
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Ο κινηµατογράφος είναι η τέχνη που κυριάρχησε στον 20ό αιώνα. Μέσα σε 100 χρόνια ,αυτά της 
ιστορίας του ,κατάφερε να συνδυάσει τη λογοτεχνία µε την ζωγραφική και το θέατρο µε την 
µουσική, για να φτιάξει µια εντελώς δικιά του γλώσσα. Αποτύπωσε από διαφορετικές σκοπιές το 
ρεαλιστικό και το υπερρεαλιστικό , δίνοντάς του πολλές φορές αριστουργηµατικά την ονοµασία 7η 
τέχνη. 

 Μέσα στο πλαίσιο απόδοσης του ρεαλιστικού περιλαµβάνονται και οι ταινίες που αφορούν τα 
βιώµατα των νέων και πιο συγκεκριµένα την εκπαίδευση και την σχολική καθηµερινότητα. Οι 
ταινίες αυτές στο σύνολό τους δίνουν βαρύτητα στην µορφή του δασκάλου ,είτε διακωµωδώντας το 
είτε αναδεικνύοντας την προσωπικότητά του .Στις περιπτώσεις εκείνες που ο κινηµατογραφικός 
φακός εστιάζει στο πρόσωπο ενός καθηγητή ,τότε θα διαπιστώναµε ότι έχουµε αρχικά ένα σχήµα 
αντίθεσης , ακόµα και σύγκρουσης ανάµεσα σε καθηγητή και µαθητή, στην συνέχεια της ιστορίας 
µεταλλάσσεται και από ένα σχήµα αντίθεσης γίνεται ενότητα και οµάδα  

Ως έφηβες σχολική εµπειρία κάποιων χρόνων ,νιώσαµε ότι η ερευνητική εργασία  που έχει ως θέµα 
της την παρουσίαση της σχολικής τάξης µέσα από τις κινηµατογραφικές ταινίες ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα θέµα αυτό συνδυάζει το σχολείο που είναι η καθηµερινή µας δραστηριότητα και άρα 
ένας πολύ οικείος χώρος για εµάς, µε τον κινηµατογράφο που αποτελεί αγαπηµένη επιλογή κατά 
τον ελεύθερο χρόνο µας . Ήταν, λοιπόν, για µας αυτονόητη η επιλογή της συγκεκριµένης εργασίας 
και ξεκινήσαµε µε µεγάλη διάθεση και ενδιαφέρον την ενασχόλησή µας µε αυτή. 

Με βάση το project «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον κινηµατογράφο» µπήκαµε στην διαδικασία 
να δούµε και να κατανοήσουµε µέσα από κάποιες κινηµατογραφικές προβολές που έγιναν στον 
χώρο του σχολείου, την βαθειά σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα σε µαθητή και καθηγητή κατά τη 
διάρκεια της σχολικής ζωής. Είδαµε καταστάσεις βίας ανάµεσα σε µαθητές ,είτε λεκτικές, είτε 
σωµατικές και παρακολουθήσαµε διάφορες ρεαλιστικές καταστάσεις ,τις οποίες µπορεί να δει ο 
καθένας σε ένα σηµερινό σχολείο. Επιλέξαµε την ταινία Dangerous minds για να υλοποιήσουµε 
την εργασία µας κι έτσι βρήκαµε πληροφορίες σχετικά µε την ταινία , τους ηθοποιούς τις κριτικές  
µε σκοπό να καταλήξουµε στα ανάλογα ερωτήµατα για συζήτηση τα οποία ταυτίζονται απόλυτα µε 
την πλοκή του έργου. ∆ουλέψαµε οµαδικά κατασκευάζοντας γραφήµατα και συντάσσοντας ένα 
ολοκληρωµένο συµπέρασµα όλης της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο 2ο τετράµηνο 
συµπεριλαµβάνοντας φωτ.υλικό και την βιβλιογραφία των πηγών που µας βοήθησαν ώστε να 
τελειοποιηθεί η παρουσίαση του project το οποίο επιλέξαµε ,διότι είχε ως βασικό θέµα τον 
κινηµατογράφο µέσω του οποίου µπορούµε να κατανοήσουµε διάφορα θέµατα για την ζωή 
γενικότερα. Τέλος, ήταν µια υπέροχη εµπειρία για εµάς επειδή µάθαµε και κατανοήσαµε την άµεση 
σχέση ανάµεσα σε µαθητές και καθηγητές 

 

 

 

 

 

Η λέξη «κινηµατογράφος» επινοήθηκε από το Λεόν Μπουλί, ο οποίος βάφτισε έτσι αυτό που 
θεωρήθηκε ως εφεύρεση των αδελφών Λουί και Ογκίστ Λιµιέρ (Louis και Auguste Lumières). Οι 
αδερφοί Λιµιέρ, δεν ήταν οι εφευρέτες του κινηµατογράφου, ήταν όµως αυτοί που τον βελτίωσαν, 



τον καθιέρωσαν και τον διέδωσαν στο ευρύ κοινό. Ο όρος κινηµατογράφος σήµαινε δε, αρχικά, τη 
µηχανή εκείνη η οποία είχε τη δυνατότητα να καταγράφει την κίνηση. Η αίσθηση της κίνησης που 
δηµιουργείται όταν βλέπουµε µια ταινία βασίζεται στην εκµετάλλευση δύο οπτικών φαινοµένων: 
το πρώτο είναι η διατήρηση της οπτικής εικόνας στον εγκέφαλο για ένα κλάσµα του δευτερολέπτου 
µετά την προβολή της στο φακό του µατιού (persisternce of vision), ενώ το δεύτερο δηµιουργεί την 
ψευδαίσθηση της κίνησης, όταν οι εικόνες διαδέχονται η µία την άλλη (φαινόµενο phi). 
Τα δύο αυτά φαινόµενα µαζί αποτελούν τη βάση του κινηµατογράφου από φυσιολογικής πλευράς, 
ενώ από την τεχνική υπάρχει ένα φιλµ, που προβάλλει συνεχόµενες εικόνες σε συγκεκριµένο 
ρυθµό. Αυτός ο ρυθµός είναι συνήθως 16 καρέ ανά δευτερόλεπτο για τις βουβές ταινίες και 24 για 
τις ταινίες µε ήχο. Η διαφορά αυτή των 8 καρέ εξηγεί και το γεγονός ότι πολλές από τις βουβές 
ταινίες εµφανίζονται να διαδραµατίζονται σε ταχύτερους από τη φυσιολογική κίνηση ρυθµούς, 
όταν προβάλλονται από σύγχρονες µηχανές προβολής των 24 καρέ ανά δευτερόπλεπτο. 

Η προϊστορία του κινηµατογράφου 
Από την αρχή σχεδόν της εµφάνισής του στη Γη, ο άνθρωπος προσπάθησε να απεικονίσει, να 
αναλύσει την κίνηση. Σε σπηλαιογραφίες που βρέθηκαν στην Αλταµίρα της Ισπανίας, και 
χρονολογούνται 35.000 χρόνια πριν, αναπαρίστανται βίσωνες σε κίνηση! Για να το πετύχει αυτό ο 
άγνωστος πρόγονός µας χρησιµοποίησε ένα εκπληκτικό εύρηµα. Αναπαράστησε τα ζώα …µε οκτώ 
πόδια, αντί για τέσσερα, δείχνοντας έτσι την κίνηση µέσα από την ακινησία. Με µία δόση, 
επιτρεπόµενης αυθαιρεσίας, µπορούµε να πούµε πως αυτό ήταν το πρώτο βήµα προς τον 
κινηµατογράφο. Με το πέρασµα του χρόνου, ο άνθρωπος ποτέ δεν εγκατέλειψε την ιδέα εκείνη, 
δηλαδή της ανάλυσης της κίνησης. 

Μια τέτοια προσπάθεια είναι και το «Θέατρο Σκιών», το οποίο, µάλιστα, έχει και δύο κοινά 
στοιχεία µε τον κινηµατογράφο: Μία φωτεινή πηγή και µία οθόνη. Η διαφορά βρίσκεται στο 
γεγονός πως η φωτεινή πηγή βρίσκεται τοποθετηµένη πίσω από την οθόνη, σε αντίθεση µε τον 
κινηµατογράφο, που βρίσκεται µέσα στην κινηµατογραφική µηχανή προβολής, η οποία είναι 
τοποθετηµένη απέναντι από την οθόνη. 

Οι προσπάθειες για καταγραφή της κίνησης, ή για την δηµιουργία ψευδαίσθησης κίνησης, είχαν 
ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν την εφεύρεση των κινηµατογραφικών µηχανών. Μια πρώτη απόπειρα 
έγινε µε τις κινούµενες ζωγραφιές. Τα οπτικά αυτά φαινόµενα ήταν γνωστά ήδη από τις αρχές του 
19ου αιώνα. Εµφανίστηκαν µάλιστα διάφορες συσκευές για την προβολή του και τη δηµιουργία 
της ψευδαίσθησης της κίνησης, όπως το ζουτρόπιο το 1834. Για να δηµιουργήσουν την 
ψευδαίσθηση της κίνησης, οι φωτογραφηµένες εικόνες πρέπει να εµφανιστούν σε γρήγορη 
διαδοχή. Για να προετοιµαστούν και να παρουσιαστούν στη σωστή ταχύτητα, είναι απαραίτητες 
ορισµένες τεχνολογίες. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος καταγραφής µιας 
µακράς σειράς από εικόνες πάνω σε κάποιο είδος υποστρώµατος. Καταρχήν θα µπορούσε κανείς 
να σχεδιάσει µια σειρά εικόνες πάνω σε µια λωρίδα χαρτιού ή σε ένα δίσκο. Μέχρι όµως την 
ανακάλυψη της φωτογραφίας (1826), οι εικόνες αυτές δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ζωγραφιές και 
όχι ακριβείς παραστάσεις του πραγµατικού κόσµου. 

Οι πρώιµες φωτογραφίες απαιτούσαν µακροχρόνια έκθεση (στην αρχή ώρες, αργότερα λεπτά) για 
µια µοναδική εικόνα, αυτό καθιστούσε τις φωτογραφηµένες κινούµενες εικόνες, που χρειάζονται 
δώδεκα ή περισσότερα καρέ το δευτερόλεπτο, αδύνατες. Η γρηγορότερη έκθεση, περίπου 1/25 του 
δευτερολέπτου, έγινε εφικτή γύρω στη δεκαετία του 1870, αλλά µόνο πάνω σε γυάλινες πλάκες. Οι 
γυάλινες πλάκες δεν ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθούν για κινούµενες εικόνες αφού δεν υπήρχε 
πρακτικός τρόπος να καταφέρει κανείς να περάσουν µέσα από µια κάµερα ή από µια µηχανή 
προβολής. 

Ο διακριµένος αστρονόµος Φάιν πέτυχε να κατασκευάσει το 1874 ένα µηχάνηµα που αποτύπωνε 
την κίνηση των αστέρων µε διαδοχικές φωτογραφίες. Σχεδόν ταυτόχρονα ο Γιάνσεν εφεύρε µια 
µηχανή που καθόριζε κάθε στιγµή τις διαδοχικές θέσεις ενός πλανήτη και την ονόµασε 
χαρακτηριστικό φωτογραφικό περίστροφο. Τούτο αποτέλεσε την αφετηρία για τη φωτογράφηση 
των αστραπιαίων κινήσεων, που πραγµατοποιήθηκε αργότερα. 



Υπήρξαν, όµως και άλλα λαϊκά µέσα διασκέδασης που παρουσιάζονταν κυρίως σε πανηγύρια, τα 
οποία προσπαθούσαν να απεικονίσουν την κίνηση. Μάλιστα, µε ένα από αυτά, το µαγικό φανό, 
επιτεύχθηκε για πρώτη φορά η προβολή εικόνων σε οθόνη, χωρίς όµως κίνηση. Μία µορφή 
κίνησης είχαµε µε το φαινακιτοσκόπιο, το οποίο εφηύρε ο φυσικός Ζοζέφ Πλατό, καθώς και από το 
πραξινοσκόπιο, του Εµίλ Ρεϊνό. 

Ακόµα όµως και µετά την ανακάλυψη της φωτογραφίας και του αρνητικού φιλµ ο δρόµος για τον 
κινηµατογράφο ήταν µακρύς, καθώς έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος γρήγορης διαδοχικής έκθεσης 
πολλών αρνητικών και κατόπιν ένας αντίστοιχα γρήγορος τρόπος προβολής τους. Τις λειτουργίες 
αυτές πραγµατοποιούν, όπως γίνεται αντιληπτό οι κάµερες αφενός και οι µηχανές προβολής 
αφετέρου. Η πορεία που ακολουθήθηκε προς τη σύνθεση κινούµενων εικόνων ήταν αντίστροφη: 
κάποιοι στράφηκαν στην έρευνα για τη δηµιουργία µιας υποτυπώδους κάµερας όχι για να 
συνθέσουν κίνηση, αλλά για να την αποσυνθέσουν σε πολλές στατικές εικόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Λίλαντ Στάνφονρτν (Leland Stanford), 
παθιασµένος µε τα αγωνιστικά άλογα, ανέθεσε το 1877 στον Έντουαρντ Μάιµπριτζ (Edward 
Muybridge), φωτογράφο, που είχε στο µεταξύ τα προηγούµενα 5 χρόνια αναπτύξει µεθόδους 
διαδοχικής φωτογράφισης, να αποσυνθέσει τον καλπασµό ενός αγωνιστικού αλόγου, θέλοντας να 
αποδείξει, ότι κατά τη διάρκεια του γρήγορου καλπασµού υπάρχουν στιγµές που κανένα από τα 
τέσσερα πόδια του δεν έχει επαφή µε το έδαφος. Έτσι και έγινε στο Σακραµέντο το 1877, µε τη 
βοήθεια µιας συστοιχίας 12 φωτογραφικών µηχανών, ο καλπασµός του αλόγου αποσυντέθηκε σε 
πολλά καρρέ και ο κυβερνήτης επαληθεύτηκε. Αυτό που ο Μάιµπριτζ κατάφερε µε 12 µηχανές, ο 
Γάλλος φυσιολόγος Ετιέν Ζυλ Μαρέ (Etienne-Jules Marey) το πέτυχε χρησιµοποιώντας µόνο µία 
σε σχήµα ντουφεκιού, που µπρούσε να καταγράψει 12 καρρέ σε ένα δευτερόλεπτο, για να 
καταφέρει να καταγράψει και στη συνέχεια να αναλύσει και να αποσυνθέσει το πέταγµα πουλιών. 

Ο επόµενος κρίκος στην εξέλιξη ήταν η εφεύρεση του φιλµ από ένα πολύ εύφλεκτο εκρηκτικό, το 
σελιλόιντ, που κατάφερε το 1887 ο Χάνιµπαλ Γκούντγουιν (Hannibal Goodwin). Η ιδέα του 
υιοθετήθηκε ένα χρόνο µετά από το βιοµήχανο ιδρυτή της Κόντακ, Τζορτζ Ίστµαν, ο οποίος 
προχώρησε σε µαζική παραγωγή, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Έντισον: 35 χιλιοστά φάρδος 
µε δύο σειρές τρύπες αριστερά και δεξιά. Η εικόνες που φιλοξενούσε το φιλµ στο κέντρο του είχαν 
φάρδος 2,5 εκατοστά και ύψος 1,875 εκατοστά ενώ καθένα από τα καρέ αυτά είχε αριστερά και 
δεξιά του από 4 τρύπες. Μόλις αυτή η βάση βελτιώθηκε και επινοήθηκαν µηχανισµοί για την 
κάµερα που να τραβούν το φιλµ µπροστά από το φακό και να το εκθέτουν στο φως, η δηµιουργία 
µιας µακράς σειράς καρέ έγινε δυνατή. 

Οι µηχανές προβολής υπήρχαν από πολλά χρόνια πριν και χρησιµοποιούνταν για την προβολή 
διαφανειών και για άλλα θεάµατα σκιών. Αυτοί οι «µαγικοί φανοί» τροποποιήθηκαν µε την 
προσθήκη φωτοφρακτών, µανιβέλας και άλλων επινοηµάτων για να γίνουν οι πρώτες 
κινηµατογραφικές µηχανές προβολής. 

Ένα τελευταίο επινόηµα ήταν απαραίτητο για να προβληθούν οι ταινίες. Αφού το φιλµ πρέπει να 
σταµατά για λίγο όσο το φως διαπερνά κάθε µεµονωµένο καρέ, χρειαζόταν ένας µηχανισµός που 
να δηµιουργεί τη διακεκοµµένηκίνηση του φιλµ. Το 1888 ο Μαρέ κατασκεύασε την πρώτη µηχανή 
που χρησιµοποιούσε µια λωρίδα εύκαµπτου φιλµ, αυτή τη φορά πάνω σε χαρτί. Και πάλι, ο στόχος 
του ήταν µόνο να αναλύσει την κίνηση σε µια σειρά φωτογραφίες, και οι φωτογραφηµένες κινήσεις 
διαρκούσαν ένα δευτερόλεπτό ή λιγότερο.Ο Μαρέ χρησιµοποίησε το µηχανισµό του σταυρού της 
Μάλτας στην κάµερα που είχε κατασκευάσει, και αυτό έγινε ένα σταθερό τµήµα των πρώτων 
µηχανών λήψεως και προβολής. 

Ο συνδυασµός µιας εύκαµπτης, διαφανούς βάσης φιλµ, ενός γρήγορου χρόνου έκθεσης, ενός 
µηχανισµού που να τραβά το φιλµ µέσα από την κάµερα, ενός διακοπτόµενου µηχανισµού που να 
σταµατά το φιλµ και ενός φωτοφράκτη που να εµποδίζει τη διέλευση του φωτός επιτεύχθηκε 
σττέλη της δεκετίας του 1880 και αρχές της δεκαετίας του 1890. 

Όµως το πιο σηµαντικό βήµα, που θεωρείται ουσιαστικά και το πιο σηµαντικό, έγινε το 1890 από 
τον Tόµας Έντισον (Thomas Edison) και το βοηθό του, Ουίλιαµ Ντίξον (William Dickson). Ο 



συνδιασµός των παραπάνω εφευρέσεων σε µία, αυτή της κινηµατογραφικής κάµερας επιτεύχθηκε 
τελικώς για πρώτη φορά το 1888 από τον Ουίλιαµ Ντίξον στα εργαστήρια της εταιρίας Edison στο 
Νιου Τζέρσεϊ. Η νέα εφεύρεση ονοµάστηκε κινητογράφος και επρόκειτο για µια συσκευή βάρους 
500 περίπου κιλών, η οποία µπορούσε να τραβήξει σκηνές µε ταχύτητα 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο. 

Ο Tόµας Έντισον µαζί µε τον Ουίλιαµ Ντίξον στη συνέχεια θα αναπτύξουν δυο σπουδαίες 
µηχανές: τον κινηµατογράφο (η πρώτη µηχανή λήψης) και το κινητοσκόπιο, την πρώτη µηχανή 
προβολής, που αποτέλεσε άλλη µια από τις συνολικά πάνω από 1.000 πατέντες του Έντισον. 
Παρουσιάστηκε επίσηµα στο κοινό της Νέας Υόρκης στο Μπρόντγουεϊ (Broadway), στις 20 Μαΐου 
του 1891, µαζί µε την πρώτη κινηµατογραφική ταινία, «Carmencita Dancing», που σηµείωσε 
µεγάλη επιτυχία, λόγω της κινητικής πιστότητας, που πρόσφερε. 

Η συσκευή στην αρχική της µορφή µπορούσε να εµφανίσει µέχρι 150 εκατοστά σελιλόιντ σε 
ρυθµούς έως και 46 καρρέ ανά δευτερόλεπτο. ∆εν πρόβαλλε ωστόσο το φιλµ σε οθόνη, αλλά µέσα 
σε ένα κουτί, το οποίο µπορούσε να παρακολουθεί από µία οπή µόνον ένας θεατής, ακούγοντας 
παράλληλα µουσική υπόκρουση από ένα φωνογράφο. 

Ο φωνογράφος, άλλη εφεύρεση του Έντισον, θεωρούνταν από αυτόν πιο σηµαντική, καθώς ήδη 
του απέφερε τα σηµαντικότερά του έσοδα. Αυτό εξηγεί και τη στάση του απέναντι στο 
κινητοσκόπιο, το οποίο θεωρούσε ήσσονος σηµασίας παιχνίδι και για το οποίο δεν φρόντισε να 
εξασφαλίσει διεθνώς την πατέντα (µε αποτέλεσµα να είναι νόµιµη η αντιγραφή, η πώληση και 
εξέλιξή της στην Ευρώπη), αλλά να το χρησιµοποιήσει για την περαιτέρω προώθηση του 
φωνογράφου. 

Το 1894 ωστόσο άρχισε η παραγωγή κινητοσκοπίων και η εταιρία Έντισον έκανε το πρώτο 
στούντιο, µε το όνοµα «Μαύρη Μαρία» (Black Maria), που αποτελούνταν από ένα µόνο δωµάτιο 
µε έναν κινητογράφο πάνω σε ράγες, για να τροφοδοτεί µε ταινίες τα κινητοσκόπια. Την ίδια 
χρονιά άνοιξε και η πρώτη αίθουσα κινητοσκοπίων στη Νέα Υόρκη µε εισιτήριο 25 cents για 
πρόσβαση σε 5 συνολικά συσκευές. 

