 

εξελιχτεί σε μορφή τέχνης, με πολλά υποείδη. Τα πιο συνηθισμένα είδη κόμικς είναι 

τα κόμικς στριπ σε εφημερίδες και περιοδικά (και όχι μόνο), όπου μια μικρή ιστορία 

ξετυλίγεται μέσα σε τρία ή τέσσερα καρέ και οι μεγαλύτερες ιστορίες σε ειδικά 

περιοδικά, εικονογραφημένες νουβέλλες και άλμπουμ, γνωστές απλά σαν κόμικς 

ή βιβλία κόμικς. Τα κόμικ στριπ στις εφημερίδες και τα περιοδικά είναι συνήθως 

δευτερεύουσας σημασίας, προορισμένα να κάνουν ένα γρήγορο κοινωνικό ή 

πολιτικό σχόλιο και οι σκηνοθετικές - αφηγηματικές τους δυνατότητες είναι βέβαια 

περιορισμένες, αφού πρόκειται για μια απλή λωρίδα (στριπ) με μερικά καρέ στη 

σειρά. Αντίθετα, στα περιοδικά κόμικς αποτελούν το κύριο υλικό, εκτείνονται σε 

ολόκληρες σελίδες κι εκεί οι ιστορίες παρουσιάζονται είτε σε συνέχειες από τεύχος 

σε τεύχος είτε αυτοτελώς. 

       Αναλόγως το πως ορίζει κανείς τα κόμικς, οι ρίζες τους μπορούν να 

αναζητηθούν στο 15ο αιώνα ή ακόμα και στα Αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Παρόλα 

αυτά, η σημερινή μορφή τους (με καρέ και κείμενο σε συννεφάκια ή λεζάντες) 

εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Πρωτοπόροι λοιπόν του είδους θεωρούνται 

για την μεν  Ευρώπη το περιοδικό Ally Sloper's Half Holiday που κυκλοφόρησε 

στην Αγγλία το 1884 για τις δε ΗΠΑ το Hogan's Alley του Ρίτσαρντ Άουτκολτ (Richard 

Outcault), του οποίου κύριος χαρακτήρας ήταν το Κίτρινο Παιδί και ξεκίνησε να 

δημοσιεύεται σαν ένθετο στριπ σε εφημερίδες το 1895. 

       Τα κόμικς γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού 

αιώνα στην Αμερική, κυρίως από τις ιστορίες με υπερήρωες εταιριών όπως η DC 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%80&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ally_Sloper%27s_Half_Holiday&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1884
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%86%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1895
http://el.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
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Comics και η Marvel comics. Στην Ευρώπη υπήρχε μια μικρή σκηνή, που ξεκίνησε με 

πρωτοπόρους τους Βέλγους και εκδόσεις όπως ο Τεντέν και το περιοδικό Spirou. 

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την άφιξη των αμερικάνικων κόμικς στην 

Ευρώπη αλλά και τη μεσολάβηση της δεκαετίας του '60, που αγκάλιασε 

αντικουλτούρες όπως τα κόμικς, αυτά σιγά-σιγά καθιερώθηκαν ως σοβαρό είδος 

τέχνης. 

 

DC Comics 

H DC Comics (ιδρύθηκε το 1934 ως National Allied Publications) είναι μία από τις 

μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

για τα αμερικανικά κόμικς και τα συναφή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι η 

μονάδα δημοσίευσης της DC Entertainment, μια εταιρεία της Warner Bros 

Entertainment η οποία ανήκει από την Time Warner.Τα DC Comics παράγουν υλικό 

που διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό γνωστών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων 

των Superman, Batman ,Wonder Woman,  Green Lantern,  Flash,  

Aquaman, Hawkman,  Hawkgirl, Green Arrow, Black Canary και Martian Manhunter, 

παράλληλα με αυτές τις ομάδες υπερηρώων όπως η Justice League και Teen Titans, 

καθώς και ανταγωνιστές, όπως οι Lex Luthor,  Joker,  Darkseid,  Riddler,  Catwoman, 

Brainiac και Penguin. 

