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 ΔΠΗΚΧΝ ΣΑΗΝΗΧΝ 
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ΔΗΑΓΧΓΖ: 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ 

 

 Ζ  δηαρξνληθή ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο. 

 Ζ επηθαηξφηεηα ηνπ ζέκαηνο ζηελ θνηλσλία καο. 

 Ζ δπλαηφηεηα ηεο πιεξέζηεξεο κειέηεο απηνχ.  

 

 

ΚΟΠΟ 

Ζ κειέηε δηαθφξσλ εηδψλ ηαηληψλ φπσο... 

 

 ηζηνξηθψλ 

 θνηλσληθψλ 

 πνιηηηθψλ  

 βηνγξαθηψλ 

 

Ζ παξαηήξεζε ηεο επηξξνήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζε 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ-

ΣΟΥΟΗ 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΔ 

 Ση νξίδνπκε σο βηνγξαθία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν; 

 Με πνην θξηηήξην επηιέγνληαη ηα άηνκα ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη νη βηνγξαθίεο;  (απφ ηνλ θφζκν ηεο 

κφδαο, ηεο πνιηηηθήο…) 

 Καηά πφζν νη βηνγξαθίεο αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα; 

 Πψο  ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή 

θαηάζηαζε ηεο επνρήο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, αιιά 

θαη ζηελ επνρή καο, αληηζηνίρσο; 

 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ... 

 

 Πνηα αληίδξαζε πξνθάιεζε ε εκθάληζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

20νπ αηψλα;  (ηζηνξηθή αλαδξνκή) 

 Με πνηνλ ηξφπν ν θηλεκαηνγξάθνο ζρνιηάδεη ηα 

δηάθνξα θνηλσληθά θαηλφκελα; 
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 Πψο δηακνξθψλνληαη ηα ήζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν; 

 

ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ 

 Ση νξίδνπκε σο ηζηνξηθέο ηαηλίεο; 

 Ση νξίδνπκε σο επηθέο ηαηλίεο; 

 Καηά πφζν απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλεπψο απνηεινχλ έγθπξε πεγή 

πιεξνθφξεζεο; 

 Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο ηαηλίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα;  (παξαδείγκαηα) 

  ε πνηεο δηαθνξεηηθέο επνρέο αλαθέξνληαη νη 

ηζηνξηθέο ηαηλίεο; 

 Πνηα είλαη ηα φξηα κεηαμχ κπζνπιαζίαο θαη πηζηήο 

αλαπαξάζηαζεο αιεζηλψλ γεγνλφησλ ζηηο ηζηνξηθέο 

ηαηλίεο;  

 

ΣΑΗΝΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ   

 

 Με πνηνλ ηξφπν ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί θνξέα 

ηδενινγίαο; 

 Με πνηνλ ηξφπν ζρνιηάδεη ηα πνιηηηθά δξψκελα ηεο 

εθάζηνηε επνρήο; (αλαθνξά ηφζν ζηνλ επξσπατθφ 

φζν θαη ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν) 
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 Με πνηνλ ηξφπν ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί 

παξάγνληα επηξξνήο ζηελ πνιηηηθή απφ ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα; 

 

 

                                          

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

 Κχξηεο ηερληθέο γηα ζπιινγή θαη επηθχξσζε 

πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη : 

επηζθέςεηο , βηβιηνγξαθία(αμηνπνίεζε 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ θαη άξζξσλ), internet 

 

 Γηαζηαχξσζε πεγψλ κέζσ πξνζσπηθήο έξεπλαο. 

 

 Έληαμε πιεξνθνξηψλ ζε αλάινγε κνξθή θεηκέλνπ. 