Ο κινηµατογράφος στην Ευρώπη - Οι πρώτες ταινίες 
Οι Λιµιέρ ήταν ιδιοκτήτες ενός εργοστασίου στη Γαλλία, το οποίο κατασκεύαζε φωτογραφικές 
πλάκες και διάφορα άλλα φωτογραφικά είδη. O Αντουάν Λιµιέρ (Antoine Lumière), πατέρας των 
εφευρετών του κινηµατογράφου Λουί και Ογκί, ήταν ζωγράφος. Βιοποριστικοί λόγοι τον 
ανάγκασαν να ασχοληθεί µε την παραγωγή και διακίνηση φωτογραφικών υλικών. Αυτή του η 
ενασχόληση όµως αποκάλυψε και ένα γνήσιο επιχειρηµατικό πνεύµα. Τα παιδιά του φρόντισε να 
έχουν καλή τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και σύντοµα ο πιο µεγάλος ο Λουί έγινε το δεξί 
του χέρι. 

Στην έκθεση του Παρισιού το 1894, ο Αντουάν Λιµιέρ ήταν καλεσµένος στην παρουσίαση του 
κινητοσκοπίου του Έντισον. Αµέσως του τράβηξε το ενδιαφέρον αυτή η συσκευή και αγόρασε µια. 
Γυρνώντας στην Λυών συγκάλεσε οικογενειακό συµβούλιο και προκάλεσε τους γιούς του να 
βελτιώσουν τη µηχανή του Έντισον. Πράγµατι ο Λουί έβαλε γρήγορα σε εφαρµογή τις ιδέες του µε 
την βοήθεια των µηχανικών της εταιρίας του. Μέσα σε ένα µόλις χρόνο οι Λιµιέρ είχαν έτοιµη την 
πρώτη κινηµατογραφική µηχανή λήψης και προβολής και µια πατέντα καταχωρηµένη για την 
εφεύρεση τους µε το όνοµα «Κινηµατογράφος» (Cinematographe). Τον κινηµατογράφο 
αποτελούσε µία φορητή κινηµατογραφική µηχανή, λήψεως, εκτύπωσης και προβολής του φιλµ, 
που εµφάνιζε σε οθόνη εικόνες µε ρυθµό 16 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η εφεύρεση των αδελφών 
Λιµιέρ, πέραν αυτών των πλεονεκτηµάτων έναντι του κινητοσκοπίου και του κινητογράφου, 
διέθετε και ένα επιπλέον βασικό προσόν: το βάρος της ήταν µόλις 20 κιλά, κάτι που την έκανε πολύ 
πιο πρακτική και φορητή, σε σχέση µε τα 500 κιλά που ζύγιζε ο κινητογράφος. Οι δυο αδελφοί που 
είχαν ασχοληθεί αρκετά χρόνια µε την έρευνα της φωτογραφίας και των προοπτικών της. Μόλις 
πήραν την αναγνώριση της ευρεσιτεχνίας τους για την κινηµατογραφική µηχανή αποφάσισαν να 
κάνουν την πρώτη παράσταση, για να δει το κοινό το νέο επιστηµονικό θαύµα. Είναι αµφίβολο αν 
οι ίδιοι οι Λιµιέρ είχαν συλλάβει τη σηµασία της εφεύρεσής τους, καθώς ήταν της άποψης ότι «ο 
κινηµατογράφος είναι µια εφεύρεση χωρίς µέλλον». 



Στις 28 ∆εκεµβρίου του 1895, έκαναν και την πρώτη δηµόσια προβολή, στο ινδικό σαλόνι του 
Grand Cafe 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. Μια απ' αυτές, τις πρώτες, ολιγόλεπτες ταινίες 
ήταν και «Η έξοδος των εργατών από το προαύλιο του εργοστασίου Lumiere». Στην ταινία «Η 
είσοδος του τρένου στο σταθµό» µια ατµοµηχανή έρχονταν από το βάθος της οθόνης, «ορµούσε» 
προς τους θεατές και τους έκανε να αναπηδούν από τον φόβο µήπως τους πατήσει. Ταύτιζαν έτσι 
τη δική τους οπτική αντίληψη µ' εκείνη της κινηµατογραφικής µηχανής: Ο φακός γινόταν έτσι, για 
πρώτη φορά ένα πρόσωπο του δράµατος. 

Το θέµα, όµως των Λιµιέρ δεν εντυπωσίαζε και πολύ τους συντάκτες των σοβαρών εφηµερίδων. 
Ένας από τους λόγους, όµως που προκάλεσε την δυσφορία πολλών για το νέο είδος θεάµατος ήταν 
το γεγονός ότι ο κινηµατογράφος αποτελούσε γι' αυτούς µια εµπειρία τρόµου. Πολλοί απ' τους 
παριστάµενους όµως ενθουσιάζονται και οι προσφορές στους Λιµιέρ, για να πουλήσουν την 
εφεύρεση τους έρχονται η µια µετά την άλλη. Στις επόµενες µέρες νοικιάζεται και µια διπλανή 
αίθουσα για να χωρέσει τους θεατές. Οι Λιµιέρ σύντοµα εγκαινιάζουν κινηµατογράφους σε όλες τις 
µεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εκατοντάδες µιµητές έρχονται να τους αντιγράψουν, αλλά και 
να βελτιώσουν την εφεύρεση τους. Η λέξη κινηµατογράφος και τα παράγωγά της καθιερώνονται 
παγκόσµια για το καινούργιο θέαµα. 

Γενικά, οι πρώτες κινηµατογραφικές ταινίες ήταν µικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας συνήθως 
στατικά, µία σκηνή της καθηµερινότητας. Αποτελούνταν συνήθως από ένα µοναδικό πλάνο που 
κάδραρε µια δράση, ως επί το πλείστον σε απόσταση γενικού πλάνου. Στο πρώτο κινηµατογραφικό 
στούντιο, τη «Μαύρη Μαρία» του Έντισον, ηθοποιοί του βαριετέ, φηµισµένοι αθλητές και 
διασηµότητες έπαιζαν για την κάµερα. Ένα µέρος της σκεπής στερεωµένο µε µεντεσέδες άνοιγε για 
να µπει λίγος ήλιος, και ολόκληρο το κτίριο περιστρεφόταν πάνω σε µια κυκλική σιδηροτροχιά 
ώστε να ακολουθεί την κίνηση του ήλιου. Οι Λιµιέρ, από την άλλη µεριά, κουβαλούσαν τη δική 
τους κάµερα έξω στα πάρκα, στους κήπους, στις παραλίες και σε άλλους δηµόσιους χώρους για να 
κινηµατογραφήσουν τις καθηµερινές δραστηριότητες ή τα γεγονότα της ηµέρας, όπως στην ταινία 
τους «Η άφιξη του τρένου στο σταθµό Λα Σιοτά». Το 1896 θα γυρίσουν τουλάχιστον 40 ταινίες, µε 
θέµα κυρίως την καθηµερινή ζωή στη Γαλλία, ενώ θα αρχίσουν να εκπαιδεύουν εικονολήπτες, που 
θα τους στείλουν σε διάφορα µέρη του κόσµου, για να προβάλλουν ταινίες, αλλά και για να 
γυρίσουν εκεί άλλες. 

Είχαν προηγηθεί αρκετές δηµόσιες προβολές, ανάµεσα τους και µια τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, 
από τον Γερµανό εφευρέτη Μαξ Σκλαντανόφσκι. Αλλά η ογκώδης µηχανή του Σκλαντανόφσκι 
χρειαζόταν δύο λωρίδες φιλµ µεγάλου πλάτους να τρέχουν ταυτοχρόνως, και άσκησε έτσι 
µικρότερη επίδραση στην µετέπειτα εξέλιξη του κινηµατογράφου. Παρόλο που οι αδελφοί Λιµιέρ 
δεν εφηύραν τον κινηµατογράφο, καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό την ειδική µορφή που θα έπαιρνε το 
νέο µέσο. Ο ίδιος ο Έντισον έµελλε να εγκαταλείψει σύντοµα τα κινητοσκόπια και να ιδρύσει τη 
δική του εταιρεία παραγωγής προκειµένου να φτιάχνει ταινίες για τις κινηµατογραφικές αίθουσες. 

Το 1896 ένας από τους εικονολήπτες των Λιµιέρ,ο Προµιό, βρέθηκε στη Βενετία. Πηγαίνοντας µε 
την γόνδολα στο ξενοδοχείο και βλέποντας το ξετύλιγµα της όχθης πλάι στο πλοιάριό του, 
σκέφτηκε πως αν ο κινηµατογράφος επέτρεπε να αναπαράγει τα κινητά αντικείµενα θα µπορούσε 
ν'αναπαράγει µε τη βοήθεια του κινητού κινηµατογράφου, τ' ακίνητα αντικείµενα. Τοποθέτησε 
δηλαδή στην φαντασία του την κάµερα στην θέση της γόνδολας και προβληµατίστηκε για την 
πιθανότητα ν'αρχίζει να κινείται η πρώτη και να µην είναι απλώς ακίνητη όπως συνέβαινε µέχρι 
τότε. Για πρώτη φορά ο φακός αποκτούσε κίνηση. Γυρίστηκαν εικόνες από τρένα, από κρεµαστά 
βαγόνέττα, από αερόστατα, κλπ. 

Μέχρι περίπου το 1903, οι περισσότερες ταινίες έδειχναν θεαµατικές τοποθεσίες η αξιοπρόσεχτα 
συµβάντα, άλλα και η αφηγηµατική µορφή εισήλθε επίσης από την αρχή στον κινηµατογράφο. Ο 
Έντισον έστηνε κωµικές σκηνές, όπως εκείνη την οποία πατεντάρισε το 1893 και έδειχνε έναν 



µεθυσµένο να παλεύει για λίγο µε έναν αστυνοµικό. Οι Λιµιέρ είχαν επιτυχία µε την ταινία «Ο 
ποτιστής ποτίζεται» (L' Arroseurarrose, 1895), που ήταν κι αυτή µια κωµική σκηνή στην οποία ένα 
αγόρι ξεγελάει έναν κηπουρό και τον καταφέρνει να καταβρέξει τον εαυτό του µε µια µάνικα. 

Μετά την αρχική επιτυχία του νέου µέσου, οι κινηµατογραφιστές έπρεπε να βρουν πιο σύνθετες ή 
ενδιαφέρουσες µορφικές ποιότητες για να κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Οι Λιµιέρ 
έστελναν εικονολήπτες σε όλον τον κόσµο για να δείξουν ταινίες και να κινηµατογραφήσουν 
σηµαντικά γεγονότα και εξωτικές τοποθεσίες. Αλλά, αφού γύρισαν έναν τεράστιο αριθµό ταινιών 
τα πρώτα χρόνια, η απόδοση των Λιµιέρ µειώθηκε, και σταµάτησαν τελείως να κάνουν ταινίες το 
1905. 

Ο κινηµατογράφος ως τέχνη 

Ένας από τους πρώτους κινηµατογραφιστές που χρησιµοποίησε την διαθέσιµη τεχνική της εποχής 
µε σκοπό την παραγωγή ταινιών κάτω από όρους τέχνης, υπήρξε ο Ζορζ Μελιές (Georges Melies), 
ο οποίος θεωρείται και από τους πρώτους κινηµατογραφικούς σκηνοθέτες. 

Ο Ζορζ Μελιές (Georges Melies) πλησιάζει τους Λιµιέρ το 1898 και ζητά από αυτούς να αγοράσει 
την εφεύρεσή τους για πενήντα χιλιάδες φράγκα. Εκείνοι αρνήθηκαν και έτσι, ο Μελιές στράφηκε 
στο Λονδίνο. Εκεί αγόρασε από κάποιο Ρόµπερτ Γούλιαµ Πωλ ένα µηχάνηµα που ονοµαζόταν 
βιοσκόπιο. Ήταν αρκετά ατελέστερο από την µηχανή λήψεων των Λιµιέρ, αλλά ο Μελιές το 
τελειοποίησε µόνος του φτιάχνοντας µια µηχανή λήψεως δικής του εµπνεύσεως. Ο Μελιές 
συνδύαζε εξαιρετικά τις ικανότητες του παραγωγού του σκηνοθέτη, του σκηνογράφου και του 
ηθοποιού. Στα έργα του οι θεατές µεταπηδούσαν από την πραγµατικότητα στο κόσµο της 
φαντασίας, του ονείρου και του θαύµατος. 

Οι πρώτες ταινίες του Μελιές έµοιαζαν µε τα πλάνα καθηµερινών δραστηριοτήτων των αδελφών 
Λιµιέρ. Αλλά όπως έχουµε αναφέρει ο Μελιές ήταν επίσης ταχυδακτυλουργός, και ανακάλυψε τις 
δυνατότητες των απλών ειδικών εφέ. Το 1897 ο Μελιές έχτισε το δικό του στούντιο. Σε αντίθεση 
µε τη «Μαύρη Μαρία» του Έντισον, το στούντιο του Μελιές είχε παντού τζαµαρίες σαν 
θερµοκήπιο, πράγµα που παρείχε τη δυνατότητα χρήσης του ηλιακού φωτός από οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, έτσι ώστε το στούντιο δεν χρειαζόταν να µετακινείται µαζί µε τον ήλιο. Ο Μελιές 
άρχισε επίσης να κατασκευάζει πολύπλοκα σκηνικά προκειµένου να δηµιουργήσει φανταστικούς 
κόσµους µέσα στους οποίους θα συνέβαιναν οι µαγικές µεταµορφώσεις του. Έχουµε ήδη δει πως ο 
Μελιές έγινε κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πρώτος µετρ της τεχνικής της µιζανσέν. Από την απλή 
κινηµατογράφηση ενός µάγου που εκτελεί ένα ή δύο τεχνάσµατα σε ένα παραδοσιακό θεατρικό 
σκηνικό, ο Μελιές προχώρησε σε µακροσκελέστερες αφηγήσεις µε σειρές από ταµπλό. Το καθένα 
αποτελούνταν από ένα πλάνο, έκτος όταν επέρχονταν οι µεταµορφώσεις. Αυτές δηµιουργούνταν µε 
κοψίµατα τα οποία ήταν έτσι σχεδιασµένα ώστε να µη φαίνονται στην οθόνη. Χρησιµοποιούσε 
επίσης διασκευές παλιών ιστοριών, όπως η «Σταχτοπούτα» (1899), ή έγραφε δικές του. Όλοι αυτοί 
οι παράγοντες έκαναν τις ταινίες του Μελιές εξαιρετικά δηµοφιλείς και πρότυπα πολλών µιµήσεων. 

Οι ταινίες του Μελιές πραγµατεύονταν και θέµατα από το χώρο του φανταστικού, ενώ η ταινία του 
«Ταξίδι στη Σελήνη» (Le voyage dans la lune, 1901) υπήρξε πιθανότατα η πρώτη που προσπάθησε 
να περιγράψει ένα ταξίδι στο διάστηµα. Επιπλέον, εισήγαγε τεχνικές οπτικών εφέ, ενώ για πρώτη 
φορά πρόβαλε έγχρωµες ταινίες, χρωµατίζοντας την κινηµατογραφική ταινία (καρέ) µε το χέρι. 
Παλιός γελοιογράφος, ζωγράφος, σχεδιαστής, ο Μιλιές άφησε στους µεταγενέστερους µια 
πολύτιµη πείρα, που ο ίδιος αντλούσε από τις ασχολίες του. Καλύτερη του ταινία θεωρείται «Η 
στέψη του βασιλιά Εδουάρδου VII της Αγγλίας». 

Με τον Μελιές γίνεται αντιληπτό ότι η κάµερα είναι ένα µάτι (το Α της σκηνοθεσίας) που βλέπει 
για λογαριασµό µας. Από παθητικός καταγραφέας όσων συµβαίνουν µπροστά της (όπως στους 
Λυµιέρ), η κάµερα µεταµορφώνεται σ'ένα ενεργητικό και «ξύπνιο» µάτι από τον σκηνοθέτη. 

Την θεατρογενή στατικότητα του Μελιές αναιρούν οι Άγγλοι κινηµατογραφιστές της «Σχολής του 
Μπράιτον», βγάζοντας την κάµερα από τον κλειστό χώρο των στούντιο στο ύπαιθρο και 
αφηγούνται τις ιστορίες τους βασισµένοι στις απαιτήσεις µιας λογικής αφήγησης και όχι σ'ένα 



θεατρογενές σενάριο. Πραγµατοποιούνται συνειδητά πλέον κάποιες απλές κινήσεις της κάµερας 
για εκφραστικούς (και όχι απλώς για περιγραφικούς) λόγους και γίνεται ένα στοιχειώδες µοντάζ, 
για να µπούν τα πλάνα στη σειρά. Αποδεσµεύουν την κάµερα από την στατικότητά της και 
ανακαλύπτουν την εκφραστική αξία στις αλλαγές των γωνιών λήψης, σε µια ίδια σκηνή. Η 
εναλλαγή του γκρό πλάνου και του γενικού πλάνου σε µια ίδια σκηνή, είναι η αρχή του ντεκουπάζ 
και η δηµιουργία του πρώτου αληθινού µοντάζ στην ιστορία του σινεµά. 

Με αφετηρία τις νέες δυνατότητες που αναδείχθηκαν, ο κινηµατογράφος µετασχηµατίστηκε 
διεθνώς σε µία δηµοφιλή µορφή τέχνης, ενώ παράλληλα πολλοί κινηµατογραφικοί χώροι 
δηµιουργήθηκαν µε αποκλειστικό σκοπό την προβολή ταινιών. 

Από το 1904 περίπου και µετά, η αφηγηµατική µορφή έγινε ο επικρατέστερος τύπος 
κινηµατογραφικής δηµιουργίας στην εµπορική βιοµηχανία, και η παγκόσµια επιτυχία του 
κινηµατογράφου εξακολουθούσε να µεγαλώνει. Γαλλικές, ιταλικές και αµερικανικές ταινίες 
κυριαρχούσαν στις παγκόσµιες αγορές. ∆ηµιουργούνται στην Αµερική οι δύο πρώτες µεγάλες 
προχολιγουντιανές κινηµατογραφικές εταιρίες, η Βίταγκραφ και η Μπάιογκραφ, που εδρεύουν στο 
Σικάγο και στη Νέα Υόρκη. Η καινοτοµία τους έγκειται στο ότι αρχίζουν να προσλαµβάνουν 
«υπαλλήλους». Από την έννοια του υπαλλήλου γεννιέται σιγά σιγά η έννοια του σκηνοθέτη. Ο 
πρώτος σηµαντικός σκηνοθέτης που προσλαµβάνεται από την Μπάιογκραφ είναι ο Γκρίφιθ (D. W. 
Griffith). 

Εκτιµάται ότι το 1908, στις Ηνωµένες Πολιτείες υπήρχαν περίπου 10.000 κινηµατογράφοι. Οι 
ταινίες της εποχής ήταν διάρκειας δέκα έως δεκαπέντε λεπτών, αλλά σταδιακά η διάρκειά τους 
αυξήθηκε. Σηµαντική συµβολή σε αυτό είχε ο Αµερικανός σκηνοθέτης Γρίφιθ, στον οποίο ανήκουν 
µερικά από τα πρώτα ιστορικά έπη του κινηµατογράφου. Το 1911 ο θεωρητικός Ριτσιότο 
Κανούντο, αποκάλεσε τον κινηµατογράφο «Έβδοµη τέχνη» και τον τοποθέτησε πλάι στις άλλες 
έξι, δηλαδή τη Γλυπτική, τη Ζωγραφική, τον Χορό, την Αρχιτεκτονική, τη Μουσική και τη 
Λογοτεχνία. 

Ο Α’ Παγκόσµιος πόλεµος έµελλε να περιορίσει την ελεύθερη διακίνηση των ταινιών από χώρα σε 
χώρα, και το Χόλιγουντ θα ξεχώριζε ως η κυρίαρχη βιοµηχανική δύναµη στην παγκόσµια 
κινηµατογραφική παραγωγή. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στη δηµιουργία διακριτών διαφορών 
στα µορφικά γνωρίσµατα των µεµονωµένων εθνικών κινηµατογράφων. 

Οµιλών κινηµατογράφος 

Η ιδέα του συνδυασµού κίνησης µε εικόνες που καταγράφονται σε συνδιασµό µε ήχο, είναι σχεδόν 
τόσο παλιά όσο και η ίδια η έννοια του κινηµατογράφου. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο 
κινηµατογράφος παρέµενε χωρίς ήχο (βουβός κινηµατογράφος) και συχνά οι προβολές ταινιών 
συνοδεύονταν από ζωντανή µουσική. 
Μια πρώτη προσπάθεια, προβολής εικόνας µε συγχρονισµένο ήχο έγινε το 1900 στο Παρίσι, αλλά 
τα αποτελέσµατα ήταν µάλλον απογοητευτικά. 

Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν αυτές οι προσπάθειες, ήταν κυρίως τρία: 
1. Αδυναµία πλήρους συγχρονισµού εικόνας και ήχου. 

2. Αδυναµία ελέγχου της έντασης του ήχου. Ενώ η εικόνα µπορούσε να µεγαλώσει και να 
προβληθεί σε µεγάλους χώρους, δεν συνέβαινε το ίδιο και µε τον ήχο, καθώς απουσίαζε ο 
ενισχυτής που θα έδινε αυτή την δυνατότητα. 

3. Κακή ποιότητα και πιστότητα ήχου. Τα πρωτόγονα συστήµατα της εποχής που εγγράφονταν και 
παράγονταν ο ήχος, πολύ χαµηλής ποιότητας, υποχρέωναν τους καλλιτέχνες να στέκονται σε 
δυσκίνητες συσκευές ηχογράφησης, κάτι το οποίο επέβαλλε και αυστηρά όρια για το είδος της 
ταινίας που θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µε «ζωντανό» εγγεγραµµένο ήχο. 

Οι επόµενες προσπάθειες που ακολούθησαν, είχαν περιορισµένη εµπορική επιτυχία, καθώς δεν 
βελτίωναν σε σηµαντικό βαθµό τις υπάρχουσες δυσκολίες. 

Το 1919, θα καταγραφεί η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για ενσωµάτωση και συγχρονισµό του ήχου 



στο κινηµατογραφικό φιλµ, από τον Αµερικανό εφευρέτη Λι Nτε Φόρεστ (Lee De Forest). Τα 
επόµενα 4 χρόνια, η ευρεσιτεχνία του θα βελτιωθεί περαιτέρω µε την βοήθεια εξοπλισµού ενός 
άλλου Αµερικανού εφευρέτη, του Τίοντορ Κέις (Theodore Case). 

Τον Απρίλιο του 1923 στην Νέα Υόρκη, µε βάση την τεχνολογία του Φόρεστ, γίνονται οι πρώτες 
προβολές εµπορικών ταινιών µε πλήρως συγχρονισµένο ήχο. 

Παράλληλα µ' αυτές τις βελτιώσεις του ήχου και την καταγραφή του στο κινηµατογραφικό φιλµ, 
κάποιες εταιρείες προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν και να βελτιώσουν τις τεχνικές καταγραφής σε 
φωνογραφικό δίσκο, ο οποίος συνδεόµενος µηχανικά µε έναν ειδικό κινηµατογραφικό προβολέα, 
θα επέτρεπε την προβολή ταινίας µε συγχρονισµένο ήχο. Η τεχνική αυτή εφαρµόστηκε στην ταινία 
του Γκίφιθ «Dream Street», το 1921, αλλά τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά και το 
εγχείρηµα απέτυχε. 

Ουσιαστικά, η ιστορία του ηχογραφηµένου κινηµατογραφικού ήχου ξεκίνησε το 1926, όταν η 
Warner Brothers παρουσίασε µία συσκευή (Vitaphone), η οποία έδινε τη δυνατότητα 
αναπαραγωγής µουσικής, µέσω ενός δίσκου που συγχρονιζόταν µε την µηχανή προβολής της 
ταινίας. Τον Αύγουστο του 1926, προβλήθηκε η τρίωρη ταινία «∆ον Ζουάν», η οποία περιήχε 
µουσική επένδυση και ηχητικά εφέ, αλλά καθόλου διάλογους. 

Βασισµένη σε αυτή τη νέα τεχνολογία, τον Οκτώβριο του 1927, αφού λίγους µήνες πριν είχαν 
µεσολαβήσει κι άλλες παρόµοιες προσπάθειες από άλλες εταιρείες, η Warner Brothers 
κυκλοφόρησε την πρώτη ταινία µεγάλου µήκους, «The Jazz Singer», η οποία αν και κατά το 
µεγαλύτερο µέρος της ήταν βουβή, υπήρξε η πρώτη που περιείχε διαλόγους. 

Στην Ευρώπη, η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια εισαγωγής ήχου στον κινηµατογράφο, σηµειώνεται 
στις 16 Ιανουαρίου 1929, µε την γερµανική παραγωγή «Φιλώ το χέρι σας κυρία µου» (Ich küsse 
Ihre Hand, Madame), η οποία όµως δεν περιήχε διαλόγους. Η πρώτη ευρωπαϊκή εν µέρει 
«οµιλούσα» ταινία θεωρείται η «The Clue of the New Pin», βρετανικής παραγωγής και 
παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1929. 

Έγχρωµος κινηµατογράφος 

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 καταγεγγραµένο 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 (George Albert Smith), βασισµένο στην τεχνική 
Kinemacolor. Στην ιστορία έχουν περάσει όµως, δυο άλλες ταινίες ως οι πρώτες έγχρωµες, µάλλον 
λόγω της δηµοφιλίας τους: «Ο µάγος του Οζ» (The Wizard of Oz) και το «Όσα παίρνει ο άνεµος» 
(Gone with the wind), 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. 

Η λύση στο πρόβληµα της προσθήκης χρώµατος ήταν απλή στη θεωρία και γνωστή ήδη από τα 
1855: έπρεπε να υπάρχουν 3 φιλµ, ένα για κάθε βασικό χρώµα. Στην πράξη όµως κάτι τέτοιο δεν 
ήταν εφικτό, λόγω της αδυναµίας να γυριστούν ταυτόχρονα οι ίδιες σκηνές µε τα ίδια καρέ 3 
φορές. 

Το 1906 εµφανίστηκε µια πολύ έξυπνη µέθοδος, η Kinemacolor, σύµφωνα µε την οποία τα τρία 
βασικά χρώµατα συµπτήχθηκαν 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 εµφανιζόταν λόγω της καθυστέρησης της ανθρώπινης όρασης όλα τα χρώµατα. Σε 
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 µπλέον 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 
διχωριζόταν 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 συνδιασµό µε την εξάπλωση και κυριαρχία της κινηµατογράφισης 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. 

Οι ταινίες Technicolor ωστόσο είναι οι µόνες όπου τα χρώµατα παραµένουν αναλλοίωτα στο 
χρόνο, σε αντίθεση µε τα συµβατικά φιλµ, όπου τα χρώµατά τους αλλοιώνονται µετά από 7 χρόνια. 

Αν και µέχρι τη δεκαετία του 1950, η παραγωγή έγχρωµων ταινιών µειοψηφούσε, κατά τη δεκαετία 
του 1960 και χάρη στην ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, ο έγχρωµος κινηµατογράφος 
επικράτησε. 

Χόλιγουντ και Τσινετσιτά 

Η απόφαση του Έντισον να εκµεταλλευτεί τις επικερδείς δυνατότητες της εφεύρεσης που ανήκε 
στην εταιρεία του τον οδήγησε στην προσπάθεια να αναγκάσει τους κινηµατογραφιστές που τον 
ανταγωνίζονταν να αποσυρθούν από τη δουλειά υποβάλλοντας εναντίον τους αγωγές για 
παραβίαση του προνοµίου ευρεσιτεχνίας. Μια άλλη εταιρεία, η American Mutoscope & Biograph, 
κατάφερε να επιζήσει εφευρίσκοντας µηχανές που διέφεραν από τις πατέντες του Έντισον. Άλλες 
επιχειρήσεις συνέχισαν να λειτουργούν ενώ ο Έντισον τις πολεµούσε στα δικαστήρια. Το 1908 ο 
Έντισον συµβιβάστηκε µε την Biograph, και συµφώνησαν να θέτουν αυτές τις άλλες εταιρείες υπό 
τον έλεγχο τους ιδρύοντας τη Motion Picture Patents Company (Εταιρεία Ευρεσιτεχνίας 
Κινηµατογραφικών Ταινιών), µια οµάδα δέκα επιχειρήσεων µε έδρες κυρίως το Σικάγο, τη Νέα 
Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϋ. Ο Έντισον και η Biograph ήταν οι µόνοι µέτοχοι και κάτοχοι των 
ευρεσιτεχνιών. Αυτοί παρείχαν τις άδειες στα άλλα µέλη για να κάνουν ταινίες, να τις διανέµουν 
και να τις παρουσιάζουν. 

Η MPPC δεν κατάφερε ποτέ να παραγκωνίσει τους ανταγωνιστές της. Πολυάριθµες ανεξάρτητες 
εταιρείες είχαν ιδρυθεί σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. O σηµαντικότερος σκηνοθέτης της 
Biograph από το 1908 και µετά, ο Ντέιβιντ Ουόρκ Γκρίφιθ, ίδρυσε τη δική του εταιρεία το 1913, 
όπως έκαναν και άλλοι κινηµατογραφιστές. Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών υπέβαλε 
αγωγή εναντίον της MPPC το 1912 το 1915 κηρύχτηκε µονοπώλιο. 

Γύρω στο 1910, οι κινηµατογραφικές εταιρείες άρχισαν να µεταφέρονται µόνιµα στην Καλιφόρνια. 
Τελικά το Χόλιγουντ ή Χόλυγουντ (Hollywood=πουρναρότοπος) και άλλες µικρές πόλεις στα 
προάστια του Λος Άντζελες έγιναν ο τόπος µιας εκτεταµένης κινηµατογραφικής παραγωγής. 

Τα πιο παλιά χρόνια ήταν κοινότητα των Ινδιάνων. Το 1870, µια γεωργική κοινότητα 



εγκαταστάθηκε στην περιοχή όπου και γνώρισε ευηµερία λόγο του καλού καιρού της περιοχής. Το 
όνοµα Χόλιγουντ προήλθε από τον Hobart Johnstone Whitley και την σύζυγό του Gigi όπου 
σκέφτηκαν το όνοµα το 1886 στο µήνα του µέλιτός τους. Ο Hobart αγόρασε από γαιοκτήµονα της 
περιοχής 500 στρέµµατα για να κτίσει την πόλη που φανταζόταν. Ο Harvey Wilcox, ο πρώτος 
γαιοκτήµονας της περιοχής, κατάρτισε έναν χάρτη για µια πόλη, την οποία αρχειοθέτησε στο 
γραφείο καταγραφής νοµών της Κοµητεία το 1 Φεβρουαρίου 1887 µε το όνοµα Χόλιγουντ. Εκείνο 
ήταν το πρώτο επίσηµο έγγραφο που είχε το όνοµα Χόλιγουντ. Το 1900 το Χόλυγουντ είχε ένα 
ταχυδροµείο, µια εφηµερίδα, ένα ξενοδοχείο και δύο αγορές, µαζί µε έναν πληθυσµό 500 
ανθρώπων. Το 1902 άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο της περιοχής, το δηµοφιλες Hollywood Hotel, ενώ 
το 1903 έγινε νόµιµα νοµός, αλλά το 1910 λόγο ενός προβλήµατος στο πόσιµο νερό ενσωµατώθηκε 
µε το Λος Άντζελες. 

Ορισµένοι ιστορικοί υποστηρίζουν πως οι ανεξάρτητες εταιρείες κατέφυγαν στις δυτικές πολιτείες 
για να αποφύγουν τις ενοχλήσεις από τη MPPC, πλην όµως µερικές από τις εταιρείες της MPPC 
µετακόµισαν κι αυτές. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του Χόλιγουντ ήταν το κλίµα, που επέτρεπε 
γυρίσµατα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και η µεγάλη ποικιλία τοποθεσιών —βουνά, 
ωκεανός, έρηµος, πόλη— που προσφέρονταν για κινηµατογράφηση. 

Το πρώτο στούντιο στο Χόλιγουντ ήταν της Nestor Studios to 1911. Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ 
Γκρίφιθ (D. W. Griffith) στάλθηκε από την εταιρεία Biograph να εξερευνήσει και να 
βιντεοσκόπησει τις νέες περιοχές, για να διαπιστώσουν κατά πόσο ήταν κατάλληλες για την 
κινηµατογράφηση ταινιών. Ο Ντέιβιντ Γκρίφιθ γύρισε εκεί την πρώτη ταινία µε όνοµα «In old 
Hollywood» η οποία είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στο Χόλιγουντ. Το ίδιο διάστηµα, ο Σέσιλ 
Β.Ντε Μιλ (γιός ιερέα που είχε ασχοληθεί µε την ηθοποιία) ιδρύει εταιρεία κινηµατογραφικών 
ταινιών, µαζί µε τους Τζέσι Λ. Λάσκι και Σάµιουελ Γκόλντφις, που αργότερα έγινε Σαµ 
Γκόλντουιν. Πηγαίνοντας ο Ντε Μιλ στην Αριζόνα για να γυρίσει την πρώτη του ταινία «Ο 
ερυθρόδερµος», βρίσκει χιόνια και το τρένο -και η µοίρα του Χόλιγουντ- τον οδηγεί στη 
Καλιφόρνια, όπου σ΄ένα από τα αγροκτήµατα του Γουίλκοξ, στήνει τη µηχανή του κι αρχίζει τα 
γυρίσµατα. Το Χόλιγουντ έχει γεννηθεί! 

Το 1913 ο Γκρίφιθ γύρισε στην Νέα Υόρκη έχοντας γυρίσει και άλλες ταινίες. Αρκετοί παραγωγοί 
άκουσαν τις εµπειρίες του Γκρίφιθ και αποφάσισαν να πάνε να µείνουν στο Χόλιγουντ. Τότε ήταν 
που γεννήθηκε η βιοµηχανία ταινιών. 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. 

Οι πρώτες ταινίες είναι σπαραξικάρδιες, αλλά το 1915 ο Ντέιβιντ Γκρίφιθ, µε τις δηµιουργίες του 
«Η γέννηση ενός έθνους» και τον επόµενο χρόνο η «Μισαλλοδοξία», οδηγεί τη νέα βιοµηχανία σε 
αναγνωρισµένη τέχνη! 

Το 1920 το Χόλιγουντ έχει καταληφθεί από τους ντεσπεράντος της λεγόµενης πια Εβδόµης τέχνης, 
που παράγει περίπου 800 ταινίες γιά όλα τα γούστα. Εξ αρχής αυτοί που βάζουν το χρήµα, 
δηµιουργούν το «σταρ σύστεµ», µε ινδάλµατα, που τα ονόµατά τους είναι γνωστά ως τις ηµέρες 
µας: Μαίρη Πίκφορντ, Ντάγκλας Φέρµπανξ, Λίλιαν Γκις, Γκλόρια Σβάνσον, Κλάρα Μπόου, Ραµόν 
Νοβάρο, Ροντόλφο Βαλεντίνο. Το 1927 το Χόλιγουντ εδραιώνει το γόητρό του, ιδρύοντας την 
Ακαδηµία Τεχνών και Επιστηµών, µε την καθιέρωση των βραβείων Όσκαρ. Τη δεκαετία του 1930 
η εισβολή του ήχου, εξαφανίζει πολλά ινδάλµατα και φανερώνει καινούργια, όπως την Γκρέτα 
Γκάρµπο, το πιό µυθικό πρόσωπο του προπολεµικού κινηµατογράφου. Μαζί µε εκείνους του 
βωβού, Ροδόλφο Βαλεντίνο, Ντάγκλας Φλερµπανξ και Τσάρλι Τσάπλιν, αποτελούν τους σούπερ 
σταρ εκείνης της εποχής. 

Η ζήτηση ταινιών ήταν τόσο µεγάλη που κανένα µεµονωµένο στούντιο δεν µπορούσε να 
ανταπεξέλθει. Αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες που ώθησαν τον Έντισον να δεχτεί την 
ύπαρξη µιας οµάδας από άλλες εταιρείες, παρόλο που προσπαθούσε να τις ελέγξει όσο γινόταν 
µέσα από τη διαδικασία παροχής αδειών. Πριν από το 1920, η αµερικανική βιοµηχανία πήρε τη 
δοµή που θα διατηρούσε για χρόνια: µερικά µεγάλα στούντιο που είχαν συµβάσεις µε 



µεµονωµένους καλλιτέχνες, και µια περιφερειακή οµάδα µικρών ανεξάρτητων παραγωγών. Στο 
Χόλιγουντ, τα στούντιο ανέπτυξαν ένα «εργοστασιακό» σύστηµα, όπου κάθε παραγωγή ήταν υπό 
τον έλεγχο του παραγωγού, ο οποίος συνήθως δεν εργαζόταν στην ίδια την κατασκευή των ταινιών. 
Ακόµη κι ένας ανεξάρτητος κινηµατογραφιστής όπως ο Μπάστερ Κίτον, µε το δικό του στούντιο, 
είχε έναν διαχειριστή και διένειµε τις ταινίες του µέσα από µεγαλύτερες εταιρείες, πρώτα τη Metro 
και µετά τη United Artists. 

Σταδιακά, στη διάρκεια των δεκαετιών του 1910 και του 1920 τα µικρότερα στούντιο 
συγχωνεύτηκαν διαµορφώνοντας τις µεγάλες εταιρείες που εξακολουθούν να υπάρχουν µέχρι 
σήµερα. Η Famous Players ενώθηκε µε τη Jesse L. Laky και ίδρυσαν στη συνέχεια ένα παράρτηµα 
διανοµής, την Paramount. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘20, υπήρχαν οι περισσότερες µείζονες 
εταιρείες — η MGM (µια συγχώνευση των Metro, Goldwyn και Mayer), η Fox Film Corporation 
(που συγχωνεύτηκε µε την 20th Century το 1935), η Warner Bros., η Universal και η Paramount. 
Αν και βρίσκονταν σε ανταγωνισµό µεταξύ τους, τα στούντιο αυτά έτειναν να συνεργάζονται ως 
ένα βαθµό, αφού είχαν συνειδητοποιήσει πως καµιά εταιρεία δεν µπορούσε µόνη της να 
ικανοποιήσει την αγορά. 

Στο τέλος της εποχής του βωβού, τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του '20, ο κλασικός 
χολιγουντιανός κινηµατογράφος είχε εξελιχθεί σε ένα πολυσύνθετο κίνηµα, αλλά το χολιγουντιανό 
«προϊόν» ήταν εξαιρετικά τυποποιηµένο. Όλα τα µεγάλα στούντιο χρησιµοποιούσαν το ίδιο 
σύστηµα παραγωγής, το καθένα µε παρόµοιο καταµερισµό εργασίας. Η ανεξάρτητη παραγωγή 
ήταν λιγότερο σηµαντική. Μερικές ανεξάρτητες εταιρείες έκαναν ταινίες χαµηλού 
προϋπολογισµού, συχνά γουέστερν, για µικρές και επαρχιακές κινηµατογραφικές αίθουσες. Ακόµη 
και οι ισχυροί αστέρες και παραγωγοί του Χολιγουντ δυσκολεύονταν να παραµείνουν ανεξάρτητοι. 
Ο Μπάστερ Κίτον εγκατέλειψε το µικρό του στούντιο το 1928 για να υπογράψει συµβόλαιο µε την 
MGM· εκεί η καριέρα του παρήκµασε, εν µέρει επειδή ο παλαιός τρόπος δουλειάς του δεν ήταν 
συµβατός µε τις αυστηρές µεθόδους παραγωγής του τεράστιου στούντιο. Ο Γκρίφιθ, η Μαίρυ 
Πίκφορντ, ο Φαίρµπανκς, και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν σε καλύτερη θέση. Με τη δηµιουργία µιας 
δικής τους κοινοπραξίας διανοµής, της United Artists, το 1919, µπορούσαν να συνεχίσουν τις 
ανεξάρτητες παραγωγές σε µικρές εταιρείες υπό την αιγίδα της κοινοπραξίας, αν και η εταιρεία του 
Γκρίφιθ έπεσε έξω σύντοµα, και οι καριέρες του Φαίρµπανκς και της Πίκφορντ έδυσαν λίγο µετά 
την εµφάνιση του οµιλούντος. Γυρίζονταν και εναλλακτικά είδη ταινιών εκείνα τα χρόνια — τα 
περισσότερα σε άλλες χώρες. 