Τα αρχικά "DC" προήλθαν από τη δημοφιλή σειρά της εταιρείας , "Detective 

Comics" , στην οποία έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Batman . Η DC έχει την έδρα 

της στο 1700 Broadway, Midtown Manhattan, Νέα Υόρκη.Τα DC Comics και οι 

πολύχρονοι της ανταγωνιστές Marvel Comics (που ανήκουν στον κύριο ανταγωνιστή 

της Time Warner,την Walt Disney Company από το 2009), μοιράζονταν πάνω από το 

80% της αμερικανικής αγοράς κόμικ το 2008. 

 

Marvel 

Η Marvel ιδρύθηκε από τον εκδότη Μάρτιν Γκούντμαν το 1939 με το όνομα 

τότε Timely Comics. Η νέα εταιρεία κυκλοφόρησε το πρώτο της κόμικς τον Οκτώβριο 

αυτού του έτους, με τίτλο Marvel Comics. Στη δεκαετία του '50 άλλαξε το όνομά της 

σε Atlas Comics και τελικά στις αρχές της δεκαετίας του '60 πήρε το σημερινό της 

όνομα, προς τιμήν του πρώτου της περιοδικού που είχε βγάλει το 1939. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/Marvel_comics
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD
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Τότε ήταν που ήρθε και η τεράστια επιτυχία με την δημιουργία από τους Σταν 

Λι και Τζακ Κίρμπι των "4 Φανταστικών" και την κυκλοφορία το 1961 του Fantastic 

Four #1 ακολουθούμενη από τη σταδιακή δημιουργία των ηρώων που αποτελούν 

τον κόσμο της Μάρβελ, το ονομαζόμενο Marvel Universe. Το χαρακτηριστικό που 

έκανε τόσο δημοφιλείς από την πρώτη στιγμή τους ήρωές της ήταν το ότι για πρώτη 

φορά παρουσιάστηκαν στο κοινό ρεαλιστικοί υπερήρωες με ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά και προβλήματα με τους οποίους μπορούσε να ταυτιστεί και να 

κατανοήσει ο αναγνώστης. Από τη δεκαετία του '60 έως σήμερα η Μάρβελ 

παραμένει η μια από τις δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες του χώρου. 

 

 

 

Ταινίες 

 

 

V for Vendetta: Απ’ το κόμικ στην ταινία και την κουλτούρα. 

 

Η κινηματογραφική ταινία  V for Vendetta είναι αμερικανικό δυστοπικό 

περιπετειώδες θρίλερ, παραγωγής 2005 σε σκηνοθεσία Τζέιμς ΜακΤιγκ. Το σενάριο 

έγραψαν οι Λάρι και Άντι Γουατσόφσκι οι οποίοι ανέλαβαν και την παραγωγή μαζί 

με τον Τζόελ Σίλβερ. Αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου 

κόμικ των Άλαν Μουρ και Ντέιβιντ Λόιντ. Η ταινία διαδραματίζεται στο Λονδίνο του 

κοντινού μέλλοντος. Πρωταγωνιστεί η Νάταλι Πόρτμαν στο ρόλο της Ίβι, μιας 

εργαζόμενης κοπέλας που πρέπει να καθορίσει αν ο ήρωάς της έχει γίνει η ίδια η 

απειλή την οποία μάχεται. Ο Χιούγκο Γουίβινγκ υποδύεται τον V, έναν θαρραλέο, 

χαρισματικό μαχητή της ελευθερίας που θέλει να εκδικηθεί αυτούς που τον 

παραμόρφωσαν. Ο Στίβεν Ρία υποδύεται τον ντετέκτιβ που ηγείται μιας 

απεγνωσμένης έρευνας να συλληφθεί ο V πριν ξεκινήσει επανάσταση. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%9B%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%9B%CE%B9
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Η ταινία είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου 2005, μία 

μέρα πριν την 400ή επέτειο της Νύχτας του Γκάι Φωκς, αλλά καθυστέρησε μέχρι τις 

17 Μαρτίου 2006. Παρά τα θετικά σχόλια που έλαβε από τους κριτικούς, ο Άλαν 

Μουρ, έχοντας ήδη απογοητευτεί με τις κινηματογραφικές μεταφορές των κόμικ 

του From Hell και The League of Extraordinary Gentlemen, αφού διάβασε το σενάριο 

του V for Vendettaαρνήθηκε να δει την ταινία και αποστασιοποιήθηκε από αυτή. 