 

 Σειηθή αμηνιφγεζε. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
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O θηλεκαηνγξάθνο, φπσο θαη ε ινγνηερλία, είλαη ε ηέρλε 

ηεο αθήγεζεο, ησλ κχζσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηαο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ κέζα ζηνλ 

ρξφλν. Ηδέεο ή αλακλήζεηο, κηθξά επεηζφδηα ή νιφθιεξεο 

επνρέο, απιέο θαηαγξαθέο ή εκβαζχλζεηο. πσο 

ιεηηνπξγεί ε ινγνηερλία, έηζη ιεηηνπξγεί θαη ην ζηλεκά, 

κφλν πνπ εδψ ζηελ δχλακε ηεο αθήγεζεο πξνζηίζεηαη 

θαη ε δχλακε ηεο εηθφλαο, δειαδή ε δχλακε ηνπ 

ληνθνπκέληνπ. Απφ ηνλ βνπβφ θαη αζπξφκαπξν, κέρξη 

ηνλ έγρξσκν κε AUDIO VISUAL ήρν θαη 3D εηθφλα, ν 

θηλεκαηνγξάθνο θαίλεηαη λα θεξδίδεη ηελ αδπζψπεηε 

κάρε κε ην ρξφλν θαη λα θηάλεη δηαθνξνπνηεκέλνο, 

εμειηγκέλνο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο ε 7ε ηέρλε. 

Γηαηί φκσο ιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν ηηκεηηθφ ηίηιν; 

Γηαηί πνιχ απιά, ν θηλεκαηνγξάθνο, φπσο θαη ε θάζε 

κνξθή ηέρλεο άιισζηε, είλαη ειεχζεξε έθθξαζε, 

δεκηνπξγία, θαληαζία, απνηχπσζε ζπλαηζζεκάησλ, 

αγάπε γηα ηε δσή θαη ηηο νκνξθηέο ηεο. πσο καο ιέεη 

άιισζηε θαη ν Ch. Reade « Κάζε κνξθή ηέρλεο είλαη ε 

έθθξαζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο, ε δηαθνλία κηαο ηδέαο, ε 

εθπιήξσζε κηαο επηζπκίαο». πλεπψο θαιιηεξγεί ηα 

αηζζεηηθά θξηηήξηα ηνπ αλζξψπνπ, νμχλεη ηελ θξηηηθή 

ηνπ ζθέςε, εκπινπηίδεη ην γλσζηηθφ ηνπ πεδίν θαη 

δηεπξχλεη ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπ νξίδνληεο. Σνπ 

δηδάζθεη ηελ αμία θαη ην ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ηνλ παξεγνξεί θαη δηεγείξεη ηα βαζχηεξα, 

αζέαηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηνλ εμαγλίδεη, ηνλ ιπηξψλεη. 
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Πέξαλ φκσο φισλ απηψλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε 

εμαηξεηηθή παηδεπηηθή αμία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Σν 

άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα 

ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη πνιιέο θνξέο αθφκε θαη ην 

κέιινλ. Οη ηζηνξηθέο ηαηλίεο γηα παξάδεηγκα, καο 

πιεξνθνξνχλ κε άκεζν, παξαζηαηηθφ ηξφπν γηα 

γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο, ηε ζηηγκή 

πνπ νιφθιεξν ην γίγλεζζαη ηεο ηζηνξίαο καο δσληαλεχεη 

θαη μεηπιίγεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Δπηπιένλ ν 

θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί κηα “αληαλάθιαζε ηεο 

θνηλσλίαο”, φπσο πνιχ εχζηνρα έρεη παξαηεξεζεί. ηελ 

νζφλε απηνχ παξειαχλεη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο εθάζηνηε επνρήο, ηα πνιηηηθά δξψκελα, νη 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, νη εζηθέο αμίεο, ε πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε. πλεπψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα 

ηζρπξφ φπιν λνπζεζίαο θαη επηξξνήο ηνπ ιανχ. 