Κινηµατογραφικοί αστέρες, όπως η Γκρέτα Γκάρµπο (στη φωτο µε τον Ρόµπερτ Τέηλορ το 1937 
στην "Κυρία µε τας καµελίας") δεν προυπήρξαν των ταινιών. Προβλήθηκαν και έγιναν είδωλα 
µέσα στις σκοτεινές αίθουσες. Εν αρχή οι αγελαδάρηδες, οι ερυθρόδερµοι, οι σερίφηδες, τα σαλούν 
µε τους πιστολάδες και τις αρτίστες, οι ληστείες τραπεζών και τρένων, οι κρεµάλες, εµπνέουν τους 
σκηνοθέτες και το κοινό εθίζεται εξ απαλών ονύχων στους ξυλοδαρµούς, στους φόνους, στις 
αγχόνες... 
Τα πρώτα είδωλά του φοράνε πλατύγυρα καπέλα πάνω στ΄άλογα: Τοµ Μιξ, Κέι Μαινάρ, Ντικ 
Φοράν, Μπουκ Τζόνες, οι πρώτοι διδάξαντες, µετά ήρθε ο Τζον Γουέιν και οι µεγάλοι 
πρωταγωνιστές, µε τα ποιοτικά καουµπόικα: Τζέιµς Κάγκνεϊ, Χένρι Φόντα, Γκάρι Κούπερ, Μπαρτ 
Λάνγκαστερ, Κερκ Ντάγκλας. 
Ακολούθησαν οι κλέφτες κι΄αστυνόµοι της εποχής της ποτοαπαγόρευσης δηλαδή γκάγκστερ και 
πολυβολισµοί µέσα από αυτοκίνητα, µοιραίες γυναίκες, φυλακές και κάτεργα, αποδράσεις... 
Σούπερ σταρ του είδους, Πολ Μιούνι, Έντουαρντ Ρόµπινσον, Τζέηµς Κάγκνεϊ, Χάµφρεϊ 
Μπόγκαρτ. Από κοντά και οι κωµωδίες, µε τους κλασικούς του βωβού Μπάστερ Κίτον και Τσάρλι 
Τσάπλιν και του οµιλούντος, Χοντρός-Λιγνός, Άµποτ και Κοστέλο. Η Βίβλος, η µυθολογία, η 
ιστορία, η λογοτεχνία, τροφοδοτούν το αδηφάγο τέρας του Χόλιγουντ που στις ηµέρες µας έχει 
κατασπαράξει τις άλλες ντόπιες κινηµατογραφίες. Ίσως η παγκοσµιοποίηση ξεκίνησε από το Λος 
Άντζελες και τα αγγλόφωνα τραγούδια. 

Το σινεµά εκµεταλεύεται κάθε ταλέντο που µπορεί να φέρει χρήµα στα ταµεία. Από ολυµπιονίκες 
και πρωταθλητές Τζόνι Βαϊσµίλερ (Ταρζάν), Έσθερ Ουίλιαµς (φαντασµαγορικές καταδύσεις), 



Σόνια Χένι (παγοδροµίες) ως παιδιά θαύµατα: Σίρλεϊ Τεµπλ, Μίκυ Ρούνεϊ, Τζούντι Γκάρλαντ, 
Φρέντι Μπαρτόλοµιου... Χρησιµοποιεί ακόµη και τέρατα: Μοσφεράτος, Φρανκεστάιν, ∆ράκουλας, 
Λυκάνθρωπος, για να προσελκύσει κοινό. 

Κι αργότερα το µιούζικαλ, συνδιασµός µουσικής, τραγουδιού και χορού: Φρεντ Αστέρ, Τζιν Κέλι, 
Τζίτζερ Ρότζερς, µε τον πρωτοπόρο χορογράφο Έρµες Παν (Παναγιωτόπουλος) στα χορευτικά 
τους βήµατα. 

Το σύγχρονο Χόλιγουντ ξεκίνησε την δεκαετία του 50. Τότε δηµιουργήθηκαν αρκετά κανάλια 
όπως KTLA-TV και το CBS, αρκετά στούντιο ηχογράφησης και γραφεία. Το 1956 φτιάχτηκε το 
γνωστό κτήριο της εταιρείας ηχογράφησης Capitol Records. Η λεωφόρος Walk of Fame (ως φόρος 
τιµής σε καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχαγωγίας) δηµιουργήθηκε το 
1958 ενώ το πρώτο αστέρι τοποθετήθηκε δύο χρόνια αργότερα. Στο διάστηµα αυτό το παρόν 
έδωσαν και οι Έλληνες αδερφοί Σκούρα (Σπύρος, Χαράλαµπος και Γεώργιος), οι οποίοι είχαν τα 
ηνία της «20th Century Fox» από το 1942 µέχρι την παταγώδη οικονοµική αποτυχία της 
υπερπαραγωγής «Κλεοπάτρα» (1963) µε την Ελίζαµπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Ο 
Σπύρος Σκούρας, ήταν αυτός που εισήγαγε την τεχνική «σινεµασκόπ» στις ταινίες και έδωσε µια 
νέα πνοή εκείνη την εποχή, κατά την οποία µάλιστα η τηλεόραση άρχισε να φαίνεται απειλητική 
και ανταγωνιστική για τον κινηµατογράφο. 

Στον αντίποδα του Χόλιγουντ, στην Ευρώπη υπήρχε η «Πόλη του Κινηµατογράφου», όπως 
µεταφράζεται στα ελληνικά, η «Τσινετσιτά» (Cinecitta), όπου φιλοξενούνται σε αχανής εκτάσεις τα 
µεγαλύτερα κινηµατογραφικά στούντιο της Ευρώπης. 

Ξεκίνησε επί Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που είχε αντιληφθεί τη 
σπουδαιότητα της εκµετάλλευσης και προώθησης ταινιών στην διεθνή αγορά. Τα στούντιο άρχισαν 
να χτίζονται λίγο µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1930 και εγκαινιάστηκαν το 1937. Για ένα πολύ 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, ως και τα πρώτα χρόνια µετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, το 
ιταλικό κράτος ήλεγχε εξ ολοκλήρου τις δραστηριότητες της Τσινετσιτά. Ο χώρος αρχικά 
ταυτίστηκε απολύτως µε τον φασισµό, κάτι που οδήγησε στην παρακµή της στα χρόνια της 
δεκαετίας του 1950. ∆εν επρόκειτο πάντως να περάσει πολύς καιρός ωσότου η Τσινετσιτά 
αποκτήσει και πάλι τη χαµένη αίγλη της και καταστεί εκ νέου το επίκεντρο της κινηµατογραφικής 
παραγωγής της Ιταλίας. 

Σε αυτό συνέβαλε τα µέγιστα το Χόλιγουντ, που θεώρησε τον χώρο ιδανικό για τα γυρίσµατα 
επικών ταινιών τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Εξ ου και το παρωνύµιο «Το Χόλιγουντ στον 
Τίβερη», που η Τσινετσιτά απέκτησε εκείνη την περίοδο. Βέβαια, το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ δεν 
οφειλόταν µόνο στη βολική χωροταξία αλλά -κυρίως- στην οικονοµία. Εκείνη την εποχή τα 
εργατικά χέρια στην Ιταλία ήταν πολύ πιο φθηνά σε σύγκριση µε τα αµερικανικά. Συνεπώς το 
κόστος γυρισµάτων µιας λαµπρής υπερπαραγωγής, όπως π.χ. το «Κβο Βάντις» (1951) του Μέρβιν 
Λιρόι, µειωνόταν αισθητά αν η ταινία γυριζόταν στην Ευρώπη, όπως και έγινε. Στην Τσινετσιτά 
γυρίστηκε επίσης ο θρίαµβος των έντεκα Όσκαρ «Μπεν Χουρ» (1959) του Γουίλιαµ Γουάιλερ. 

Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950, η Ιταλία άρχισε να αντιγράφει µε τον δικό της χαριτωµένο 
τρόπο τις επικές αµερικανικές παραγωγές. Στην Τσινετσιτά ανθίζει η ιταλική «ταινία-χλαµύδα», τα 
peplum (όπως είχε βαπτίσει η γαλλική διανόηση τις ψευδοϊστορικές αυτές περιπέτειες). Ακόµη και 
οι πιο ελαστικοί ιστορικοί της εποχής πάθαιναν σοκ όποτε άκουγαν ότι ο Ηρακλής µαχόταν (για 
µία ακόµη φορά) στο σελιλόιντ. Η φαντασία δεκάδων τσαπατσούληδων σκηνοθετών (τα ονόµατα 
των οποίων σύντοµα ξεχάστηκαν) οργίαζε και η αταλαντοσύνη διαττόντων αστέρων «ηθοποιών», 
από τον Στιβ Ριβς στην καλύτερη περίπτωση, ως τον Κερκ Μόρις στη χειρότερη, υπήρξε κάτι 
παραπάνω από κραυγαλέα. 

Στις ιστορικές ταινίες κυριαρχούν τα φαντασµαγορικά ντεκόρ και οι στρατιές των κοµπάρσων. Οι 
υπόλοιπες είναι σαλονίστικα δράµατα. Η συνεισφορά του στον υπόλοιπο κινηµατογράφο έγκειται 
στην χρησιµοποίηση του µπαρόκ ως αισθητική αντίληψη - επένδυση στις ιστορικές ταινίες. Για 
πρώτη φορά εδώ, ο κινηµατογράφος αγγίζει θεµατικά την Ιστορία και κάνει την εµφάνισή του το 
γνωστό σε όλους µας αισθητικό στύλ των τεράστιων µεγαλοπρεπών ντεκόρ και των χιλιάδων 



κοµπάρσων. Το 1910 είχε κάνει την πρώτη της εµφάνιση η γυναίκα ηθοποιός, µέσα από τον τύπο 
της «Ντίβας» (που στα ιταλικά σηµαίνει «Θεά») κι έτσι γίνεται η πρώτη προσπάθεια για 
«αστεροποίηση» του ηθοποιού. 

Στον αντίποδα αυτών των ταινιών, βέβαια, ο «Κολοσσός της Ρόδου» ήταν η πρώτη µεγάλου 
µήκους ταινία του Σέρτζιο Λεόνε και γυρίστηκε επίσης στην Τσινετσιτά, η οποία λίγο αργότερα θα 
φιλοξενούσε τα γυρίσµατα των «σπαγγέτι γουέστερν» (Ο καλός, ο κακός και ο άσχηµος - Για µια 
χούφτα δολάρια - Κάποτε στην άγρια ∆ύση κ.ά.). 

Η Ιταλία ήταν και πατρίδα πολλών διάσηµων αστέρων της 7ης τέχνης. Ο Ροµπέρτο Ροσελίνι, η 
Σοφία Λόρεν, η Τζίνα Λολοµπρίτζιτα, ο Βιτόριο ντε Σίκα, ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Πιέρ Πάολο 
Παζολίνι, ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, είναι όλοι τους Ιταλοί και 
συγκαταλέγονται ανάµεσα στους σηµαντικότερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες που είδε ποτέ ο 
παγκόσµιος κινηµατογράφος. 

Η Τσινετσιτά όµως υπήρξε και η καλλιτεχνική πατρίδα του Φεντερίκο Φελίνι. Οι περισσότερες 
ταινίες του γυρίστηκαν εκεί, ενώ σε δύο, στο «8» και στην «Ιντερβίστα», η ίδια η Τσινετσιτά παίζει 
σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο αυτοβιογραφικό «8» ο Φελίνι την παρουσιάζει ειδυλλιακή, 
σχεδόν εξωτική, στις πραγµατικές δόξες της εν έτει 1963. Αντιθέτως, στην «Ιντερβίστα» η αέναη 
φαντασία του Φελίνι ταυτίζεται µε τη σκληρή πραγµατικότητα της εποχής: η Τσινετσιτά είναι πια 
ένας παρακµιακός ερηµότοπος που υπολειτουργεί και φυτοζωεί. Όντως, τη δεκαετία του 1980 η 
Τσινετσιτά έζησε τη δεύτερη περίοδο κρίσης της, από την οποία προσπάθησε να ξεφύγει και για 
µία ακόµη φορά να σταθεί στο ύψος της. 

Τα µυθικά κινηµατογραφικά στούντιο της Τσινετσιτά, στη Ρώµη, καταστράφηκαν σε σηµαντικό 
βαθµό, εξαιτίας πυρκαγιάς, τον Αύγουστο του 2007. Από τη φωτιά δεν υπέστησαν ζηµιές τµήµατα 
των στούντιο όπου γυρίστηκαν µερικές ταινίες που αποτέλεσαν σταθµό στην ιστορία του 
κινηµατογράφου, όπως ο «Μπεν Χουρ» το 1959 και κλασσικές ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι. 

Βραβεία Όσκαρ 

Τα βραβεία Όσκαρ (αγγλικά: Oscar ή Academy Awards, που είναι και η επίσηµη ονοµασία τους) 
είναι τα σηµαντικότερα κινηµατογραφικά βραβεία και απονέµονται από την Αµερικανική 
Ακαδηµία Κινηµατογραφικών Τεχνών και Επιστηµών (ΑΑΚΤΕ). Η ΑΑΚΤΕ, δηµιουργήθηκε το 
1927 από τον ιδιοκτήτη της Metro Goldwyn Mayer (MGM), Λούις Μάγιερ και αποτελούνταν από 
επαγγελµατίες του χώρου του κινηµατογράφου. 

Το Όσκαρ το οποίο είναι ένα επιχρυσωµένο αγαλµατίδιο από χαλκό και κασσίτερο, ύψους 34 εκ. 
και βάρους περίπου 4 κιλών, το σχεδίασε ο Σέντρικ Γκίπσον (σχεδιαστής της MGM), ενώ την 
τελική του µορφή την έδωσε ο γλύπτης Τζορτζ Στάνλεϊ. Πρόκειται για έναν γυµνό άνδρα, ο οποίος 
καρφώνει ένα ξίφος σε µια µποµπίνα που έχει πέντε ακτίνες. Οι πέντε ακτίνες είναι για κάθε κλάδο 
της Ακαδηµίας δηλαδή για τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους σεναριογράφους, τους 
ηθοποιούς και τους τεχνικούς. 

Για το όνοµα του αγαλµατιδίου έχουν ακουστεί αρκετά, ενώ εκείνη η εκδοχή που ακούγεται σαν 
πιο πιθανή είναι ότι το 1931, µία υπάλληλος της Ακαδηµίας ονόµατι Μάργκαρετ Χέρικ µόλις είδε 
το βραβείο αναφώνησε «Καλέ αυτός εδώ είναι φτυστός ο θείος µου ο Όσκαρ!». Η ονοµασία αυτή 
καθιερώθηκε και επισηµοποιήθηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 1939. 

Η πρώτη απονοµή βραβείου Όσκαρ έγινε στις 16 Μαΐου 1929 στο ξενοδοχείο «Ρούσβελτ» του 
Χόλιγουντ και αφορούσε τις ταινίες του 1927 και 1928. Η τελετή έγινε σε ένα ιδιωτικό δείπνο µε 
παρουσία 250 περίπου ατόµων και διήρκεσε περίπου 15', καθώς οι νικητές ήταν ήδη γνωστοί από 
τον Φεβρουάριο του 1929. Το πρώτο Όσκαρ κέρδισε η πολεµική ταινία «Wings» (Τα φτερά της 
δόξας) της Paramount. 

Κατά τα πρώτα χρόνια τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας δίνονταν στις εφηµερίδες στις 11 το πρωί 
της ηµέρας της απονοµής. Η µέθοδος αυτή κατέρρευσε το 1940, όταν η εφηµερίδα Λος Άντζελες 
Τάιµς δηµοσιοποίησε τα αποτελέσµατα στην πρωινή έκδοση των 8:45, πριν ακόµα ξεκινήσει η 
απονοµή των βραβείων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να καθιερωθεί ο σφραγισµένος φάκελος µε τα 



ονόµατα των νικητών. 

Τα βραβεία Όσκαρ έχουν και ελληνικό χρώµα, κυρίως µε ξένες παραγωγές: 
Το 1943, η Κατίνα Παξινού κερδίζει το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για το «Για ποιόν χτυπά η 
καµπάνα». 
Το 1947, ο Ηλίας Καζάν κερδίζει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την «Συµφωνία κυρίων». 
Το 1954 και πάλι ο Ηλίας Καζάν κερδίζει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για «Το λιµάνι της αγωνίας». 
Το 1960, ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το Όσκαρ καλύτερου Τραγουδιού για «Τα παιδιά του 
Πειραιά». 
Το 1964, ο Βασίλης Φωτόπουλος κερδίζει το Όσκαρ Ασπρόµαυρης Σκηνογραφίας για την 
«Ζορµπάς». 
Το 1974, ο Ντιν Ταβουλάρης κερδίζει το Όσκαρ Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης, για την ταινία «Ο 
Νονός 2». 
Το 1974, η Θεώνη Βαχλιώτη-Aldredge κερδίζει το Όσκαρ Ενδυµατολογίας για την ταινία «Ο 
υπέροχος Γκάτσµπυ». 
Το 1981, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου κερδίζει το Όσκαρ Μουσικής για την ταινία «Οι δρόµοι της 
φωτιάς». 
Το 1982, ο Κώστας Γαβράς κερδίζει το Όσκαρ ∆ιασκευασµένου Σεναρίου για την ταινία «Ο 
αγνοούµενος». 
Το 1987, η Ολυµπία ∆ουκάκη κερδίζει το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Κάτω από 
την λάµψη του φεγγαριού». 
Το 1998, ο Ηλίας Καζάν κερδίζει το ειδικό βραβείο Όσκαρ για τη συνολική του προσφορά στον 
κινηµατογράφο. 
Το 2005, ο ελληνικής καταγωγής Alexander Payne, κερδίζει το Όσκαρ καλύτερου ∆ιασκευασµένου 
Σεναρίου µε την ταινία του «Sideways». 
Το 2006, ο ελληνικής καταγωγής George Miller, κερδίζει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων για το «Happy feet».  

Κινούµενα σχέδια 

Τα κινούµενα σχέδια είναι ταινίες, στις οποίες πρωταγωνιστούν ζωγραφιστές φιγούρες. 
Αρχικά οι σκηνές της ταινίας ζωγραφίζονται ξεχωριστά η καθεµία. Για να δηµιουργηθεί ένα 
κινούµενο σχέδιο, τα αρχικά σκίτσα ζωγραφίζονται σε διάφανες επιφάνειες και µετά 
ζωγραφίζονται. Κάθε σχέδιο διαφέρει ελάχιστα από το προηγούµενο. Στη συνέχεια τα σχέδια 
φωτογραφίζονται µε τη σειρά και δηµιουργείται ένα ενιαίο φιλµ. Όταν το φιλµ προβάλλεται µε 
ταχύτητα (24 εικόνες το δευτερόλεπτο), οι φιγούρες των σχεδίων δίνουν την ψευδαίσθηση της 
κίνησης. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι προσπάθειες αποτύπωσης της κίνησης είχαν ξεκινήσει 
από πολύ νωρίς και χρησιµοποιήθηκαν διάφορα µέσα γι' αυτό. Η διαδικασία αυτή τελειοποιήθηκε 
την δεκαετία 1920-1930 στα στούντιο Ντίσνεϊ στις ΗΠΑ.  

Η πρώτη κινηµατογραφική απόπειρα καταγραφής κινουµένων σχεδίων, χρονολογείται το 1900, 
όταν ο Στιούαρτ Μπλάκτον (J. Stuart Blackton), παρουσίασε το φιλµ «The enchanted drawing», 
ενώ η επόµενη προσπάθειά του ήταν το «Humorous phases of funny faces» (1906). Από τα πρώτα 
πραγµατικά κινούµενα σχέδια πάντως, θεωρείται το φιλµ «Gertie the dinosaur» που γύρισε το 1914 
ο Γουίνσορ Μακ Κέι (Winsor McCay). Ο συγχρονισµένος ήχος κάνει για πρώτη φορά την 
εµφάνισή του το 1928 µε την ταινία του Γουόλτ Ντίσνεϊ (Walt Disney) «Steamboat Willie» µε 
πρωταγωνιστή ποιον άλλον; τον Μίκι Μάους (Mickey Mouse). Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 30 
Ιουλίου 1932, ο Ντίσνεϊ θα παρουσιάσει το πρώτο εµπορικό έγχρωµο φιλµ κινουµένων σχεδίων, µε 
τίτλο «Flowers and trees», φυσικά µε πρωταγωνιστή και πάλι τον Μίκι Μάους. Είχαν προηγηθεί 
κάποιες άλλες προσπάθειες από άλλους κινηµατογραφιστές µε την χρήση όµως µόνο δύο ή τριών 
χρωµάτων. 

Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα δηµιουργίας ταινίας «τύπου Μίκυ Μάους» όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται, καταγράφεται στην ιταλοκρατούµενη Σίφνο το 1942 από τον Σταµάτη Πολενάκη και 
είχε τίτλο «Ο Ντούτσε αφηγείται». Είναι η πρώτη ταινία κινουµένων  σχεδίων µε την ιδιόµορφη 



τεχνική «papier de coupe». Ο Σταµάτης Πολενάκης έκανε τα σχέδια στη Σίφνο το 1942, στη 
διάρκεια της ιταλικής Κατοχής. Τα γυρίσµατα όµως στην τρικέζα έγιναν το 1945, σε συνεργασία 
µε τους Πρόδροµο Μεραβίδη και Παναγιώτη Παπαδούκα. Το φιλµ ανακαλύφθηκε το 1980. 

The enchanted drawing (1900) Gertie the dinosaur (1914) 

  

  

Steamboat Willie (1928) Flowers and trees (1932) 

  

Ο Ντούτσε αφηγείται (1942-1945)  

  

  

 

 Ελληνικός κινηµατογράφος…  

 

Ο ελληνικός κινηµατογράφος ξεκίνησε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, µε µικρό αριθµό 
ταινιών µέχρι το 1940 . Η άνθησή του άρχισε µετά τον Β' παγκόσµιο πόλεµο, µε 4-7 ταινίες το 
χρόνο µέχρι το 1950 και σταδιακά η παραγωγή αυξήθηκε µέχρι τις 60 ταινίες το 1960.  

Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηµατογράφου ήταν από το 1960 µέχρι το 1973 φτάνοντας µέχρι 
τις 97 ταινίες το χρόνο (µε µέσο όρο 80 ταινίες το χρόνο). Από το 1974 µέχρι σήµερα η παραγωγή 
κυµαίνεται σε πολύ µικρότερα επίπεδα από 10 ταινίες µέχρι 40 ταινίες το χρόνο.  

Η πρώτη περίοδος….  

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.  

Το1911 ο Κώστας Μπαχατώρης, παρουσίασε στην οθόνη, το κωµειδύλλιο του Περισιάδη Γκόλφω, 
που γνώρισε στο θέατρο µεγάλη επιτυχία. Οπερατέρ της ταινίας ήταν ο Ιταλός Μαρτέλικαι 
πρωταγωνίστρια η βεντέτα του θεάτρου της εποχής Ολυµπία ∆αµάσκου. 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.  

Ακολούθησαν τα χρόνια του Α' Παγκοσµίου Πολέµου, που σταµάτησαν µέχρι το1920 την εξέλιξη 
του ελληνικού κινηµατογράφου. Την εποχή 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 1916 ιδρύθηκε µία 
δεύτερη κινηµατογραφική εταιρία, η Άστυ Φιλµς, που τον ίδιο χρόνο παρουσίασε την κωµωδία µε 
τίτλο Η προίκα της Αννούλας.  

Το 1926 δηµιουργείται από τους αδελφούς Γαζιάδη µια νέα εταιρία, η Νταγκ Φιλµς. Ο ∆ηµήτρης 
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.  

Η 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. Μετά την απελευθέρωση, η κινηµατογραφική 
παραγωγή ανεβαίνει.  

 

Οι Έλληνες ηθοποιοί…  

Αν ο ελληνικός κινηµατογράφος δεν έχει γενικά ηθοποιούς ειδικευµένους στο φακό, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι το καλλιτεχνικό υλικό που υπάρχει δεν είναι αξιόλογο. Αντίθετα, είναι βέβαιο πως οι 
Έλληνες ηθοποιοί διαθέτουν αναµφισβήτητο ταλέντο και ότι ένας καλός σκηνοθέτης έχει τη 
δυνατότητα να εκλέξει θαυµάσιο υλικό που θα συµβάλει στην επιτυχία της ταινίας.  

Στα πρώτα βήµατα του ελληνικού κινηµατογράφου εµφανίστηκαν ακόµη και ο µοναδικός µας 
Βασίλης Λογοθετίδης, ο Κώστας Μουσούρης µε την Αλίκη, που ήταν τότε γυναίκα του "Αστέρω", 
ο Νίκος ∆εδραµής " Έρως και κύµατα" , η Κυβέλη µε την Κοτοπούλη "Κακός δρόµος", ο Πέτρος 
Κυριακός "Οι Απάχηδες των Αθηνών.. κ.ά.  

Στη δεύτερη περίοδο έχουµε πλήθος εκλεκτούς ηθοποιούς, από τους οποίους ξεχωρίζουν η Κατίνα 
Παξινού, που εκτός από την θεατρική της σταδιοδροµία, δηµιούργησε αξιόλογους ρόλους σε 
ταινίες διεθνούς επιπέδου όπως "Για ποιον χτυπά η καµπάνα", "Κος Αρκαντίν", "Καίσαρ 
Βοργίας", "Ο Ρόκο και τ'αδέλφια του" και "∆ίκη".  

Η έξοχη Έλλη Λαµπέτη έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο διεθνές κοινό µε το "Μια µέρα ο µπαµπάς 
µου" του Γουέικµαν.Οι ηθοποιοί της εγχώριας κινηµατογραφικής παραγωγής είναι πολλοί. Ο 
Γιώργος Φούντας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Λάµπρος Κωνσταντάρας, ο ∆ηµήτρης Χορν, που 
διακρίθηκε στις ταινίες "Φωνή της καρδιάς", "Κυριακάτικο ξύπνηµα" και "Κάλπικη λίρα" ο 
Πέτρος Φυσσούν, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ, ο Νίκος 
Τζόγιας, που έδωσε ωραίους ρόλους στη "Νεκρή Πολιτεία" και την "Τελευταία αποστολή", και ο 
θαυµάσιος Μάνος Κατράκης που ήταν και παραµένει µεγάλο κεφάλαιο για τον ελληνικό 
κινηµατογράφο. 

Εξάλλου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη δηµιούργησε ένα σύγχρονο τύπο ενζενύ της οθόνης στα µέτρα 
που έκαναν άλλοτε διάσηµη την Άννυ Όντρα. Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι ωραίος 
κινηµατογραφικός τύπος, από τον οποίο ένας εµπνευσµένος σκηνοθέτης µπορεί να δηµιουργήσει 
µια σύγχρονη βεντέτα διεθνούς κλάσεως. Η Μάρω Κοντού µε την εξαιρετική φωτογένεια και την 
άνετη κίνηση παρουσιάζει πολλές δυνατότητες, όπως επίσης και η Έλλη Φωτίου και η Μαριάννα 
Κουράκου, η οποία έδωσε ένα σίγουρο δείγµα σε  



επίπεδο διεθνές µε την τελευταία της ταινία η "Επιστροφή της Μήδειας". Στο παρελθόν είχαµε 
και τις αξιόλογες προσπάθειες της Τζένης Καρέζη, της ∆άφνης Σκούρα, της Γκέλλυς 
Μαυροπούλου. 

Ο τοµέας των κωµικών ηθοποιών δεν υστέρησε. Από τους πρωταγωνιστές του θεάτρου 
διακρίθηκαν οι Χρήστος Ευθυµίου, Νίκος Σταυρίδης, Βασίλης Αυλωνίτης, Κούλης Στολίγκας και ο 
Μίµης Φωτόπουλος που είχαν άνετη κίνηση και πολλή φωτογένεια. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος έδωσε 
σηµαντικές ταινίες όχι µόνο στο χώρο της κωµωδίας. Ο Κώστας Χατζηχρήστοςπροσπάθησε µε 
σειρά ταινιών του να καλλιεργήσει έναν ωραίο λαϊκό τύπο.  

Όπως και οι Κώστας Βουτσάς, Σταύρος Παράβας, Σωτήρης Μουστάκας, Θανάσης Βέγγος, Κώστας 
Ρηγόπουλος, Αλέκος Τζανετάκος, Τάσος Γιαννόπουλος κ.ά. Άλλοι κωµικοί καλλιτέχνες, είναι ο 
Γιάννης Γκιωνάκης, ο Νίκος Ρίζος, ο Στάθης Ψάλτης, ο ∆ηµήτρης Πιατάς κλπ. Όλοι αυτοί είναι 
κινηµατογραφικοί ηθοποιοί µε ταλέντο που η προχειρότητα καταστρέφει την απόδοσή τους. Από 
την πλευρά Ελληνίδων ηθοποιών της κωµωδίας πρέπει να αναφερθούν η Ρένα Βλαχοπούλου µε 
πολλές επιτυχείς κινηµατογραφικές εµφανίσεις, η Γεωργία Βασιλειάδου, η οποία στην εποχή της 
δηµιούργησε ένα σπαρταριστό κινηµατογραφικό τύπο.  

Από τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν για την άψογη ερµηνεία τους στις ελληνικές ταινίες 
σηµειώνονται ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Χρήστος Πολίτης, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Σταύρος 
Παράβας, ο Κώστας Καρράς, ο Χρήστος Νοµικός, ο Νίκος Γαλανός, ο Γιώργος Μαραµένος, ο 
Χρήστος Σπυρόπουλος, ο Κώστας Καραγιώργης, κ.ά.  

Συνεχίζοντας την αναφορά εκλεκτών ηθοποιών που υπήρξαν βασικά στελέχη του ελληνικού 
κινηµατογράφου πρέπει να µνηµονεύσουµε και τους Γιάννη Μιχαλόπουλο, Γιώργο 
Μιχαλακόπουλο, Νίκο Ξανθόπουλο, Γιάννη Μαλούχο, Κώστα Καζάκο, Φαίδωνα Γεωργίτση, 
∆ηµήτρη Αγγελόπουλο και Γιάννη Αργύρη.  

 

 
 

  



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Εφευρέτες του κινηµατογράφου θεωρούνται οι Γάλλοι αδελφοί Λυµιέρ (ειδικά ο Λουί Λιµιέρ). Στις 
22 Μαρτίου του 1895 στο Παρίσι, έγινε η πρώτη ιδιωτική προβολή των ολιγόλεπτων ταινιών τους 
που έχουν περάσει πια στην Ιστορία: "Το τάισµα του µπέµπη", "Ο ποτιστής που ποτίζεται", "Η 
είσοδος του τρένου στο σταθµό", "Η έξοδος των εργατών από το προαύλιο του εργοστασίου".Η 
πρώτη όµως δηµόσια προβολή τους έγινε στις 28 ∆εκεµβρίου 1895, στο υπόγειο του Παρισινού 
Grand Cafe και είναι αυτήν η ηµεροµηνία που έχει καταγραφεί ως η γενέθλια της νέας τέχνης 
(αφού τότε για πρώτη φορά ο κινηµατογράφος αποκτούσε κοινό, 33 όλοι και όλοι).Τον γαλλικό 
κινηµατογράφου της περιόδου αυτής(1910-1940), φέρνει στο προσκήνιο ένας λαικός καλλιτέχνης 
χωρίς ιδιαίτερη καλλιέργεια, ο Λουί Φεγιάντ. Με την σειρά των φαντοµάδων του καταφέρνει να 
εισάγει στο γαλλικό σινεµά τον ρεαλισµό, µέσα από τον αντίποδά του, το φανταστικό. Πέρα από το 
θέµα, το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι απολύτως ρεαλιστικά.Το 1915 δηµιουργείται η σχολή του 
"γαλλικού ιµπρεσιονισµού" από διανοούµενους κινηµατογραφιστές µε διαφορετικές µεταξύ τους 
τάσεις (Αµπέλ Γκάνς, Ζερµαίν Ντυλάκ, Μαρσέλ Λ'Ερµπιέ, Ζαν Επστάιν). Με την προσχώρηση 
σ'αυτήν νεώτερων κινηµατογραφιστών µε πιο ακραίες αντιλήψεις από τους παλιότερους, η σχολή 
διαφοροποιείται, οπότε από το 1925 και µετά, εµφανίζεται το κίνηµα της "αβαν - γκάρντ". 
Ασίγαστη έρευνα στην µορφή και τα εκφραστικά µέσα του κινηµατογράφου, προσπάθεια για 
δηµιουργία ενός πιο καλλιτεχνικού κινηµατογράφου, σφοδρή εναντίωση στο εµπορικό σινεµά και 
σπουδαίος θεωρητικός λόγος γύρω από την αληθινή ουσία της έβδοµης τέχνης, είναι τα 
χαρακτηριστικά των δύο κινηµάτων.Τέλος,η δεκαετία του '30 στη Γαλλία χαρακτηρίζεται από τον 
λεγόµενο "ποιητικό ρεαλισµό", κάτω από την ετικέτα του οποίου καλύφθηκαν αρκετοί Γάλλοι 
σκηνοθέτες, µε διαφορετική µεταξύ τους νοοτροπία (Φευντέρ, Καρνέ, Ντυβιβιέ, Ρενουάρ κ.α), που 
τους ενώνει όµως µια κοινή κοινωνική θεµατογραφία, που ξεπερνάει τις απλές φορµαλιστικές 
αναζητήσεις της "αβαν - γκάρντ". Μεγαλύτερη µορφή του "ποιητικού ρεαλισµού" ήταν ο Ζαν 
Ρενουάρ, η ψυχή του γαλλικού κινηµατογράφου, ο οποίος καταφέρνει να επιβάλλει στο γαλλικό 
σινεµά ένα ρεαλισµό εντελώς προσωπικό µε µια γλώσσα προσιτή ακόµα και στην πλατιά µάζα των 
θεατών. 

 
 
 
Ενδεικτική βιογραφία: 
 
-Ανατοµία του κινηµατογράφου , Bernard .F.Dick 
-Σηµειωτική του κινηµατογράφου Stephen Heath  
-Εισαγωγή στην θεωρία του κινηµατογράφου Robert Stam 
-Ιστορία του παγκόσµιου κινηµατογράφου 1895-1975 Κηθ Ρηπερ 
-Ελληνικοί κινηµατογράφοι Γιάννα Αθανασίου  

 

 

 

  



Οι εκατό καλύτερες αμερικανικές ταινίες... 
 

Σε ένα άλλο σηµείωµα είχαµε καταγράψει τις δέκα πρώτες ταινίες που 

τοAmerican Film Institute (AFI) είχε δηµοσιοποιήσει. Τώρα έχω έναν πίνακα µε τις εκατό 

καλύτερες αµερικανικές ταινίες των τελευταίων εκατό χρόνων: 

 

1. ΠολίτηςΚέιν [Citizen Kane,1941], OrsonWelles. [cast: Orson Welles, JosephCotton, Dorothy Comin

gore, Agnes Moorehead, Ruth Warrick, Ray Collins, ErskineSanford, Everett Sloane, William Alland, P

aul Stewart, George Coulouris, FortunioBonanova, Gus Schilling, Philip Van Zandt, Georgia Backus, H

arry Shannon]. Όσκαρ. 

 2. Καζαµπλάνκα [Casablanca, 

1942], Michael Curtiz. [cast: Humphrey Bogart, IngridBergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad

 Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre,S.Z. Sakall, Madeleine LeBeau, Dooley Wilson, Joy Page, John

 Qualen, Leonid Kinskey,Curt Bois]. Τρία Όσκαρ. 

3. Ο Νονός [The Godfather, 

1972], Francis Ford Coppola. [cast: Marlon Brando, AlPacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robe

rt Duvall, Sterling Hayden, JohnMarley, Richard Conte, Al Lettieri, Diane Keaton, Abe Vigoda, Talia S

hire, Gianni Russo,John Cazale, Rudy Bond]. Τρία Όσκαρ. 

4. Όσα παίρνει ο άνεµος [Gone With the Wind, 

1939], Victor Fleming. [cast: ThomasMitchell, Barbara O'Neil, Vivien Leigh, Evelyn Keyes, Ann Ruthe

rford, George Reeves,Fred Crane, Hattie McDaniel, Oscar Polk, Butterfly McQueen, Victor Jory, Everet

t Brown,Howard C. Hickman, Alicia Rhett, Leslie Howard]. Οκτώ Όσκαρ. 

5. Ο Λόρενς της Αραβίας [Lawrence of Arabia, 

1962], David Lean. [cast: Peter O'Toole,Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, Jo

sé Ferrer, AnthonyQuayle, Claude Rains, Arthur Kennedy, Donald Wolfit, I.S. Johar, Gamil Ratib, Mic

helRay, John Dimech, Zia Mohyeddin, Howard Marion-Crawford, Jack Gwillim, Hugh Millerκ.α.]. 

Επτά Όσκαρ. 

6. Ο Μάγος του Οζ [The Wizard of Oz, 

1939], Victor Fleming. [cast: Judy Garland, FrankMorgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, Billie Bu

rke, Margaret Hamilton, CharleyGrapewin, Pat Walshe, Clara Blandick, Terry, Gladys W. Allison, Josef

ine Balluck, JohnT. Bambury, Viola Banks]. ∆ύο Όσκαρ. 

7. Ο Πρωτάρης [The Graduate, 

1967], Mike Nichols.[cast: Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross,William Daniels, Murray 

Hamilton, Elizabeth Wilson,Buck Henry]. BAFTA Award for Best Film. 

8. Το λιµάνι της αγωνίας [On the Waterfront, 



1954],Elia Kazan. [cast: Marlon Brando, Karl Malden, Lee J.Cobb, Rod Steiger, Pat Henning, Leif Eric

kson, JamesWesterfield, Eva-Marie Saint, 

Tony Galento, TamiMauriello, John F. Hamilton, John Heldabrand, RudyBond, Don Blackman, Arthur 

Keegan, Abe Simon]. Οκτώ Όσκαρ. 

9. Η Λίστα του Σίντλερ [Schindler's List, 

1993], Steven Spielberg. Liam Neeson, BenKingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall

, Embeth Davidtz, MalgoschaGebel, Shmuel Levy, Mark Ivanir, Béatrice Macola, Andrzej Seweryn, Fri

edrich von Thun,Krzysztof Luft, Harry Nehring, Norbert Weisser]. Επτά Όσκαρ. 

10. Τραγουδώντας στη βροχή [Singin' In the Rain, 

1952], Gene Kelly, Stanley Donen.[cast: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, 

Millard Mitchell, CydCharisse, Douglas Fowley, Rita Moreno]. 

11. Μια υπέροχη ζωή [It's a Wonderful Life, 

1946], Frank Capra. [cast: James Stewart,Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Trav

ers, Beulah Bondi, FrankFaylen, Ward Bond, Gloria Grahame, H.B. Warner, Frank Albertson, Todd Kar

ns, SamuelS. Hinds, Mary Treen, Virginia Patton, Charles Williams, Sarah Edwards, WilliamEdmunds, 

Lillian Randolph, Argentina Brunetti, Bobby Anderson, Ronnie Ralph, JeanGale, Jeanine Ann Roose, D

anny Mummert, Georgie Nokes, Sheldon Leonard, FrankHagney, Ray Walker, Charles Lane, Edward K

eane, Carol Coombs, Karolyn Grimes,Larry Simms, Jimmy Hawkins, κ.α.]. 

12. Η λεωφόρος της ∆ύσης [Sunset Boulevard, 

1950], Billy Wilder. [cast: WilliamHolden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Nancy Olson, Fred Cl

ark, Lloyd Gough,Jack Webb, Franklyn Farnum, Larry J. Blake, Charles Dayton, Cecil B. DeMille, Hed

daHopper, Buster Keaton, Anna Q. Nilsson, H.B. Warner]. Τρία Όσκαρ. 

13. Η γέφυρα του ποταµού Κβάι [The Bridge on theRiver Kwai, 

1957], David Lean. [cast: William Holden,Jack Hawkins, Alec Guinness, Sessue Hayakawa,James Don

ald, Geoffrey Horne, André Morell, PeterWilliams, John Boxer, Percy Herbert, Harold Goodwin,Ann S

ears, Heihachiro Okawa, Keiichiro Katsumoto, M.R.B. Chakrabandhu]. Επτά Όσκαρ. 

14. Μερικοί το προτιµούν καυτό [Some Like It Hot, 

1959], Billy Wilder. [cast: Marilyn Monroe, Tony Curtis,Jack Lemmon, George Raft, Pat O'Brien, Joe E

. Brown,Nehemiah Persoff, Joan Shawlee, Billy Gray, George E.Stone, Dave Barry, Mike Mazurki, Har

ry Wilson, Beverly Wills, Barbara Drew]. Όσκαρ. 

15. Ο Πόλεµος των άστρων [Star Wars, 

1977], George Lucas. [cast: Mark Hamill,Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, A

nthony Daniels, DavidProwse, James Earl Jones, Shelagh Fraser, Jack Purvis, Alex McCrindle, Eddie B

yrne]. 

16. Όλα σχετικά µε την Εύα [All About Eve, 

1950], Joseph L. Mankiewicz. [cast: BetteDavis, Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm, Gary Me

rrill, Hugh Marlowe, GregoryRatoff, Barbara Bates, Marilyn Monroe, Thelma Ritter, Walter Hampden, 



Randy Stuart,Craig Hill, Leland Harris, Barbara White]. Έξι Όσκαρ. 

17. Η βασίλισσα της Αφρικής [The African Queen, 

1951], John Huston. [cast:Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Robert Morley, Peter Bull, Theodore 

Bikel, WalterGotell, Peter Swanwick, Richard Marner]. Όσκαρ. 

18. Ψυχώ [Psycho, 

1960], Alfred Hitchcock. [cast: Anthony Perkins, Janet Leigh, VeraMiles, John Gavin, Martin Balsam, J

ohn McIntire, Simon Oakland, Vaughn Taylor, FrankAlbertson, Lurene Tuttle, Patricia Hitchcock, John 

Anderson, Mort Mills]. 

19. Τσάιναταουν [Chinatown, 

1974], Roman Polanski. Jack Nicholson, Faye Dunaway,John Huston, Perry Lopez, John Hillerman, Da

rrell Zwerling, Diane Ladd, Roy Jenson,Roman Polanski, Richard Bakalyan, Joe Mantell, Bruce Glover,

 Nandu Hinds, JamesO'Rear, James Hong]. Όσκαρ. 

20. Στη φωλιά του κούκου [One Flew Over the Cuckoo's Nest, 

1975], Milos Forman.[cast: Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield, Michael Berryman, Pete

rBrocco, Dean R. Brooks, Alonzo Brown, Scatman Crothers, Mwako Cumbuka, DannyDeVito, William

 Duell, Josip Elic, Lan Fendors, Nathan George, Ken Kenny]. Πέντε Όσκαρ. 

21. Τα σταφύλια της οργής [The Grapes of Wrath, 

1940], John Ford. [Henry Fonda,Jane Darwell, John Carradine, Charley Grapewin, Dorris Bowdon, Rus

sell Simpson, O.Z.Whitehead, John Qualen, Eddie Quillan, Zeffie Tilbury, Frank Sully, Frank Darien, D

arrylHickman, Shirley Mills, Roger Imhof]. ∆ύο Όσκαρ. 