Η ταινία έχει θεωρηθεί από πολλές πολιτικές ομάδες ως μια αλληγορία της 

καταπίεσης από την κυβέρνηση, με ελευθεριακούς και αναρχικούς να την έχουν 

χρησιμοποιήσει για να προωθήσουν τις πεποιθήσεις τους. Οι ακτιβιστές που 

ανήκουν στην ομάδα Ανώνυμοι (Anonymous) χρησιμοποιούν την ίδια μάσκα του 

Γκάι Φωκς, που έγινε δημοφιλής από την ταινία, όταν εμφανίζονται δημοσίως σε 

πολλές εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, μιμούμενοι μία από τις βασικές σκηνές της. Ο 

Λόιντ έχει δηλώσει: "Η μάσκα του Γκάι Φωκς έχει πλέον γίνει ένα κοινό εμπορικό 

σήμα και ένα βολικό πλακάτ για χρήση σε διαμαρτυρία κατά της τυραννίας - και 

είμαι χαρούμενος με τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν, φαίνεται αρκετά 

μοναδικό, ένα πρότυπο της λαϊκής κουλτούρας να χρησιμοποιείται κατά αυτό το 

τρόπο". 
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Watchmen 

 

 

Το Watchmen είναι ίσως το μεγαλύτερο και πιο γνωστό δημιούργημα του Βρετανού 

συγγραφέα Alan Moore. Μαζί με το συμπατριώτη του, σχεδιαστή Dave Gibbons 

(2000 AD, Superman, Green Lantern) δημιούργησαν στη μέση της δεκαετίας του ’80 

ένα από τα πιο ριζοσπαστικά και ενήλικα έργα που είχαν υπάρξει ως τότε στο χώρο 

του υπερηρωικού κόμικ. Στις σελίδες των 12 συνολικά τευχών του Watchmen, οι 

δύο καλλιτέχνες αποδόμησαν το δυτικό υπερήρωα όπως τον γνωρίσαμε μέσα από 

τα κόμικς των δεκαετιών ’40 έως και ’80, και, σαν το ρολόι του νεαρού John 

Osterman (αργότερα Dr. Manhattan), άπλωσαν τα συστατικά του πάνω στο τραπέζι, 

ένα-ένα τα εξέθεσαν και τα μελέτησαν για μας και τα ξανασυναρμολόγησαν με την 

ίδια σειρά, έτσι ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι τον αποτελούσε, του 

πώς λειτουργούσε και γιατί. 

Το αριστούργημα αυτό της 9ης τέχνης αντιγράφηκε πολλές φορές και ενέπνευσε όχι 

μόνο δεκάδες δημιουργούς, αλλά και μια ολόκληρη τάση στο είδος για πιο 

σκεπτόμενα, πιο τολμηρά και πιο ποιοτικά κόμικς. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίστηκε 

«μη κινηματογραφήσιμο», από την άποψη ότι με κανένα τρόπο δε θα μπορούσε να 

μεταφερθεί στην οθόνη αυτούσιο το σκοτεινό όραμα των Moore και Gibbons. Και 

πράγματι, για χρόνια κάθε προσπάθεια μεταφοράς του Watchmen σε ταινία 
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έμοιαζε καταδικασμένη σε αποτυχία, με ηχηρά ονόματα όπως των Darren 