πλνιηθά, απνηειεί ηφπν θνηλφηαην γξαθήο ην γεγνλφο 

φηη ππάξρεη κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, 

αιιεινζπκπιήξσζεο θαη αιιειεμάξηεζεο  κεηαμχ 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη θνηλσλίαο. Δκείο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηδηψθνπκε λα κειεηήζνπκε ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο ζρέζεο απηήο, λα ηαμηδεχζνπκε 

ζην ρξφλν κε ηηο ηζηνξηθέο ηαηλίεο, λα γλσξίζνπκε λέα 

άηνκα κέζσ ησλ βηνγξαθηψλ, λα επαηζζεηνπνηεζνχκε 

κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ηαηληψλ θαη λα ελεκεξσζνχκε 

κέζσ ησλ πνιηηηθψλ. Σν εγρείξεκά καο δχζθνιν ... αιιά 

ειπίδνπκε φηη ζα ηα θαηαθέξνπκε.    
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ΒΗΟΓΡΑΦΗΔ 

 

http://2.bp.blogspot.com/-TdmgQtCI6Lk/TyO340dks8I/AAAAAAAABTo/RxjJvenyJOI/s1600/downey-cha
http://2.bp.blogspot.com/-TdmgQtCI6Lk/TyO340dks8I/AAAAAAAABTo/RxjJvenyJOI/s1600/downey-cha
http://2.bp.blogspot.com/-TdmgQtCI6Lk/TyO340dks8I/AAAAAAAABTo/RxjJvenyJOI/s1600/downey-cha
http://2.bp.blogspot.com/-TdmgQtCI6Lk/TyO340dks8I/AAAAAAAABTo/RxjJvenyJOI/s1600/downey-cha
http://2.bp.blogspot.com/-TdmgQtCI6Lk/TyO340dks8I/AAAAAAAABTo/RxjJvenyJOI/s1600/downey-cha
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Οη βηνγξαθίεο είλαη ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, ηα νπνία 

έρνπλ σο ζηφρν λα πξνβάιινπλ ηε δσή ζεκαληηθψλ 

ζπλήζσο αλζξψπσλ, πνπ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ αλζξσπφηεηα θαη θαηάθεξαλ λα κείλνπλ ζηελ 

ηζηνξία. 

 

Σα πξφζσπα ηα νπνία επηιέγνληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο βηνγξαθηθήο ηαηλίαο είλαη ππαξθηά θαη αλήθνπλ 

θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πνιηηηθφ θαη ηνλ θαιιηηερληθφ  

θφζκν, ελψ έρνπλ θαηαθέξεη λα μερσξίζνπλ θαη λα 

αζθήζνπλ ηδηαίηεξε επηξξνή ζηελ επνρή φπνπ έδεζαλ. 

Μπνξεί αθφκα λα είλαη πξφζσπα ηεο παιαηφηεξεο, αιιά 

θαη ζχγρξνλεο ηζηνξίαο. Πξφζσπα ηα νπνία μερψξηζαλ 

γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ην ηαιέλην ηνπο,  

ην έξγν ηνπο, ηε δηαζεκφηεηα ηνπο, ηελ θαινζχλε ή 

αθφκα θαη ηε ζθιεξφηεηα ηνπο. 

 

Οη βηνγξαθίεο απνηεινχλ έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα 

θηλεκαηνγξαθηθά είδε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην 

φηη απαηηνχλ έξεπλα θαη εμνλπρηζηηθή αλάιπζε ηεο δσήο 

ηνπ πξσηαγσληζηή. Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθά 

επηηπρεκέλεο βηνγξαθίαο δελ αξθεί κφλν ε εχξεζε ησλ 

βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζηηο νπνίεο έρεη άκεζε 

πξφζβαζε θαη ην επξχ θνηλφ ράξηο ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο. Αληίζεηα ε επηηπρεκέλε βηνγξαθία ζα  

πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ δχν βαζηθά κέξε. ην πξψην 

ζα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ πξσηαγσληζηή, μεθηλψληαο απφ ηελ 

παηδηθή ηνπ ειηθία, φπσο ε νηθνγέλεηα ηνπ, ην κέξνο ζην 

νπνίν κεγάισζε, νη επηδφζεηο ηνπ ζην ζρνιείν, νη 

ζπνπδέο θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία ηα νπνία ζα καο 
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βνεζήζνπλ λα ζρεκαηίζνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα απηφλ. Δπίζεο, απαξαίηεηε είλαη ε αλαθνξά ηεο 

νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

ησλ ζπλεζεηψλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Μηα 

βηνγξαθία ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζθηαγξαθεί ην 

ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ, φπσο απηφο ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα,  πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηα 

πξνηεξήκαηα, φζν θαη ηα ειαηηψκαηα απηνχ, ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηηο πξνηηκήζεηο, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. 