22. 2001: Η Οδύσσεια του ∆ιαστήµατος [2001: A Space Odyssey, 

1968], StanleyKubrick. [cast: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard

Rossiter, Margaret Tyzack, Robert Beatty, Sean Sullivan, Douglas Rain, Frank Miller, BillWeston, Ed B

ishop, Glenn Beck, Alan Gifford, Ann Gillis]. Όσκαρ. 

 

23. Το Γεράκι της Μάλτας [The Maltese Falcon, 

1941], John Huston. HumphreyBogart, Mary Astor , Gladys George, Peter Lorre, Barton MacLane, Le

e Patrick, SydneyGreenstreet, Ward Bond, Jerome Cowan, Elisha Cook Jr., James Burke, Murray Alper,

John Hamilton]. 

24. Οργισµένο Είδωλο [Raging Bull, 

1980], Martin Scorsese. [cast: Robert De Niro,Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent, Nicholas Cola

santo, Theresa Saldana, MarioGallo, Frank Adonis, Joseph Bono, Frank Topham, Lori Anne Flax, Charl

es Scorsese,Don Dunphy, Bill Hanrahan, Rita Bennett]. ∆ύο Όσκαρ. 

25. Ε.Τ. Ο Εξωγήινος [E.T. The Extra-Terrestrial, 

1982], Steven Spielberg. [cast: HenryThomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Pe

ter Coyote, K.C.Martel, Sean Frye, C. Thomas Howell, David M. O'Dell, Richard Swingler, Frank Toth,



Robert Barton, Michael Darrell, κ.α.]. Τέσσερα Όσκαρ. 

26. S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα [Dr. Strangelove, 

1964], Stanley Kubrick. [cast:Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim Pick

ens, Peter Bull,James Earl Jones,Tracy 

Reed, Jack Creley, Frank Berry, Robert O'Neil, Glenn Beck,Roy Stephens, Shane Rimmer, Hal Galili]. 

27. Μπόνι και Κλάιντ [Bonnie and Clyde, 

1967], Arthur Penn. [cast: Warren Beatty,Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Gene Hackman, Estelle Pa

rsons, Denver Pyle, DubTaylor, Evans Evans, Gene Wilder]. ∆ύο Όσκαρ. 

28. Αποκάλυψη τώρα [Apocalypse Now, 

1979], Francis Ford Coppola. [cast: MarlonBrando, Martin Sheen, Robert Duvall, Frederic Forrest, Sam

 Bottoms, LaurenceFishburne, Albert Hall, Harrison Ford, Dennis Hopper, G.D. Spradlin, Jerry Ziesmer

, ScottGlenn, Bo Byers, James Keane, Kerry Rossall]. 

29. Ο κύριος Σµιθ πάει στην Ουάσινγκτον [Mr. Smith Goes to Washington, 

1939],Frank Capra. [cast: Jean Arthur, James Stewart, Claude Rains, Edward Arnold, GuyKibbee, Tho

mas Mitchell, Eugene Pallette, BeulahBondi, H.B. Warner, Harry Carey, Astrid Allwyn, RuthDonnelly, 

Grant Mitchell, Porter Hall, Pierre Watkin]. Όσκαρ. 

30. Ο Θησαυρός της Σιέρα Μάντρε [Treasure ofthe Sierra Madre, 

1948], John Huston. [cast:Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt, BruceBennett, Barton MacLane,

 Alfonso Bedoya, ArturoSoto Rangel, Manuel Dondé, José Torvay, MargaritoLuna]. Τρία Όσκαρ. 

31. Ο νευρικός εραστής [Annie Hall, 

1977], WoodyAllen. [cast: Woody Allen, Diane Keaton, TonyRoberts, Carol Kane, Paul Simon, Shelle

y Duvall,Janet Margolin, Colleen Dewhurst, ChristopherWalken, Donald Symington, Helen Ludlam, M

ordecaiLawner, Joan Neuman, Jonathan Munk, Ruth Volner]. Τέσσερα Όσκαρ. 

32. Ο Νονός Μέρος ΙΙ [The Godfather Part II, 

1974], Francis Ford Coppola. [cast: AlPacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Caza

le, Talia Shire, LeeStrasberg, Michael V. Gazzo, G.D. Spradlin, Richard Bright, Gastone Moschin, Tom

Rosqui, Bruno Kirby, Frank Sivero, Francesca De Sapio]. Έξι Όσκαρ. 

33. Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές [High Noon, 

1952], Fred Zinnemann. [cast: GaryCooper, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges, Katy Jurado, Grace Kelly

, Otto Kruger, LonChaney Jr., Harry Morgan, Ian MacDonald, Eve McVeagh, Morgan Farley, Harry Sh

annon,Lee Van Cleef, Robert J. Wilke, Sheb Wooley]. Τέσσερα Όσκαρ. 

34. Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια [To Kill a Mockingbird, 

1962], Robert Mulligan. [cast:Gregory Peck, John Megna, Frank Overton, Rosemary Murphy, Ruth Whi

te, BrockPeters, Estelle Evans, Paul Fix, Collin Wilcox Paxton, James Anderson, Alice Ghostley,Robert

 Duvall, William Windom, Crahan Denton, Richard Hale]. Τρία Όσκαρ. 

35. Συνέβη µια νύχτα [It Happened One Night, 



1934], Frank Capra. [cast: ClarkGable,Claudette Colbert, Walter Connolly, Roscoe Karns, Jameson Tho

mas, Alan Hale,Arthur Hoyt, Blanche Friderici, Charles C. Wilson]. Πέντε Όσκαρ. 

36. Ο καουµπόι του µεσονυκτίου [Midnight Cowboy, 

1969], John Schlesinger. DustinHoffman, Jon Voight, Sylvia Miles, John McGiver, Brenda Vaccaro, Ba

rnard Hughes, RuthWhite, Jennifer Salt, Gilman Rankin, Gary Owens, T. Tom Marlow, George Epperse

n, AlScott, Linda Davis, J.T. Masters]. Τρία Όσκαρ. 

37. Τα καλύτερά µας χρόνια [The Best Years of Our Lives, 

1946], William Wyler. [cast:Myrna Loy, Fredric March, Dana Andrews, Teresa Wright, Virginia Mayo,

 CathyO'Donnell, Hoagy Carmichael, Harold Russell, Roman Bohnen, Ray Collins, MinnaGombell, Wa

lter Baldwin, Steve Cochran, Dorothy Adams]. Επτά Όσκαρ. 

38. ∆ιπλή Αποζηµίωση [Double Indemnity, 

1944], Billy Wilder. [cast: Fred MacMurray,Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, PorterHall, Jean 

Heather, Tom Powers, Byron Barr,Richard Gaines, Fortunio Bonanova, JohnPhilliber]. 

39. ∆όκτωρ Ζιβάγκο [Doctor Zhivago, 

1965],David Lean. [cast: Omar Sharif, Julie Christie,Geraldine Chaplin, Rod Steiger, Alec Guinness

,Tom Courtenay, Siobhan McKenna, RalphRichardson, Rita Tushingham, Jeffrey Rockland,Tarek Shari

f, Bernard Kay, Klaus Kinski, GérardTichy, Noel Willman]. Πέντε Όσκαρ. 

40. Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων [North ByNorthwest, 

1959], Alfred Hitchcock. [cast: CaryGrant, Eva Marie Saint, James Mason, JessieRoyce Landis, Leo G. 

Carroll, JosephineHutchinson, Philip Ober, Martin Landau, Adam Williams, Edward Platt, Robert Ellen

stein,Les Tremayne, Philip Coolidge, Patrick McVey, Ed Binns]. 

41. Γουέστ Σάιντ Στόρι [West Side Story, 

1961], Jerome Robbins, Robert Wise. [cast:Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moren

o, George Chakiris, SimonOakland, Ned Glass, William Bramley, Tucker Smith, Tony Mordente, David

 Winters,Eliot Feld, Bert Michaels, David Bean, Robert Banas]. ∆έκα Όσκαρ. 

42. Σιωπηλός Μάρτυς [Rear Window, 1954], Alfred Hitchcock. [cast: James Stewart, Grace Kelly, 

Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, Judith Evelyn, Georgine Darcy, Sara Berner, Frank 

Cady, Jesslyn Fax, Rand Harper, Irene Winston, Havis Davenport, Marla English]. 

43. Κινγκ Κονγκ [King Kong, 1933], Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack. [cast: Fay Wray, 

Robert Armstrong, Bruce Cabot, Frank Reicher, Sam Hardy, Noble Johnson, Steve Clemente, James 

Flavin]. 

44. Η γέννηση ενός έθνους [The Birth of a Nation, 1915], D.W. Griffith. [cast: Lillian Gish, Mae 

Marsh, Henry B. Walthall, Miriam Cooper, Mary Alden, Ralph Lewis, George Siegmann, Walter Long, 

Robert Harron, Wallace Reid, Joseph Henabery, Elmer Clifton, Josephine Crowell, Spottiswoode 

Aitken, George Beranger]. 

45. Λεωφορείο ο Πόθος [A Streetcar Named Desire, 1951], Elia Kazan. [cast: Vivien Leigh, Marlon 



Brando, Kim Hunter, Karl Malden, Rudy Bond, Nick Dennis, Peg Hillias, Wright King, Richard 

Garrick, Ann Dere, Edna Thomas, Mickey Kuhn]. Τέσσερα Όσκαρ. 

46. Το Κουρδιστό Πορτοκάλι [A Clockwork Orange, 1971], Stanley Kubrick. [cast: Malcolm 

McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, John Clive, Adrienne Corri, Carl Duering, 

Paul Farrell, Clive Francis, Michael Gover, Miriam Karlin, James Marcus, Aubrey Morris, Godfrey 

Quigley, Sheila Raynor]. 

47. Ο Ταξιτζής [Taxi Driver, 1976], Martin Scorsese. [cast: Robert De Niro, Cybill Shepherd, Peter 

Boyle, Jodie Foster, Harvey Keitel, Leonard Harris, Albert Brooks, Diahnne Abbott, Frank Adu, Gino 

Ardito, Victor Argo, Garth Avery, Harry Cohn, Copper Cunningham, Brenda Dickson-Weinberg]. 

48. Τα σαγόνια του καρχαρία [Jaws, 1975], Steven Spielberg. [cast: Roy Scheider, Robert Shaw, 

Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer, Susan Backlinie, 

Jonathan Filley, Ted Grossman, Chris Rebello, Jay Mello, Lee Fierro, Jeffrey Voorhees, Craig 

Kingsbury]. Τρία Όσκαρ. 

49. Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι [Snow White and the Seven Dwarfs, 1937]. 

50. Οι δύο ληστές [Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969], George Roy Hill. [cast: Paul Newman, 

Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin, Henry Jones, Jeff Corey, George Furth, Cloris 

Leachman, Ted Cassidy, Kenneth Mars, Donnelly Rhodes, Jody Gilbert, Timothy Scott, Don Keefer, 

Charles Dierkop]. Τέσσερα Όσκαρ. 

51. Κοινωνικά σκάνδαλα [The Philadelphia Story, 1940], George Cukor. [cast: Cary Grant, Katharine 

Hepburn, James Stewart, Ruth Hussey, John Howard, Roland Young, John Halliday, Mary Nash, 

Virginia Weidler, Henry Daniell, Lionel Pape, Rex Evans]. ∆ύο Όσκαρ. 

52. Από εδώ µέχρι την αιωνιότητα [From Here To Eternity, 1953], Fred Zinnemann. [cast: Burt 

Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra, Philip Ober, Mickey 

Shaughnessy, Harry Bellaver, Ernest Borgnine, Jack Warden, John Dennis, Merle Travis, Tim Ryan, 

Arthur Keegan, Barbara Morrison]. Οκτώ Όσκαρ. 

53. Αµαντέους [Amadeus, 1984], Milos Forman. [cast: F. Murray Abraham (Antonio Salieri), Tom 

Hulce (Wolfgang Amadeus Mozart), Elizabeth Berridge, Simon Callow, Roy Dotrice, Christine 

Ebersole, Jeffrey Jones, Charles Kay, Kenny Baker, Barbara Byrne, Lisabeth Bartlett, Martin Cavani, 

Roderick Cook, Milan Demjanenko, Peter DiGesu, Richard Frank, Patrick Hines (II), Nicolas Kepros, 

Philip Lenkowsky, Herman Meckler, Jonathan Moore, Cynthia Nixon, Brian Pettifer, Vincent 

Schiavelli, Douglas Seale, Miroslav Sekera, John Strauss (II), Karl-Heinz Teuber. Χορευτές: John 

Carrafa, Sara Clifford, Richard Colton, Shelly Freydont, Anne Glasner, Barbara Hoom, Mary Kellopp, 

Raymond Kurshals, John Malashock, Jennifer Rawe, Thomas Rawe, William Whitener. Σολίστ: Jana 

Brejchova, Miriam Chytilova, Karel Effa, Radka Friedlerova, Rene Gabzdyl, Karel Habl, Atka 

Janouskova, Marta Jarolimkova, Gabriela Krchova, Vladimir Krousky, Jiri Krtinar, Radka Kucharova, 

Jan Kuzelka, Jiri Lir, Lenka Loubalova, Dagmar Maskov, Ladislav Mikes, Jitka Molavcova, Jana 

Musilova, Vojtech Nalezenec, Pavel Novy, Jiri Opsatko, Jan Pohan, Tereza Pokorna, Ivan Pokorny, 



Milan Riehs, Iva Sebkova, Zdenek Sklenar, Renata Vackova, Opera Soloist Jiri Vancura, Dana 

Vavrova, Petra Vogelova, Josef Zeman. Miro Grisa, Helena Cihelnikoya, Karen Gult, Zuzana 

Kadlecova, Magda Celakovska, Slavena Drasilova, Eva Senkova, Leos Kratochvil, Gino Zeman, 

Jaroslav Mikulin, Ladislav Kretschmer, Kare Fiala, Jan Blazek, Zdenek Jelen, Milada Checalova, 

Richard Stillwell, Barbara Bryne. 

54. Ουδέν νεώτερον από το ∆υτικό Μέτωπο [All Quiet On the Western Front, 1930], Lewis 

Milestone. [cast: Louis Wolheim, Lew Ayres, John Wray, Arnold Lucy, Ben Alexander, Scott Kolk, 

Owen Davis Jr., Walter Rogers, William Bakewell, Russell Gleason, Richard Alexander, Harold 

Goodwin, Slim Summerville, G. Pat Collins, Beryl Mercer]. ∆ύο Όσκαρ. 

55. Η µελωδία της ευτυχίας [The Sound of Music, 1965], Robert Wise. [cast: Julie Andrews, 

Christopher Plummer, Richard Haydn, Peggy Wood, Anna Lee, Portia Nelson, Ben Wright, Daniel 

Truhitte, Norma Varden, Marni Nixon, Gilchrist Stuart, Evadne Baker, Doris Lloyd, Charmian Carr, 

Nicholas Hammond]. Πέντε Όσκαρ. 

56. ΜΑΣ [MASH, 1970], Robert Altman. [cast: Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt, Sally 

Kellerman, Robert Duvall, Roger Bowen, Rene Auberjonois, David Arkin, Jo Ann Pflug, Gary 

Burghoff, Fred Williamson, Michael Murphy, Indus Arthur, Ken Prymus, Bobby Troup]. Όσκαρ. 

57. Ο τρίτος άνθρωπος [The Third Man, 1949], Carol Reed. [cast: Joseph Cotton, Alida Valli, Orson 

Welles, Trevor Howard, Bernard Lee, Paul Hörbiger, Ernst Deutsch, Siegfried Breuer, Erich Ponto, 

Wilfrid Hyde-White, Hedwig Bleibtreu]. Όσκαρ. 

58. Φαντασία [Fantasia, 1940], James Algar, Samuel Armstrong. 

 

59. Επαναστάτης Χωρίς Αιτία [Rebel Without a Cause, 1955], Nicholas Ray. [cast:James Dean, 

Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran, Corey Allen, William Hopper, Rochelle Hudson, 

Dennis Hopper, Edward Platt, Steffi Sidney, Marietta Canty, Virginia Brissac, Beverly Long, Ian 

Wolfe]. 

60. Οι κυνηγοί της χαµένης κιβωτού [Raiders of the Lost Ark, 1981], Steven Spielberg. [cast: 

Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred 

Molina, Wolf Kahler, Anthony Higgins, Vic Tablian, Don Fellows, William Hootkins, Bill Reimbold, 

Fred Sorenson, Patrick Durkin]. Τέσσερα Όσκαρ. 

61. Βέρτιγκο [Vertigo, 1958], Alfred Hitchcock. [cast: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel 

Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, Raymond Bailey, Ellen Corby, Konstantin Shayne, Lee Patrick]. 

62. Τούτσι [Tootsie, 1982], Sydney Pollack. [cast: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Dabney 

Coleman, Charles Durning, Bill Murray, Sydney Pollack, George Gaynes, Geena Davis, Doris Belack, 

Ellen Foley, Peter Gatto, Lynne Thigpen, Ronald L. Schwary, Debra Mooney]. Όσκαρ. 

63. Η άµαξα της αγωνίας [Stagecoach, 1939], John Ford. [Claire Trevor, John Wayne, Andy Devine, 

John Carradine, Thomas Mitchell, Louise Platt, George Bancroft, Donald Meek, Berton Churchill, Tim 



Holt, Tom Tyler]. ∆ύο Όσκαρ. 

64. Στενές επαφές τρίτου τύπου [Close Encounters of the Third Kind, 1977], Steven Spielberg. 

[Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon, Bob Balaban, J. Patrick McNamara, 

Warren J. Kemmerling, Roberts Blossom, Philip Dodds, Cary Guffey, Shawn Bishop, Adrienne 

Campbell, Justin Dreyfuss, Lance Henriksen, Merrill Connally]. Όσκαρ. 

65. Η Σιωπή των Αµνών [The Silence of the Lambs, 1991], Jonathan Demme. [Jodie Foster, Anthony 

Hopkins, Scott Glenn, Anthony Heald, Ted Levine, Frankie Faison, Kasi Lemmons, Brooke Smith, Paul 

Lazar, Dan Butler, Lawrence T. Wrentz, Don Brockett, Frank Seals Jr., Stuart Rudin, Masha 

Skorobogatov]. Πέντε Όσκαρ. 

66. [Network, 1976], Sidney Lumet. [cast: Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert 

Duvall, Wesley Addy, Ned Beatty, Arthur Burghardt, Bill Burrows, John Carpenter, Jordan Charney, 

Kathy Cronkite, Ed Crowley, Jerome Dempsey, Conchata Ferrell, Gene Gross]. Τέσσερα Όσκαρ. 

67. Ο Άνθρωπος της Ματζουρίας [The Manchurian Candidate, 1962], John Frankenheimer. [cast: 

Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh, Angela Lansbury, Henry Silva, James Gregory, Leslie 

Parrish, John McGiver, Khigh Dhiegh, James Edwards, Douglas Henderson, Albert Paulsen, Barry 

Kelley, Lloyd Corrigan, Madame Spivy. 

68. Ένας Αµερικανός στο Παρίσι [An American In Paris, 1951], Vincente Minnelli. [cast: Gene Kelly, 

Leslie Caron, Oscar Levant, Georges Guétary, Nina Foch]. Έξι Όσκαρ. 

69. [Shane, 1953], George Stevens. [cast: Alan Lad, Jean Arthur, Van Heflin, Brandon De Wilde, Jack 

Palance, Ben Johnson, Edgar Buchanan, Emile Meyer, Elisha Cook Jr., Douglas Spencer, John Dierkes, 

Ellen Corby, Paul McVey, John Miller, Edith Evanson]. Όσκαρ. 

70. Ο Άνθρωπος από την Γαλλία [The French Connection, 1971], William Friedkin. [cast: Gene 

Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider, Tony Lo Bianco, Marcel Bozzuffi, Frédéric de Pasquale, Bill 

Hickman, Ann Rebbot, Harold Gary, Arlene Farber, Eddie Egan, André Ernotte, Sonny Grosso, Benny 

Marino, Patrick McDermott]. Πέντε Όσκαρ. 

71. Φόρεστ Γκαµπ [Forrest Gump, 1994], Robert Zemeckis. [cast: Tom Hanks, Robin Wrigh, Penn, 

Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Rebecca Williams, Michael Conner Humphreys, Harold 

G. Herthum, George Kelly, Bob Penny, John Randall, Sam Anderson, Margo Moorer, Ione M. Telech, 

Christine Seabrook]. Έξι Όσκαρ. 

72. Μπεν Χουρ [Ben-Hur, 1959], William Wyler. [cast: Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya 

Harareet, Stephen Boyd, Hugh Griffith, Martha Scott, Cathy O'Donnell, Sam Jaffe, Finlay Currie, Frank 

Thring, Terence Longdon, George Relph, André Morell]. Έντεκα Όσκαρ. 

73. Ανεµοδαρµένα ύψη [Wuthering Heights, 1939], William Wyler. [cast: Merle Oberon, Laurence 

Olivier, David Niven, Flora Robson, Donald Crisp, Geraldine Fitzgerald, Hugh Williams, Leo G. 