Aronofsky (Requiem for a Dream, The Fountain), Paul Greengrass (United 93, The 

Bourne Ultimatum) και Terry Gilliam (Brazil, 12 Monkeys) να σηκώνουν τα χέρια 

ψηλά μπροστά στη δυσκολία του εγχειρήματος. Μέχρι που εμφανίστηκε ο θρασύς, 

νεαρός Zack Snyder με το τσαγανό του Λεωνίδα από τους 300 και τη μανία των 

zombies του Dawn of the Dead και ανέλαβε την καθόλου αξιοζήλευτη θέση να 

πραγματοποιήσει το αδύνατο. Όπως και στο κόμικ, βρισκόμαστε σε μια εναλλακτική 

εκδοχή της Αμερικής του 1985. Ο Richard Nixon έχει εκλεγεί πρόεδρος για τρίτη 

φορά, ο πόλεμος στο Βιετνάμ έχει κερδηθεί από τις ΗΠΑ, ο Ψυχρός Πόλεμος με τη 

Σοβιετική Ένωση μαίνεται και η πυρηνική απειλή κρέμεται πάνω από τα κεφάλια 

του φοβισμένου πλήθους. 

Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, οι παλιοί υπερήρωες, γέροι πια, έχουν κρεμάσει τις 

στολές τους και οι νεότεροι, έχοντας καταστεί παράνομοι, προσπαθούν να 

προσαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματικότητα. Άλλοι ζουν στην ανωνυμία, άλλοι 

είναι celebrities και κάποιοι δουλεύουν για την αμερικανική κυβέρνηση. Ο Zack 

Snyder λοιπόν, ακολουθώντας όσο πιο πιστά μπορεί στα βήματα των Moore και 

Gibbons, προσπαθεί να δώσει τη δική του άποψη πάνω στον κόσμο αυτό. Η ταινία 

του Snyder ακολουθεί το κόμικ σχεδόν σελίδα-σελίδα, αλλάζοντας πολύ λίγα 

πράγματα -συμπεριλαμβανομένων και κάποιων στοιχείων του τέλους, που όμως 

τελικά δεν κάνουν και τόσο μεγάλη διαφορά- και προσπαθώντας να χωρέσει μέσα 

στην διάρκεια των 2 ωρών και 40 λεπτών όσα περισσότερα πράγματα μπορεί. 

 

Sin City 

Η Αμαρτωλή Πόλη ( Sin City) είναι μία ταινία του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, και βασίζεται 

στις τρεις από τις εφτά ιστορίες του ομώνυμου κόμικ του Φρανκ Μίλλερ. Η ταινία 

προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2005 και είχε μεγάλη επιτυχία αποφέροντας 

εισπράξεις 160εκ δολαρίων παγκοσμίως. Στο imdb καταλαμβάνει την 63η θέση στις 

250 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και σε αυτό έχει συμβάλει το νουάρ στυλ 

του, οι ηθοποιοί που είναι πολύ πειστικοί ως ήρωες κόμιξ καθώς και η πιστή 

αντιγραφή με το κόμιξ. 

Ο Φρανκ Μίλλερ δεν ήθελε να παραχωρήσει τα δικαιώματα του κόμικ για να γίνει 

ταινία. Το 2004 ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, ο οποίος είναι λάτρης των κόμικς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA_%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/2005
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA_%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A1%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%B6
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του, συγκέντρωσε μερικούς ηθοποιούς και γύρισαν μια σεκάνς με τους 

ηθοποιούς Τζος Χάρτνετ και Μάρλεϊ Σέλτον, την οποία αργότερα έστειλαν στον 

Μίλλερ. Όταν ο Ροντρίγκεζ την παρουσίασε στον Μίλλερ του είπε: "Αν σου αρέσει 

αυτό, θα είναι το άνοιγμα της ταινίας. Αν δεν σου αρέσει, έχεις μια ταινία μικρού 

μήκους να δείχνεις στους φίλους σου". Στο Μίλλερ άρεσε πάρα πολύ και έτσι ένα 

χρόνο μετά πραγματοποιήθηκε η ταινία. Οι ιστορίες που βασίστηκε η ταινία 

είναι: The Hard Goodbye, The Big Fat Kill, That Yellow Bastard ενώ η πρώτη σκηνή 

είναι από το The Customer is Always Right. 