Δλ ζπλερεία, θαηά δεχηεξνλ ζα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ην άηνκν απηφ κπφξεζε λα μερσξίζεη, ην 

θνηλσληθφ ηνπ έξγν, ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

θνηλσλία θαη γεληθφηεξα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ 

είλαη θνηλψο απνδεθηά θαη επξέσο γλσζηά. 

  

 

Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ηηο βηνγξαθίεο σο 

δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ έξγν είλαη ν ηξφπνο 

παξνπζίαζεο  ησλ πξνζψπσλ. Πνιινί απφ ηνπο 

πξσηαγσληζηέο  ησλ βηνγξαθηψλ είλαη κνξθέο 

ακθηιεγφκελεο – θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνλ πνιηηηθφ 

ηνκέα – κε πιήζνο ππνζηεξηθηψλ αιιά θαη θαλαηηθψλ 

αληηπάισλ, πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ζπλδεζεί κε 

ζιηβεξά γεγνλφηα  ή έρνπλ πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο κε ηε 

http://4.bp.blogspot.com/-AG1liM9tNnQ/TyO3utRvwYI/AAAAAAAABTY/FjUVLnO2Avg/s1600/q


15 
 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην παξειζφλ. πλεπψο, ηε ζηηγκή 

απηή ε βηνγξαθία θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν 

ηελ ηζηνξία. Γηα ην ιφγν απηφ ν δεκηνπξγφο ηεο 

βηνγξαθίαο  ζα πξέπεη λα δηαζηαπξψζεη ηηο πεγέο 

άληιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, απνθεχγνληαο λα 

παξνπζηάζεη ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ήξσα 

ηνπ κνλφπιεπξα. Αληηζέησο νθείιεη λα πξνζπαζήζεη λα 

παξνπζηάζεη ηα γεγνλφηα φζν πην αληηθεηκεληθά γίλεηαη. 

Σαπηφρξνλα δελ ζα πξέπεη  λα παξαζχξεηαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο, ζρεηηθά κε ηνλ πξσηαγσληζηή 

ηνπ, αιιά λα παξνπζηάδεη απηφλ ρσξίο νχηε λα ηνλ 

επαηλεί νχηε λα ηνλ θαηεγνξεί θαη λα ηνλ θαηαδηθάδεη.  

 
 

Μφλν έηζη ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνηειεί έγθπξε θαη αμηφπηζηε 

πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ην παξειζφλ. Σαπηφρξνλα, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ παξνπζηάδεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζηθφ ήξσα, ζα 

κπνξνχζε θαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 

ηνπο ζχγρξνλνπο ηζηνξηθνχο δηεπθνιχλνληαο ηε 

θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ζην παξφλ αιιά θαη ην κέιινλ. 
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Γχζθνιε είλαη θαη ε επηινγή ησλ εζνπνηψλ ζηηο 

βηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Ο εζνπνηφο πνπ ζα αλαιάβεη λα 

ππνδπζεί  ην πξσηαγσληζηή ηεο βηνγξαθίαο, ζα πξέπεη 

λα κνηάδεη ζε απηφλ εκθαληζηαθά φζνλ ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν αιιά θαη λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηε 

θσλή, ηηο θηλήζεηο, ηηο εθθξάζεηο θαη θπζηθά ην 

ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα απηνχ. 