Carroll, Miles Mander, Cecil Kellaway, Cecil Humphreys, Sarita Wooton, Rex Downing, Douglas 

Scott]. Όσκαρ. 



 

74. Ο χρυσοθήρας [The Gold Rush, 1925], Charles Chaplin. [cast: Charles Chaplin, Mack Swain, Tom 

Murray, Henry Bergman, Malcolm Waite, Georgia Hale]. 

75. Χορεύοντας µε τους λύκους [Dances With Wolves, 1990], Kevin Costner. [cast: Kevin Costner, 

Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Tantoo Cardinal, 

Robert Pastorelli, Charles Rocket, Maury Chaykin, Jimmy Herman, Nathan Lee Chasing His Horse, 

Michael Spears, Jason R. Lone Hill, Tony Pierce, Doris Leader Charge]. Επτά Όσκαρ. 

76. Τα φώτα της πόλης [City Lights, 1931], Charles Chaplin. [cast: Virginia Cherrill, Florence Lee, 

Harry Myers, Al Ernest Garcia, Hank Mann, Charles Chaplin]. 

77. [American Graffiti , 1973], George Lucas. [cast: Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat, 

Charles Martin Smith, Cindy Williams, Candy Clark, Mackenzie Phillips, Wolfman Jack, Bo Hopkins, 

Manuel Padilla Jr., Beau Gentry, Harrison Ford, Jim Bohan, Jana Bellan, Deby Celiz]. 

78. Ρόκι [Rocky, 1976], John G. Avildsen. [cast: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl 

Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, Jimmy Gambina, Bill Baldwin, Al Silvani, 

George Memmoli, Jodi Letizia, Diana Lewis, George O'Hanlon, Larry Carrol]. Τρία Όσκαρ. 

79. Ο ελαφοκυνηγός [The Deer Hunter, 1978], Michael Cimino. [cast: Robert De Niro, John Cazale, 

John Savage, Christopher Walken, Meryl Streep, George Dzundza, Chuck Aspegren, Shirley Stoler, 

Rutanya Alda, Pierre Segui, Mady Kaplan, Amy Wright, Mary Ann Haenel, Richard Kuss, Joe Grifasi]. 

Πέντε Όσκαρ. 

80. Η Άγρια Συµµορία [The Wild Bunch, 1969], Sam Peckinpah. [cast: William Holden, Ernest 

Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez, Ben Johnson, Emilio 

Fernández, Strother Martin, L.Q. Jones, Albert Dekker, Bo Hopkins, Dub Taylor, Paul Harper, Jorge 

Russek]. 

81. Μοντέρνοι Καιροί [Modern Times, 1936], Charles Chaplin. [cast: Charles Chaplin, Paulette 

Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford, Chester Conklin, Hank Mann, Stanley Blystone, Al Ernest 

Garcia, Richard Alexander, Cecil Reynolds, Mira McKinney, Murdock MacQuarrie, Wilfred Lucas, 

Edward LeSaint, Fred Malatesta]. 

82. [Giant, 1956], George Stevens [cast: Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Carroll Baker, 

Jane Withers, Chill Wills, Mercedes McCambridge, Dennis Hopper, Sal Mineo, Rod Taylor, Judith 

Evelyn, Earl Holliman, Robert Nichols, Paul Fix, Alexander Scourby]. Όσκαρ. 

83. Πλατούν [Platoon, 1986], Oliver Stone. [cast: Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Forest 

Whitaker, Francesco Quinn, John C. McGinley, Richard Edson, Kevin Dillon, Reggie Johnson, Keith 

David, Johnny Depp, David Neidorf, Mark Moses, Chris Pedersen, Tony Todd]. Τέσσερα Όσκαρ. 

84. [Fargo, 1996], Joel Coen. [cast: William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare, Kristin Rudrüd, 

Harve Presnell, Tony Denman, Gary Houston, Sally Wingert, Kurt Schweickhardt, Larissa Kokernot, 

Melissa Peterman, Steve Reevis, Warren Keith, Steve Edelman, Sharon Anderson]. ∆ύο Όσκαρ. 



85. Σούπα πάπιας [Duck Soup, 1933], Leo McCarey. [cast: Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx, 

Zeppo Marx, Margaret Dumont, Raquel Torres, Louis Calhern, Edmund Breese, Leonid Kinskey, 

Charles Middleton, Edgar Kennedy]. 

86. Η ανταρσία ττου Μπάουντι [Mutiny On the Bounty, 1935], Frank Lloyd. [cast: Charles Laughton, 

Clark Gable, Franchot Tone, Herbert Mundin, Eddie Quillan, Dudley Digges, Donald Crisp, Henry 

Stephenson, Francis Lister, Spring Byington, Movita, Mamo Clark, Byron Russell, Percy Waram, David 

Torrence]. Όσκαρ. 

87. Φρανκεστάιν [Frankenstein, 1931], James Whale. [cast: Colin Clive, Mae Clarke, John Boles, Boris 

Karloff, Edward Van Sloan, Frederick Kerr, Dwight Frye, Lionel Belmore, Marilyn Harris]. 

88. Ήσυχος καβαλάρης [Easy Rider, 1969], Dennis Hopper. [cast: Peter Fonda, Dennis Hopper, 

Antonio Mendoza, Phil Spector, Mac Mashourian, Warren Finnerty, Tita Colorado, Luke Askew, Luana 

Anders, Sabrina Scharf, Robert Walker Jr., Sandy Brown Wyeth, Robert Ball, Carmen Phillips, Ellie 

Wood Walker]. 

89. Πάτον [Patton, 1970], Franklin J. Schaffner. [cast: George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, 

Michael Strong, Carey Loftin, Albert Dumortier, Frank Latimore, Morgan Paull, Karl Michael Vogler, 

Bill Hickman, Pat Zurica, James Edwards, Lawrence Dobkin, David Bauer, John Barrie]. Επτά Όσκαρ. 

90. Ο βασιλιάς της τζαζ [The Jazz Singer, 1927], Richard Fleischer. [cast: Neil Diamond, Laurence 

Olivier, Lucie Arnaz, Catlin Adams, Franklyn Ajaye, Paul Nicholas, Sully Boyar, Mike Kellin, James 

Booth, Janet Brandt, Hank Garrett, Judy Gibson, Rod Gist, Ernie Hudson, Walter Janovitz, Jill Jaress, 

James Karen, Michael Pasternak, Victor Paul, Dale Robinette, Luther Waters, Oren Waters, John 

Witherspoon]. 

91. Ωραία µου Κυρία [My Fair Lady, 1964], George Cukor. [cast: Audrey Hepburn, Rex Harrison, 

Stanley Holloway, Wilfrid Hyde-White, Gladys Cooper, Jeremy Brett, Theodore Bikel, Mona 

Washbourne, Isobel Elsom]. Οκτώ Όσκαρ. 

92. [A Place In the Sun, 1951], George Stevens. [cast: Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Shelley 

Winters, Anne Revere, Keefe Brasselle]. 

93. [The Apartment, 1960], Billy Wilder. [cast:Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, 

Ray Walston, Jack Kruschen, David Lewis, Hope Holiday, Joan Shawlee, Naomi Stevens, Johnny 

Seven, Joyce Jameson, Willard Waterman, David White, Edie Adams]. Πέντε Όσκαρ. 

94. Τα καλά Παιδιά [GoodFellas, 1990], Martin Scorsese. [cast: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, 

Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Chuck Low, Frank DiLeo, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, 

Frank Vincent, Frank Adonis, Catherine Scorsese, Gina Mastrogiacomo, Suzanne Shepherd]. Όσκαρ. 

95. [Pulp Fiction, 1994], Quentin Tarantino. [cast: Tim Roth, John Travolta, Samuel L. Jackson, 

Amanda Plummer, Eric Stoltz, Bruce Willis, Ving Rhames, Phil LaMarr, Maria de Medeiros, Rosanna 

Arquette, Peter Greene, Uma Thurman, Duane Whitaker, Paul Calderon, Frank Whaley]. Όσκαρ. 

96. Αιχµάλωτος της ερήµου [The Searchers, 1956], John Ford. [cast: John Wayne, Jeffrey Hunter, 



Vera Miles, Ward Bond, Natalie Wood, John Qualen, Olive Carey, Henry Brandon, Ken Curtis, Harry 

Carey Jr., Antonio Moreno, Hank Worden, Beulah Archuletta, Walter Coy, Dorothy Jordan]. Ένα 

βραβείο. 

97. Ξύπνα µωρό µου [Bringing Up Baby, 1938], Howard Hawks. [cast: Katharine Hepburn, Cary 

Grant, Charles Ruggles, Walter Catlett, Constable Slocum, Barry Fitzgerald, May Robson, Fritz Feld, 

Leona Roberts, George Irving, Tala Birell, Virginia Walker, John Kelly]. National Film Registry 

(1990). 

98. Oι Aσυγχώρητοι [Unforgiven, 1992], Clint Eastwood. [cast: Clint Eastwood, Gene Hackman, 

Morgan Freeman, Richard Harris, Jaimz Woolvett, Saul Rubinek, Frances Fisher, Anna Levine, David 

Mucci, Rob Campbell, Anthony James, Tara Frederick, Beverley Elliott, Liisa Repo-Martell, Josie 

Smith]. 4 Οσκαρ. 

99. Μάντεψε ποιος θα 'ρθει το βράδυ [Guess Who's Coming to Dinner, 1967], Stanley Kramer. 

(Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Houghton, Cecil Kellaway, Beah 

Richards). Academy Award for Best Actress (Katharine Hepburn), Academy Award για Σενάριο, 

BAFTA Film Award για καλύτερο ηθοποιό (Spencer Tracy), BAFTA Film Award για καλύτερη 

ηθοποιό (Katharine Hepburn). 

100. [Yankee Doodle Dandy, 1942], Michael Curtiz. [cast: James Cagney, Joan Leslie, Walter 

Huston, Richard Whorf, Irene Manning, George Tobias, Rosemary DeCamp, Jeanne Cagney, Frances 

Langford, George Barbier, S.Z. Sakall, Walter Catlett, Douglas Croft, Eddie Foy Jr., Minor Watson]. 3 

Οσκαρ και άλλα 2 βραβεία & 5 υποψηφιότητες. 

 

20. The Dreamers (2003) 

Ο βραβευµένος µε όσκαρ ιταλός σκηνοθέτης Bernardo Bertolucci (the last emperor – 1987) 
αποφασίζει να αναδείξει µε τη δική του µατιά τα γεγονότα της φοιτητικής επανάστασης και του 
κλίµατος της Γαλλίας τον Μάϊο του 1968.  

Ερωτισµός, ταραχές, απελευθέρωση και ντεµπούτο για την όµορφη Eva Green που είδαµε µετέπειτα 
σε ταινίες όπως Casino Royale, Dark shadows. 

  
  
  
  
19. Amelie (2001) 

Έσπασε ταµεία και θεωρήθηκε από πολλούς φαινόµενο. Πολύχρωµη αισθητική και ανάδειξη του 
ταλέντου της γλυκύτατης Audrey Tautou µέσα από την υπέροχη κινηµατογράφηση του Παρισιού.  

Αγάπη, γέλιο και σίγουρα µια ευχάριστη αύρα που βγάζει το συγκεκριµένο φίλµ είναι τα βασικά 
χαρακτηριστικά. Υποψήφια για 5 όσκαρ το 2002. 

  
  
  
  
18. Intouchables (2011) 

Τρυφερή, συγκινητική και συνάµα αστεία. Ο Francois Cluzet και ο Omar Sy υποδύονται έναν 
τετραπληγικό και τον βοηθό του αντίστοιχα σε µια από τις καλύτερες ταινίες της κινηµατογραφικής 



σεζόν 2012-1013. 

Ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. 

  
  
  
  
  
17. Hable con Ella (2002) 

Μια από τις καλύτερες και διασηµότερες ταινίες του εξαιρετικού 
Pedro Almodovar. Πραγµατεύεται την αγάπη, τη φιλία, τη µοναξιά και την έλλειψη επικοινωνίας που 
υπάρχει στους ανθρώπους. 

Υποψήφιο για δύο όσκαρ, από τα οποία απέσπασε το ένα. 

  
  
  
  
  
16. Die Welle (2008) 

Το κύµα βασίζεται σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν το 1967 



στην Καλιφόρνια. ]ιθυραµβικές κριτικές, εµβάθυνση στους µαθητές-µέλη του ''κύµατος'', αµεσότητα 
και θίξιµο ορισµένων αρχών και ερωτηµάτων όπως αν υφίσταται ή µπορεί να υπάρξει κάποια µορφή 
φασισµού στη σύγχρονη κοινωνία. 

Η εξάπλωση του πειράµατος πέρα από τους µαθητές της τάξης, θα αποτελέσει µια κλειστή κοινωνία 
µε τραγικό τέλος. Φεστιβαλική πορεία µε αποκορύφωµα την διεκδίκηση του µεγάλου βραβείου της 
επιτροπής στο Sundance.  

  
  
  
15. La vita e bella (1997) 

Μια ταινία που έχει γίνει ήδη κλασική! Όλοι µας θυµόµαστε τη 
σκηνή που ο Μπενίνι λέει ‘’goodmorning principessa’’. Πρόκειται και για την ταινία που τον 
καταξίωσε κι όλας στον παγκόσµιο κινηµατογράφο. 

Η ταινία βραβεύτηκε µε 3 όσκαρ, για Α’ αντρικό ρόλο, µουσικής και καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. 

  
  
  
  
  
14. Lock, stock and two smoking barrels (1998) 



Μια ανατρεπτική κωµωδία από τον τότε νεαρό Guy Ritchie. 
Πρόκεται για µια από τις καλύτερες ταινίες που έχει να δείξει ο αγγλικός κινηµατογράφος των 
τελευταίων χρόνων. 

Κέρδισε πολλές διακρίσεις σε διάφορα φεστιβάλ µε µεγαλύτερη διάκριση τις υποψηφιότητες στα 
βραβεία BAFTA της χρονιάς εκείνης. 

  
  
  
  
  
13. La mala Educacion 

Ίσως το καλύτερο σενάριο του Almodovar, που του πήρε 10 χρόνια 
να τελειώσει τη φοβερή δοµή του. Ανατροπή στην ανατροπή, εναλλαγή φανταστικού µε 
πραγµατικότητα και αποκάλυψη στον ρόλο του Ignacio ο µεξικανός Gael Garcia Bernal (Amores 
perros – 2000, The Motorcycle Diaries – 2004, Babel – 2006).  

Ένα υποτιµηµένο αριστούργηµα του Almodovar. 

  
  
  



  
12. Un long dimanche de fiancailles (2004) 

Μια πάρα πολύ καλή παραγωγή και καλλιτεχνική διεύθυνση στην 
καλύτερη γαλλική ταινία των τελευταίων χρόνων. Η Οντρέ Τοτού είναι για ακόµα µια φορά 
συγκλονιστική. 

Σκληρή και βαθιά ανθρώπινη ταυτόχρονα. ]ε θα ξεχάσω ποτέ την τελευταία σκηνή της ταινίας, που 
παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από τη θέασή της, παραµένει µια εκ των καλυτέρων ευρωπαικών. 

Ήταν υποψήφια για δύο όσκαρ. 

 
  
  
  
11. Mar adentro (2004) 

Ο,τι και να πει κανείς για τον Alejandro Amenabar και τον Javier 
Bardem είναι πραγµατικά λίγο. Ο Bardem υποδύεται έναν τετραπληγικό, σε ένα ρόλο ζωής. 

Συγκινητική και τρυφερή σε µια ταινία που απέσπασε όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και 
πολλές διακρίσεις για Α’ ανδρικό ρόλο για τον Bardem. 

  
  



  
  
  
10. Run Lola Run (1998) 

Σπιντάτος ρυθµός µέσω του σεµιναριακού µοντάζ (διδάσκεται σε 
πανεπιστήµια), animation, πανέξυπνη κινηµατογράφηση, ταιριαστή µουσική, ασπρόµαυρα flashback 
και διαφορετική υφή στην εικόνα (την ιστορία µε τον πατέρα την τράβηξε µε βιντεοκασέτα). 

Ταινία σταθµός στον Ευρωπαϊκό κινηµατογράφο µε έντονη φεστιβαλική πορεία (βραβείο κοινού στο 
sundance, υποψήφια για χρυσό λέοντα στη Βενετία µεταξύ άλλων). 

  
  
  
  
9. Downfall (2004) 

Μια από τις καλύτερες ταινίες γύρω από τον Β' Παγκόσµιο πόλεµο είναι η γερµανική ''πτώση'' που θα 
είχε αποσπάσει και όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, αν δεν είχε πέσει στη χρονιά του συγκλονιστικού Mar 
Adentro που τελικά το κατέκτησε. Ο καλύτερος και πειστικότερος Χίτλερ που έχει εµφανιστεί ποτέ 
στον κινηµατογράφο ήταν αυτός που ενσάρκωσε ο πραγµατικά εξαιρετικός Bruno Ganz. 

Φοβερές σκηνές, απίστευτη αναπαράσταση και λίγο ακόµα φως στο τι συνέβη πραγµατικά εκείνη την 
εποχή από την οπτική µατιά των Γερµανών. 

  
  
  
8. The pianist (2002) 

Ο Roman Polanski δηµιουργεί την καλύτερη ταινία της καριέρας του. Πρόκειται για τη βιογραφία του 
πολωνο-εβραίου πιανίστα Βλαντισλαβ Σπιλµαν. 

Η ταινία ήταν υποψήφια για επτά όσκαρ από τα οποία απέσπασε τα τρία. 

 
  
  
  
  
  
7. Amores perros (2000) 

Σίγουρα, το αφιέρωµα µε τις ευρωπαϊκές ταινίες είναι ισπανο-γερµανική υπόθεση. Έτσι, λοιπόν, αυτή 
η ταινία του inarritu βρίσκεται στην έβδοµη θέση του αφιερώµατος. Μια σκληρή ταινία που προβάλλει 



διάφορες συνισταµένες.  

Πραγµατεύεται την αγάπη, τις διάφορες κοινωνικές τάξεις, αλλά και το εύστοχο σχόλιο περί 
εκµετάλλευσης του αδύναµου που στην προκειµένη περίπτωση είναι τα σκυλιά. 

  
  
  
 
  
6. Pan's Labyrinth (2006) 

Γοτθικό αλληγορικό παραµύθι από έναν οραµατιστή όπως ο Guillermo del Toro. Ανθρώπινο, 
ατµοσφαιρικό, µε εναλλαγή σκότους και ελπίδας µαεστρικά και σκηνοθετηµένο προσεγµένα. ]ιαθέτει 
φοβερό µακιγιάζ και έντονες πολιτικές αιχµές (είναι τοποθετηµένο άλλωστε στην µετα-πολεµική 
Ισπανία). 

6 υποψηφιότητες για όσκαρ (καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, φωτογραφίας, µουσικής, µακιγιάζ, 
σεναρίου και καλλιτεχνικής διεύθυνσης) αποσπώντας τελικά 3 για το µακιγιάζ, την καλλιτεχνική 
διεύθυνση και την αξέχαστη φωτογραφία του, δηµιουργώντας παράλληλα και απορίες για την 
απώλεια του σχεδόν σίγουρου βραβείου για ξενόγλωσση ταινία από τις ζωές των άλλων. 

 
  
5. Shame (2011) 

Ξεκινώντας από την αδικία της στα όσκαρ σε αρκετές κατηγορίες µε κυριότερη τον Α' αντρικό ρόλο 
για την σπαρακτική ερµηνεία ζωής του Fassbender (Hunger – 2008, Jane Eyre – 2011, X-men: First 
Class – 2011, Prometheus – 2012) και καταλήγωντας σε αυτή την σπουδαία ταινία -σπουδή- πάνω στην 
µοναξιά του ανθρώπου στο αστικό περιβάλλον και την αποξένωσή του όπως παρουσιάζεται µέσα από 
τον φακό του ταλαντούχου Steve McQueen. Τολµηρό θέµα, µε το σεξ να παρουσιάζεται ως τρόπος 
έκφρασης της απόγνωσης του ήρωα. Σπουδαία πορεία σε όλα τα µεγάλα φεστιβάλ, φτάνοντας µέχρι 
και την υποψηφιότητα του Fassbender για χρυσή σφαίρα που έχασε (άδικα) από τον George Clooney 
και τον ρόλο του στην ταινία ''The Descendants''. 

 
  
4. The White Ribbon (2009) 

Μια από τις καλύτερες ταινίες στη φιλµογραφία του Michael Haneke (Funny Games – 1997, Cache – 
2005) είναι η λευκή κορδέλα. Φοβερή φωτογραφία που βοηθάει αδιαµφισβήτητα την ασπρόµαυρη 
επιλογή του σκηνοθέτη. Πειθαρχία και κοινωνικά αίτια του πως γεννήθηκε ο µετέπειτα φασισµός που 
χαρακτήρισε την χώρα της Γερµανίας. Πολιτική σκέψη και φοβερή αφήγηση σε µια αριστουργηµατική 
ταινία που εξελίσσεται λίγα χρόνια πριν την έναρξη του Α' Παγκοσµίου πολέµου. Χρυσός φοίνικας και 
βραβείο κριτικών στο φεστιβάλ των Καννών, χρυσή σφαίρα για ξενόγλωσση ταινία και 2 
υποψηφιότητες στα όσκαρ (ξενόγλωσσης ταινίας και φωτογραφίας) µε φανερό τον παραγκωνισµό 
της ταινίας και του Haneke από τα µέλη της ακαδηµίας. 