 

 

KickAss 

Για να γίνεις super ήρωας δε χρειάζεται να έχεις ειδικές δυνάμεις, αρκεί να 

οπλιστείς με θάρρος και να βρεις μια μουρατη στολή κι ένα super-ουαου όνομα.  

Αν ακολουθήσεις τη παραπάνω συμβουλή οι πιθανότητες είναι να σου ταιριάζει ένα 

διαφορετικό όνομα από αυτό που θα διαλέξεις...ας πούμε αντί για Kick-Ass να 

γίνεις γνωστός ως ...Ass-Kicked!   

Η ταινία του Matthew Vaughn ήταν μια ανεξάρτητη παραγωγή που δεν είχε 

ακουστεί καθόλου, μέχρι να την αγοράσει η Lionsgate και να προβάλει μια πρόχειρη 

κόπια της σ’ένα φεστιβάλ του Austin.  Η προβολή διακόπηκε λόγω προβλημάτων 

στον ήχο, αλλά έφτανε για να χαρακτηρίσει το Kick-Ass ως ένα υπέρ-βίαιο 

superhero action-comedy film που σίγουρα θα δημιουργούσε φανς.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BD%CE%B5%CF%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B5%CF%8A_%CE%A3%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82
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Επηρρεασμένος από τα εξαιρετικής σύλληψης video που είδατε από εδώ πριν κάτι 

μήνες, το Kick-Ass είναι από τις ταινίες που περιμένω ανυπόμονα.  

Το όλο concept βασίζεται στο ομότιτλο comic των Mark Millar και John Romita, και 

αφορά ένα τυπικό έφηβο σπασίκλα (Aaron Johnson) που λατρεύει τα κόμικς και δεν 

έχει τύχη με τα κορίτσια.  

Όταν τον ληστεύουν κάνα δυο φορές, του μπαίνει η ιδέα να γίνει super ήρωας και 

φορώντας μια πράσινη στολή και τις μπότες του, ξεκινάει τη καριέρα του με το 

όνομα Kick-Ass!  Δεν είναι όμως ο μοναδικός superhero στη πόλη, αφού υπάρχουν 

οι επαγγελματίες Big Daddy (Nicholas Cage) και Hit-Girl (Chloe Moretz)!  

Με κοστούμι και ικανότητες Batman εκείνος, μινιατούρα μηχανή θανάτου με ΧΧΧ-

στόμα εκείνη, επιβάλουν δικαιοσύνη με κάπως ακραίο τρόπο.  

Ειδικά η μικρή πυροβολεί στο πρόσωπο, κόβει τα πόδια των κακών με σπαθιά, 

μαχαιρώνει... και βρίζει ασύστολα, σε σημείο που προκαλεί κάποια ερωτήματα 

σχετικά με το πώς επετράπη κάτι τέτοιο (δηλαδή γυρίσματα R-rated με μια 13χρονη 

ηθοποιό) αν και σας θυμίζω ότι είναι στην ίδια ακριβώς ηλικία που ήταν και 

η Natalie Portman όταν έπαιζε με όπλα στο Leon το 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kostasblog1.blogspot.com/2009/12/teaser-trailer-kick-ass-hit-girl.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

 

Επεξεργασία αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου σχετικά με τον κινηματογράφο 

 

Τα παρακάτω γραφήματα είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου το 

οποίο συντάχθηκε από τους μαθητές της Α' Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος 

του Project, κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014. Σκοπός των ερωτήσεων ήταν να 

διαπιστωθεί η σχέση των συμμαθητών μας με τον κινηματογράφο, καθώς και οι 

γνώσεις τους για την ιστορία του και την εξέλιξή του από τότε που 

πρωτοεμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα. 

Στην έρευνα συμμετέχουν σύνολο 50 άτομα ηλικίας 12-17 ετών. 

 

Ερώτηση 1:  

 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 60% είναι κορίτσια, ενώ το 40% αγόρια. 
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Ερώτηση 2:   

 

Στην  έρευνα συμμετείχαν μαθητές ηλικίας 12- 17 ετών. Οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες είναι 15 ετών, ακολουθούν με ποσοστά  20% και 16%, οι ηλικίες των 

14 και των 16 ετών, ενώ σε μικρότερο ποσοστό συμμετέχουν οι μαθητές  17 ετών.  