 

Αλαινγηδφκελνη φια απηά αληηιακβαλφκαζηε πσο νη 

βηνγξαθηθέο ηαηλίεο απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα έλα 
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ρξνλνβφξν πφλεκα κε δηδαθηηθή θαη κνξθσηηθή ηζρχ γηα 

ην ζχγρξνλν άλζξσπν. Μέζσ απηνχ, ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα έξζεη ζε επαθή κε κνξθέο θαζνξηζηηθέο 

γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο  θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Αθφκα, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε 

γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, δηεπξχλνληαο  έηζη ηνπο 

πλεπκαηηθνχο ηνπ νξίδνληεο θαη αληηιακβάλεηαη   

θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα,  πνπ δείρλνπλ ηε 

ζεκαζία ησλ αηφκσλ πνπ επηιέγνληαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο απνηεινχλ: 

 

 Ζ βηνγξαθία ηεο Margaret Thatcher γλσζηή θαη σο 

ηδεξά Κπξία, ε νπνία θαη επεξέαζε ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηεο θαη 

απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

Αγγιίαο. Ζ Margaret Thatcher (Meryl Streep) είλαη κία 

γπλαίθα-ζχκβνιν γηα ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή ζθελή ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα. Ήηαλ ε πξψηε θαη 

κνλαδηθή κέρξη ζήκεξα γπλαίθα Πξσζππνπξγφο ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο (1979-1990), θεξδίδνληαο ηξεηο 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο. Πηζηή νπαδφο ηεο 

θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο, ελίζρπζε θαζνξηζηηθά ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ζπξξηθλψλνληαο δξαζηηθά ην 

δεκφζην ηνκέα. Ζ δεκνθηιία ηεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

είρε δνθηκαζηεί ζνβαξά, θπξίσο ιφγσ ηεο πςειφηαηεο 

αλεξγίαο, εθηνμεχηεθε κεηά ηνλ πφιεκν ησλ Φφθιαλη 

(1982) θαη ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Σεο 

απνδφζεθε ην πξνζσλχκην "ηδεξά Κπξία" (εμ νπ θαη ν 

ηίηινο), ιφγσ ηεο άηεγθηεο ζηάζεο ηεο απέλαληη ζηα 

ζπλδηθάηα θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε, ελψ επέδεζε απφ 

κία απφπεηξα δνινθνλίαο ην '84. Σν «The Iron Lady» 
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είλαη κηα καηηά πάλσ ζηε δσή ηεο ακθηιεγφκελεο 

Margaret Thatcher, κηαο γπλαίθαο ηελ νπνία ζπλήζσο 

απερζάλνληαη νη πξννδεπηηθνί θαη ζαπκάδνπλ νη 

ζπληεξεηηθνί. Ζ πξνζνρή ηεο ηαηλίαο επηθεληξψλεηαη 

ζην πςειφ ηίκεκα πνπ απαηηεί ε θαηάθηεζε ηεο 

πνιηηηθήο δχλακεο. 
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Ζ ηαηλία κε ηίηιν Δπηά κέξεο κε ηελ Μέξηιηλ (αγγιηθά: 

My Week with Marilyn) ε νπνία απνηειεί έλα 

βηνγξαθηθφ δξάκα κε ζέκα ηελ παζίγλσζηε Marilyn 

Monroe. H Μέξηιηλ ήηαλ Ακεξηθαλίδα εζνπνηφο θαη  

ζχκβνιν ηνπ ζεμ ζηε δεθαεηία ηνπ 1950. Ξεθίλεζε σο 

κνληέιν θαη κεηά ζπκκεηείρε σο θνκπάξζνο ζε ηαηλίεο. 

Οη πξψηεο επηηπρίεο, σο εζνπνηφο, ήξζαλ ην 1950. Σν 

Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Κηλεκαηνγξάθνπ ηελ έρεη 

θαηαηάμεη έθηε ζηε ιίζηα κε ηηο 25 κεγαιχηεξεο ζηαξ 

φισλ ησλ επνρψλ.  

 

Ζ ηαηλία είλαη βαζηζκέλε ζηα δχν βηβιία ηνπ Κφιηλ 

Κιαξθ θαη απεηθνλίδεη ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο Ο 

Πρίγκιπας και η Χορεύτρια (1957), ζηελ νπνία 

πξσηαγσληζηνχζαλ νη Μέξηιηλ Μνλξφε θαη Λφξελο 

Οιίβηε.  