 
  
3. Todo sobre mi madre (1999) 

Είναι αναµενόµενο στις πρώτες θέσεις του αφιερώµατος να βρίσκεται ταινία του Almodovar. Ίσως ο 
σπουδαιότερος εν’ ενεργεία ευρωπαίος σκηνοθέτης. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, κλασσικό δράµα κοµµένο 
και ραµµένο στο στυλ που λατρεύει ο Almodovar και η αλήθεια είναι πως µας αρέσει…  

Η ταινία απέσπασε το όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. 

 
  
  
  
  
2. Οι ζωές των άλλων (Das Leben Der Anderen) (2006) 

Είναι σίγουρο πως γνωρίζατε από την αρχή πως αυτή η ταινία θα ήταν πολύ ψηλά. Πλαισιοµένη από 
εξαιρετικό cast και ένα πολύ δυνατό σενάριο κατακτά εύκολα το όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης 



ταινίας της χρονιάς. Η ταινία ουσιαστικά αφηγείται µια ιστορία κατά τα χρόνια της σοσιαλιστικής 
ανατολικής Γερµανίας. ]είχνει µε πολύ επιτυχηµένο τρόπο πως κάθε είδους ολοκληρωτικό 
καθεστώς  είναι κακό είτε αυτό βρίσκεται στη δεξιά, είτε στην αριστερά –όπως ακριβώς συµβαίνει 
εδώ- πλευρά του πολιτικού ιδεολογικού άξονα. Πιο συγκεκριµένα για την Ανατολική Γερµανία, η 
στάζι! Πραγµατικά, µια ταινία µε σκηνές συγκλονιστικές, βαθιά συγκινητική που σίγουρα θα 
προβληµατίσει, αλλά και θα αλλάξει άρδην τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ο θεατής διάφορα 
κοινωνικό-πολιτικά µηνύµατα στη ζωή του. 

 
  
1. Amour (2012) 

]εν θα µπορούσε να είναι τίποτα άλλο πέρα από την Αγάπη του Haneke στη πρώτη θέση, στη πιο 
ολοκληρωµένη ταινία του, την πιο συγκινητική στο µέτρο του εφικτού, καθώς δεν παύει να είναι σήµα 
κατατεθέν του σκηνοθέτη η ψυχρότητά του. Αυτή η αγάπη θα κλονιστεί, αλλά δεν παύει να είναι 
δεµένη µε τα µεγαλύτερα δεσµά, αυτά των συναισθηµάτων που έχουν δηµιουργηθεί σε µια τόσο 
µεγάλη χρονικά σχέση όπως αυτή παρουσιάζεται µέσα από την ιστορία του Haneke. Φοβερές 
ερµηνείες ανάλογες των ονοµάτων των ηθοποιών (Jean-Louis Trintignant και Emmanuelle Riva) , 
κρατούν όλη την ταινία σε συνδυασµό µε την ρεαλιστική φωτογραφία και τα χαρακτηριστικά 
µακρόσυρτα πλάνα του σκηνοθέτη που µας κάνει να αισθανόµαστε πως είµαστε µέσα στο διαµέρισµα 
του ζευγαριού. Η καλύτερη και πιο µεστή ταινία του σπουδαιότερου σύγχρονου ευρωπαίου 
δηµιουργού, µια ωδή στον έρωτα, την τρυφερότητα της αγάπης, τη σκληρότητα της ζωής και τον 
θάνατο. Χρυσός φοίνικας στο φεστιβάλ των Καννών, χρυσή σφαίρα για καλύτερη ξενόγλωσση ταινία 
και 5 υποψηφιότητες στα επερχόµενα όσκαρ (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, καλύτερης 
ξενόγλωσσης ταινίας και Ά γυναικείου ρόλου για την Riva). 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ  

 
Επιλογή ταινιών 



 

 
 

ΤΟ ΚΥΜΑ   
DIE WELLE 

Κοινωνική 2008 | Έγχρ. | ∆ιάρκεια: 110' 

Γερµανική ταινία, σκηνοθεσία Ντένις Γκάνσελ µε τους: Γιούργκεν Φόγκελ, Φρέντερικ Λάου, Μαξ 
Ρίµελτ, Τζένιφερ Ούλριχ 

Ένας καθηγητής πολιτικής ιστορίας µε αναρχικό παρελθόν και πρωτοποριακές ιδέες στήνει ένα 
παιχνίδι ρόλων µε τους µαθητές του. Μέσα από ένα διδακτικό πείραµα θέλει να τους δείξει στην 
πράξη την κρυφή γοητεία του ολοκληρωτισµού, τα πράγµατα όµως αρχίζουν να ξεφεύγουν από τον 
έλεγχο. 

Συνοπτική κριτική 

Τολµηρό θεµατικά, αλλά αφελές κινηµατογραφικά και άσφαιρο ιδεολογικά δράµα, το οποίο 
παρασύρει µε τη σκηνοθετική του δεξιότητα. Μελοδραµατικά στηµένο, πέφτει στην παγίδα των πιο 
απλοϊκών συµπερασµάτων και όλων όσα µε στόµφο καταγγέλλει. 

Ασυµβίβαστη Γενιά  
Dangerous Minds 

Κοινωνική 1995 | Έγχρ. | ∆ιάρκεια: 87' 
- 

Αµερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζον Σµιθ µε τους: Μισέλ Φάιφερ, Τζορτζ Ντζούντζα, Γουέιντ 
Ντοµίνγκεζ  

Μια πρώην πεζοναύτης διορίζεται καθηγήτρια σε µια τάξη προβληµατικών παιδιών, που ανήκουν 
στις λαικές τάξεις της Καλιφόρνια και καταφέρνει να τους εµφυσήσει την αγάπη για την ποίηση. 

 



Μοίρασµα ερωτηµατολογίων 

 

Με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τη σχέση µαθητή-καθηγητή διατυπώσαµε και 
µοιράσαµε στους µαθητές του Λυκείου ένα ερωτηµατολόγιο  11  ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις θίγουν 
την καθηµερινή ζωή στο σχολείο,ενώ ένα ξεχωριστό ερωτηµατολόγιο 10 ερωτήσεων για καθηγητές 
περιλάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τις σχέσεις µε τους µαθητές τους. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  PROJECT  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΑΘΗΤΩΝ) 
  

1.      Ηλικία:  

Α) από 12-14 

Β) από 15-18 

  

2.      Φύλλο:  

Α) αρσενικό 

Β) θηλυκό 

  

3.      Για ποιο λόγο πηγαίνετε σχολείο; 

Α) επειδή το επιβάλλουν οι γονείς µου  

Β) για να βρίσκοµαι µε τους φίλους µου  

Γ) δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω  

∆) θέλω να περάσω σε µια σχολή 

  

4.      Πώς λύνετε τα προβλήµατά σας µε άλλους µαθητές; 

Α) διάλογο 

Β) βία (π. χ.: λεκτική, ψυχολογική, σωµατική) 

Γ) λογοµαχία 

  

5.      Πώς κάνετε τα παράπονά σας στους καθηγητές; 



Α) συζητώντας µαζί τους 

Β) αδιαφορώντας για το µάθηµά τους 

Γ) ‘χαλάω’ το µάθηµά τους κάνοντας φασαρία 

  

6.      Πώς πρέπει κατά τη γνώµη σας να προσεγγίζει ο καθηγητής τους µαθητές; 

Α) µε συζήτηση για θέµατα που τους απασχολούν 

Β) µε ενδιαφέρουσες µεθόδους διδασκαλίας (π. χ.: βιωµατική εκπαίδευση) 

  

7.      Από πού πιστεύετε ότι προέρχεται η άσχηµη συµπεριφορά των µαθητών; 

Α) κακή διαπαιδαγώγηση 

Β) παραβατικότητα 

Γ) προσωπικά προβλήµατα 

  

8.      Ποιοι είναι οι παράγοντες της καλής σχολικής επίδοσης; 

Α) καλό οικογενειακό περιβάλλον 

Β) ικανότητα συγκέντρωσης 

Γ) υψηλή αυτοεκτίµηση 

  

9.      Ποιοι είναι οι παράγοντες της κακής σχολικής επίδοσης; 

Α) αίσθηµα ντροπής 

Β) µαθησιακές δυσκολίες 

Γ) κακό οικογενειακό περιβάλλον 

  

10.  Με ποιους τρόπους ο καθηγητής θα πρέπει να επιβραβεύει τους µαθητές; 

Α) µε υψηλό βαθµό 

Β) µε πολύ καλά λόγια 

Γ) µε έπαινο 

  



11.  Ποια πιστεύετε θα έπρεπε να είναι η αντιµετώπιση των µαθητών µε άσχηµη 
συµπεριφορά; 

Α) αδιαφορία 

Β) επιβολή ποινών 

Γ) ατοµική προσέγγιση 

∆) υποµονή 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ PROJECT Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (KΑΘΗΓΗΤΩΝ) 

  

1.      Ηλικία:  

Α) 30-40 

Β) 40-50 

Γ) 50 + 

  

2.      Φύλο: 

Α) αρσενικό  

Β) θηλυκό  

  

3.      Καταφέρνετε να έχετε τον έλεγχο της τάξης; 

Α) ναι 

Β) όχι  

Γ) τις περισσότερες φορές 

∆) όχι πάντα 

  

4.      Κάνετε ασυνείδητα διακρίσεις στους µαθητές; 

Α) ναι  

Β) όχι  

Γ) µερικές φορές 

  



5.      Πώς αντιµετωπίζετε τα ‘ανήσυχα’ παιδιά στην τάξη; 

Α) αδιαφορώντας  

Β) βγάζοντάς τα από την τάξη, µε απουσία 

Γ) διάλογος 

  

6.      Κάνετε µετατόπιση των προσωπικών σας προβληµάτων στους µαθητές; 

Α) ναι 

Β) όχι  

Γ) µερικές φορές 

  

7.      Κρίνετε τους µαθητές από την εµφάνισή τους; 

Α) ναι  

Β) όχι  

Γ) και από την εµφάνιση 

  

8.      Πώς θα αντιµετωπίζατε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάποιο µαθητή σας; 

Α) θα απευθυνόµουν στον διευθυντή 

Β) αδιαφορώντας  

Γ) θα προσπαθούσα να τον αποµακρύνω 

  

9.      Επικρίνετε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο; 

Α) ναι  

Β) όχι  

Γ) τη θεωρώ απαραίτητη 

  

10.  Πώς θα αντιδρούσατε σε ένα καυγά µεταξύ µαθητών; 

Α) θα προσπαθούσα να τους χωρίσω  

Β) θα απευθυνόµουν στο διευθυντή 



Γ) θα τους επέβαλλα κάποια ποινή ανάλογα µε τη σοβαρότητα 

  

  

 
 
 

���� Ασυμβίβαστη Γενιά  
 

  

Κοινωνική 1995  

Αµερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζον Σµιθ µε τους: Μισέλ Φάιφερ, Τζορτζ Ντζούντζα, Γουέιντ 
Ντοµίνγκεζ 

Το σενάριο της «Ασυμβίβαστης Γενιάς» βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία, με κεντρικό πρόσωπο μια 

πρώην αξιωματικό του αμερικανικού ναυτικού, που εγκατέλειψε την καριέρα της για να διοριστεί ως 

καθηγήτρια σε ένα σχολείο, που απαρτίζεται κυρίως από φτωχά παιδιά της ισπανόφωνης κοινότητας της 

Βόρειας Καλιφόρνιας. Για να προσεγγίσει τους δύσκολους μαθητές της, η Louanne Johnson (Michelle 

Pfeiffer) θα εγκαταλείψει τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης. Προσπαθώντας να ξυπνήσει το 

ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία, τους ζητάει να αναλύσουν τους στίχους των τραγουδιών του Μπομπ 

Ντίλαν, ενώ η εμπλοκή της με τους μαθητές της ξεπερνάει τους τοίχους του σχολείου, καθώς διαπιστώνει 

τα τεράστια προβλήματα που κάποιοι από αυτούς βιώνουν στα σπίτια τους και στους δρόμους της 

γειτονιάς τους. Φυσικά, οι ανορθόδοξες μέθοδοί της θα τη φέρουν σε σύγκρουση με το σχολικό 

κατεστημένο, αλλά και με τις οικογένειες των μαθητών της, που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την 

ανάμειξη μίας λευκής στις υποθέσεις τους. 

Συνοπτική κριτική 

Έχοντας χαρακτηριστεί ακόµα και ως "ναρκοπέδιο των κλισέ" απο ορισµένους κριτικούς,η ταινία 
έχει γενικότερα στιγµατιστεί απο την αφέλεια που διέπει την ιστορία.Το γεγονός οτι η καθηγήτρια 
δεν µαθαίνει στα παιδιά τίποτε το οποίο µπορεί να τους χρησιµεύσει στο να βρουν µια 
δουλειά,παραµερίζεται φαιδρά.Στο τέλος ωστόσο,ο υπεραισιόδοξος και υπερβάλλων ζήλος της 
καταφέρνει να ικανοποιήσει περισσότερο µάλλον την δική της φαντασίωση,παρά των µαθητών της. 

  

FREEDOM WRITERS   

 

  

Κοινωνική 2007 

Σε ένα σχολείο που η ρατσιστική αντιµετώπιση και τα περιστατικά βίας αποτελούν 
καθηµερινότητα, η καθηγήτρια Έριν Γκρούγουελ, έχοντας να αντιµετωπίσει ένα εκπαιδευτικό 



σύστηµα που αδιαφορεί, θα προσπαθήσει να µετατρέψει το µάθηµα της τάξης σε ζήτηµα ζωής για 
τους µαθητές της. Μέσω της επικοινωνίας και της κατανόησης, οι µέχρι τότε "ανεπίδεκτοι 
µαθήσεως" έφηβοι, θα ανακαλύψουν την αξία της ανοχής και θα προσπαθήσουν να φτιάξουν τις 
κατεστραµµένες ζωές τους, αλλάζοντας ολοκληρωτικά τον κόσµο τους. 

Συνοπτική κριτική 

H δυο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Χίλαρι Σουάνκ και ο δημοφιλής πρωταγωνιστής του “Grey’s Anatomy” 

Πάτρικ Ντέμπσεϊ πρωταγωνιστούν σε αυτή τη δυνατή κοινωνική ταινία. Το «Freedom writers» αφηγείται 

τις ιστορίες νέων ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει σε ένα επικίνδυνο αστικό περιβάλλον και μιας 

καθηγήτριας που θέλει να τους δώσει αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη: χώρο για να μιλήσουν. 

  

  

Άθικτοι  

 

  

Ένας τετραπληγικός αριστοκράτης προσλαµβάνει ως βοηθό/νοσοκόµο έναν νεαρό Αφρικανό των 
παριζιάνικων προαστίων, ο οποίος θα του αλλάξει τη ζωή µε εντελώς απρόσµενο τρόπο. 

 Συνοπτική κριτική 

Τρυφερή, ανθρώπινη και αστεία δραµεντί χαρακτήρων, η οποία δεν χάνει ποτέ από το στόχαστρό 
της τον θεατή, είτε επιστρατεύοντας ευρηµατικές, διασκεδαστικές λύσεις είτε εύκολα αστεία και 
φαρσικές βινιέτες. Το πνεύµα της, ωστόσο, είναι εξαρχής ξεκάθαρο και αγνό, το ύφος της σαφές 
και το συµπέρασµά της αισιόδοξο και περισσότερο απλό παρά απλοϊκό, κάτι που την έσπρωξε να 
γίνει η τρίτη µεγαλύτερη επιτυχία του γαλλικού box office και να συγκεντρώσει 285 εκατ. δολάρια 
σε παγκόσµιες εισπράξεις. 

 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 12 έως 18 ετών. Μοιράστηκε σε 121 
µαθητές του σχολείου, από τους οποίους οι 70 είναι αγόρια. Μεγάλη απήχηση είχαν τα 
αποτελέσµατα στην ερώτηση : «Για ποιο λόγο πηγαίνετε σχολείο», καθώς 90 από τους µαθητές 
απάντησαν : «θέλω να περάσω σε µία σχολή» και 11 «επειδή το επιβάλλουν οι γονείς µου». Επίσης 
σηµαντικό είναι να αναφερθεί το ποσοστό των µαθητών που απάντησαν «συζητώντας µαζί τους» 
στην ερώτηση «πώς λύνετε τα προβλήµατά σας µε τους καθηγητές», καθώς κυµαίνεται στο 82. στη 



συνέχεια οι περισσότεροι µαθητές πιστεύουν πως οι παράγοντες της καλής σχολικής επίδοσης είναι 
το καλό οικογενειακό περιβάλλον. Όµοια και για της κακής επίδοσης είναι το κακό οικογενειακό 
περιβάλλον. Τέλος, µέσω των αποτελεσµάτων φαίνεται η προτίµηση της επιβράβευσης των 
µαθητών να είναι ο υψηλός βαθµός καθώς 63 άτοµα επέλεξαν αυτήν την απάντηση. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται στους καθηγητές του σχολείου μας, ηλικίας 30-50+ ετών, όπου και 

μοιράστηκε. Οι περισσότεροι όπως αποδεικνύουν από τις απαντήσεις τους στην ερώτηση : «καταφέρνετε 

να έχετε τον έλεγχο της τάξης», μερικές φορές δεν το καταφέρνουν. Στη συνέχεια, όλοι οι καθηγητές 

υποστηρίζουν πως δεν μετατοπίζουν τα προσωπικά τους προβλήματα στους μαθητές τους. Επίσης, ένας 

απάντησε «ναι» , όταν ρωτήθηκε αν κρίνει τους μαθητές του από την εξωτερική τους εμφάνιση. Τέλος, 7 

είναι αυτοί που δεν επικρίνουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο και 3 που τη θεωρούν 

απαραίτητη. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ύστερα απο μελέτη και μετά απο αποτελέσματα που συλλέξαμε απο τα ερωτηματολόγια τα οποία 

απάντησαν μαθητές του 8ου Γυμνασίου-Λυκείου Χαλανδρίου καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

 

1)Η σχέση μαθητή και καθηγητή δεν επηρεάζει την ζωή των μαθητών,δηλαδή οι σχέσεις είναι τυπικές και 

οι μαθητές βλέπουν τον καθηγητή ωσ πηγή γνώσεων και τίποτα περισσότερο. 

2)Μεγάλο μέρος των μαθητών προτιμούν την σύγχρονη διδασκαλία με τη βοήθεια διαδραστικών μέσων 

και όχι τον παραδοσιακο τρόπο.   

3)Ο τρόπος διδασκαλίας δεν πρέπει να είναι αυστηρός γιατί αυτό κάνει τους μαθητές να μισούν το 

μάθημα.  

4)Η κατάλληλη τιμωρία απο τον καθηγητή ΠΡΕΠΕΙ πάντα να ακολουθείται απο παρατηρήσεις και να μην 

επιβάλλεται κατευθείαν.  

5)Η πιο δύσκολη δουλειά ενος καθηγητή δεν είναι το μάθημα αλλά η αντιμετώπιση των ατίθασων 

μαθητών. 

 

 

 

Αναστοχασμός 

 

Η ετοιμασία της εργασίας του project ήταν χρονοβόρα μα ευχάριστη. Δουλέψαμε ομαδικά και συλλέξαμε 

πληροφορίες για την έρευνά μας απο το internet και απο βιβλία. Χάρη στην οργάνωσή μας, τον τρόπο 

συνεργασίας μας, την άριστη καθοδήγηση της καθηγήτριάς μας μπορέσαμε να βάλουμε σε μια σειρά και 

να βγάλουμε σε πέρας με μεγάλη επιτυχία την εργασία μας. Ακόμα ρωτήσαμε τους συμμαθητές μας να 

μας πουν την άποψή τους για το θέμα του ρόλου του εκπαιδευτικού.   

 

 

Η άποψή μας για το έργο των καθηγητών 

 

1)Να οργανώνει και να προτείνει μοντέλα διδασκαλίας προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών. 

2)Να τους προσφέρει ποικίλες μορφωτικές ευκαιρίες και ερεθίσματα σε κατάλληλα ποικιλίμορφα 

περιβάλλοντα.  



3)Να ενισχύει τη σκέψη, το στοχασμό, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, προσφέροντάς  τους 

ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης.  

4)Να προκαλεί την κοινωνική επαφή ως πηγή μάθησης, αλλά και εφαρμογής των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν.  

5)Να υιοθετήσει αντικειμενικούς τρόπους αξιολόγησης μαθητών.  

6)Να υποστηρίζει τους μαθητές τους σε γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.  

7)Τέλος, να αποσύρεται σταδιακά και με διακριτικότητα απο το έργο του για να αφήνει περιθώρια 

ελευθερίας στους μαθητές. 

 

 

 

 