 

Ερώτηση3:  
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Πάνω από το  50% των ερωτηθέντων επισκέπτεται σπάνια τον κινηματογράφο, το 

34%  πηγαίνει στο σινεμά μια φορά το μήνα, και μόλις το  4% 1 φορά την εβδομάδα. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι έφηβοι δεν επισκέπτονται συχνά τα σινεμά της πόλης 

τους για να παρακολουθήσουν μια ταινία. 

 

  

Ερώτηση 4:  

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (21/50)προτιμάει να βλέπει ταινίες στον 

κινηματογράφο. Το μεγαλύτερο μέρος όμως του συνόλου παρακολουθεί ταινίες στο 

σπίτι. Με συνολικό ποσοστό 56% οι νέοι σήμερα παρακολουθούν ταινίες, σε DVD, 

στον υπολογιστή ή στην τηλεόραση. Το ποσοστό αυτό σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης ερώτησης μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι  

παρόλο που οι περισσότεροι έφηβοι βλέπουν πολλές ταινίες, οι περισσότεροι δεν 

πηγαίνουν στους κινηματογράφους, καθώς η τεχνολογία σήμερα καθιστά εφικτή 

την ιδιωτική προβολή στο σπίτι. 
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Ερώτηση 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πιο δημοφιλή κινηματογράφικά είδη είναι για τους νέους οι κωμωδίες και τα 

θρίλερ, ενώ ελάχιστοι προτιμούν να βλέπουν κοινωνικά και αισθηματικά έργα, αλλά 

και ταινίες επιστημονικής φαντασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιο είδος ταινιών 

προτιμάτε; 
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Ερώτηση 6:  

84%

2% 14%

Βλέπετε περισσότερο ταινίες:

Αμερικανικού Κινηματογράφου

Ασιατικού Κινηματογράφου

Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων προτιμά τον αμερικάνικο 

κινηματογράφο. Ευρωπαϊκό κινηματογράφο παρακολουθεί το 14% των 

ερωτηθέντων, ενώ ο Ασιατικός κινηματογράφος είναι σχεδόν άγνωστος στους νέους 

ηλικίας 12-17 ετών. 

 

Ερώτηση 7:    

 



135 
 

92%

8%

Ποιο είδος κινηματογράφου προτιμάτε;

τον έγχρωμο                   

τον ασπρόμαυρο

 

 

Από το παραπάνω γράφημα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα περισσότερα 

παιδιά της ηλικίας μας  προτιμούν τις ταινίες έγχρωμου κινηματογράφου. 

 

 

Ερώτηση8: 

 

64%

36%

Έχετε δει ποτέ ταινία βωβού 
κινηματογράφου;

NAI

OXI
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Από το παραπάνω γράφημα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αρκετά παιδιά της 

ηλικίας μας έχουν παρακολουθήσει ταινία βωβού κινηματογράφου.  

 

Ερώτηση 9: 

17%

54%

21%

4% 4%

Αν, ναι γράψτε μια που θυμάστε:

Χοντρός και Λιγνός

Ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν

The Artist

Metropolis

Mr Been

 

Από το παραπάνω γράφημα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι  πιο δημοφιλείς 

ταινίες βωβού κινηματογράφου ακόμα και στις μέρες μας παραμένουν  αυτές του  

Τσάρλι Τσάπλιν.  Γνωστές σε αρκετούς νέους είναι διάσημες ταινίες του βωβού 

κινηματογράφου, που έγραψαν ιστορία, όπως οι ταινίες του «Χοντρού και Λιγνού» 

ή το Metropolis του Fritz Lang, ενώ η ταινία The Artist (2012) έδωσε την ευκαιρία σε 

αρκετούς να ανακαλύψουν την ομορφιά του βωβού κινηματογράφου. 

 

 

Ερώτηση 10: 
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0%

8%

24%

68%

Ποια νομίζετε ότι είναι η λειτουργία της 
μουσικής στον κινηματογράφο;

Συνοδεύει τις ταινίες του 
βωβού κινηματογράφου

Συμβάλλει στην εξέλιξη της 
πλοκής 

Συμβάλλει στη δημιουργία 
συναισθημάτων

Όλα τα παραπάνω

 

Από αυτό το γράφημα συμπεραίνουμε  ότι τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας μας 

έχουν κατανοήσει τη σπουδαιότητα της μουσικής στην κινηματογραφική έκφραση. 

Οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων γνωρίζει την πολλαπλή λειτουργία της μουσικής 

επένδυσης κατά τη δημιουργία, αλλά και κατά την προβολή μιας ταινίας.  

 

 

Ερώτηση 11: 

12%
0%

54%

34%

Ποιοι εφηύραν τον «κινηματογράφο», την 
πρώτη μηχανή λήψεως-εκτύπωσης-

προβολής του φιλμ;

Οι αδερφοί Καραμαζώφ

Οι αδερφοί Κατσάμπα

Οι αδερφοί Λουμιέρ

Τίποτε από τα παραπάνω
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Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε πως το μεγαλίτερο ποσοστό των παιδίων 

απάντησε σωστά. Άρα οι περισσότεροι γνωρίζουν τους αδερφούς Lumiere και τη 

συμβολή τους στην εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης. 

 

 

Ερώτηση 12: 

Τι είδους ταινίες προτιμάτε να βλέπετε? 

α) Ελληνικές             β) Ξένες 

 

Αποτέλεσμα:  α) 4   β) 46 

Γράφημα: 

8

92

Τι είδους ταινίες προτιμάτε να βλέπετε;

α) ελληνικές8%

β) ξένες 92%

 

 

Συμπέρασμα: 

Με βάση τα ερωτηματολόγια μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα 

περισσότερα παιδία της ηλικίας 12-17 προτιμούν κατά πολύ να παρακολουθούν 

ξένες ταινίες. 

 

Ερώτηση 13:  

Σε ποια δεκαετία βρισκόταν ο ελληνικός κινηματογράφος στο απόγειο του? 

α) 60΄         β) 70΄      γ)80΄        δ) Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ 
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Αποτελέσματα:  α) 7    β) 8    γ)11   δ)24 

Γράφημα: 

14

16

22

48

Αποτελέσματα

α)14%

β)16%

γ)22%

δ)48%

 

 

Συμπέρασμα:  

Με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων συνειδητοποιούμε ότι τα 

περισσότερα παιδία δεν γνωρίζουν πότε ο ελληνικός κινηματογράφος έφθασε στο 

απόγειο του, ενώ οι αμέσως λιγότεροι  πιστεύουν ότι έφθασε στο απόγειο του την 

δεκαετία του 80΄ και ακόμη πιο λίγοι την δεκαετία του 70΄και οι λιγότεροι την 

δεκαετία του 60΄. 

 

Ερώτηση 14:  

Ποιος από τους παρακάτω Έλληνες ηθοποιοί  έχει κάνει διεθνή καριέρα ? 

α) Δημήτρης Χορν     β) Αλίκη Βουγιουκλάκη                                                      γ) Κατίνα 

Παξινού     δ) Δημήτρης Καταλειφός 

 

Αποτελέσματα:   α) 11   β) 26   γ) 9   δ) 4 

Γράφημα: 



140 
 

 

22

52

18

8

Αποτελέσματα

α) 22%

β) 52%

γ) 18%

δ) 8%

 

 

Συμπέρασμα: 

Με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων βλέπουμε ότι οι περισσότεροι 

πιστεύουν ότι διεθνής καριέρα έχει κάνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη και μετά  

ακολουθεί ο  Δημήτρης Χορν. Έπειτα  η Κατίνα Παξινού και τέλος ο Δημήτρης 

Καταλειφός .   

 

Ερώτηση 15: 

 Ποια από τις παρακάτω ελληνικές ταινίες ήταν υποψήφια για όσκαρ καλύτερης 

ξενόγλωσσης ταινίας; 

Α)Πολίτικη κουζίνα 

Β)Οι νύφες 

Γ)Ο θίασος 

Δ)Ο κυνόδοντας 



141 
 

 

 

 

Στην ερώτηση «Ποια από τις παρακάτω ελληνικές ταινίες ήταν υποψήφια για όσκαρ 

καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας;» , το 48% απάντησε την «πολίτικη κουζίνα» το 14% 

απάντησε «τις Νύφες», το 10% απάντησε το «Θίασο» ενώ το 28% απάντησε πως  

για όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας ήταν υποψήφιος  «ο Κυνόδοντας». 

(Μόλις το ένα τρίτο των ερωτηθέντων βρήκε τη σωστή απάντηση, ενώ περίπου οι 

μισοί θεώρησαν ότι υποψήφια για όσκαρ θα ήταν η «Πολίτικη κουζίνα». 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα παιδιά θεωρούν ότι ταινίες που είναι 

πολύ δημοφιλείς στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες και στο εξωτερικό, 

γεγονός που δεν ισχύει πάντα. ) 

 

Ερώτηση 16:  

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ελληνικό κινηματογράφο σήμερα/στις μέρες μας? 

α)Πολύ καλό       β)Καλό        γ)Μέτριο      δ)Κακό 

 

Αποτελέσματα:  α)3   β)18   γ)26  δ)3 

Γράφημα: 
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Συμπέρασμα:  

Με βάση τα ερωτηματολόγια , καταλήγουμε στο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ανθρώπων στις μέρες μας πιστεύει ότι ο ελληνικός κινηματογράφος είναι μέτριος. 

Μετά ακολουθεί η άποψη ότι είναι καλός και τέλος υπάρχει μία ίση άποψη στο ότι 

είναι είτε πολύ καλός είτε κακός. 

 

 

Ερώτηση 17: 

Έχετε παρακολουθήσει ταινίες comic; 

ΝΑΙ  37

ΌΧΙ 13

 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω αποτέλεσμα η πλειοψηφία του ελληνικού κοινού 

παρακολουθεί ταινίες comic.  
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Ερώτηση 18: 

Ποιες απ’ τις παρακάτω ταινίες comic έχετε δει; 

Dark Knight 14

300 6

The Amazing

Spiderman 8

Iron Man 9

 

Όπως βλέπουμε από πάνω η πιο δημοφιλής ταινία είναι το “Dark Knight” 

 

 

 

Ερώτηση 19: 

Έχετε παρακολουθήσει ποτέ ταινίες anime; 

ΝΑΙ 20

ΌΧΙ 30

 

Όπως συμπεραίνουμε οι anime δεν τόσο γνωστές στο ελληνικό κοινό. 

 

 

Ερώτηση 20: 

Ποιες απ’ τις παρακάτω ταινίες anime έχετε παρακολουθήσει;  
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Akira 7

Ghost in the

shell 1

Spirited Away 12

 

Απ’ την παραπάνω ερευνά το “Spirited Away” είναι μια απ’ τις πιο δημοφιλείς 

ταινίες anime.  

 

Ερώτηση 21: 

Ποιές από τις παρακάτω ταινίες δημιουργήθηκαν με την τεχνική του 3D animation; 

A)Ice Age 4

B)Toy Story 1

C)Despicable

Me 7

D)Shreck 1

E)Όλες οι

παραπάνω 37

 

Οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι με την τεχνική του 3D animation και γνωρίζουν 

ποιες ταινίες είναι γυρισμένες σε 3D animation. 

 

 

Ερώτηση 22: 

Ποιές απ’ τις  παρακάτω κινηματογραφικές εταιρίες πιστεύετε ότι έχουν κάνει 

παραγωγές 3D animation ταινίες; 
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A)Pixar 12

B)Dreamwork

s S.k.G. 7

C)Warner

Bros 3

D)Walt Disney

8

E)Όλες οι

παραπάνω 18

 

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι όλες οι παραπάνω εταιρίες έχουν κάνει παραγωγές 

3D animation ταινιών.  

 