 

Ζ Μηζέι Γνπίιηακο θέξδηζε ηε Υξπζή θαίξα Α' 

Γπλαηθείνπ ξφινπ θαη έζεζε ππνςεθηφηεηα γηα ζθαξ. 

Ζ εζνπνηφο πέξαζε έμη κήλεο δηαβάδνληαο βηνγξαθίεο, 

εκεξνιφγηα, γξάκκαηα, πνηήκαηα θαη ζεκεηψζεηο ηεο 

Μνλξφε. Δπίζεο παξαθνινχζεζε ηηο ηαηλίεο ηεο, πήξε 

βάξνο θαη δνχιεςε κε ρνξνγξάθν ψζηε λα ηε βνεζήζεη 

λα ηειεηνπνηήζεη ην πεξπάηεκα ηεο Μνλξφε. 

 

Παξφια απηά, απφ πνιινχο ακθηζβεηήζεθε ε επηηπρία 

ηεο βηνγξαθίαο, ιφγσ ηνπ φηη παξνπζίαζε κία κφλν 

εβδνκάδα απφ ηε δσή ηεο εζνπνηνχ. 
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Ζ ηαηλία Ακαληένπο είλαη βηνγξαθηθφ δξάκα επνρήο, 

παξαγσγήο 1984 . 

Ο Βόιθγθαλγθ Ακαληένπο Μόηζαξη (γεξκ.: Wolfgang 

Amadeus Mozart), γελλήζεθε ζην άιηζκπνπξγθ ζηηο 27 

Ηαλνπαξίνπ 1756 θαη είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζπλζέηεο θιαζηθήο κνπζηθήο. Μαδί κε 

ηνλ Γηφδεθ Υάπληλ, ηνλ Λνχληβηρ βαλ Μπεηφβελ θαη ηνλ 

Φξαληο νχκπεξη απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ ιεγφκελνπ βηελλέδηθνπ θιαζηθηζκνχ 

θαη ηε ιεγφκελε «Πξψηε ρνιή ηεο Βηέλλεο». πλέζεζε 

πεξηζζφηεξα απφ 600 έξγα, κνπζηθή δσκαηίνπ, 

ζπκθσληθή θαη εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή, θαζψο θαη 

κηθξφηεξεο ζπλζέζεηο: παξαιιαγέο, θαληαζίεο, ζνλάηεο, 

άξηεο θ.α. 

Ζ ηαηλία παξνπζηάδεη έκκεζα ηε δσή ηνπ Μφηζαξη κέζσ 

ηνπ ζπλζέηε αιηέξη, ν νπνίνο αξρίδεη λα δηεγείηαη ηε 

γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Μφηζαξη, ηελ αληηπαιφηεηα κεηαμχ 

ησλ δπν ζπλζεηψλ (ν αιηέξη δήιεπε ην ηαιέλην θαη ηελ 

επηηπρία ηνπ Μφηζαξη) θαη ην ζαηαληθφ ηνπ ζρέδην, ην 

νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην ηνπ κεγάινπ 

ζπλζέηε. 

Ο Σνκ Υαιο πνπ αλέιαβε ην ξφιν ηνπ Μφηζαξη,  

ρξεζηκνπνίεζε ηηο θηλήζεηο ηνπ ηελίζηα Σδνλ ΜαθΈλξν 

γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηεο απξφβιεπηεο επθπΐαο ηνπ 

ζπλζέηε. 

Ζ ηαηλία είρε ηεξάζηηα επηξξνή ζηε κνπζηθή ζθελή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '80, ζε ζπγθξνηήκαηα πνπ απνθαινχληαλ 

New Romantics θαη εκθαλίδνληαλ θνξψληαο ξνχρα 

επνρήο.  
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Παξάδεηγκα απνηειεί ην ηξαγνχδη Rock Me Amadeus ηνπ 

Απζηξηαθνχ ηξαγνπδηζηή Falco πνπ θπθινθφξεζε ην 

1985 θάλνληαο ηεξάζηηα επηηπρία. 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ 
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Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο  κε ηελ 

θνηλωληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη 

απφ ηελ επίζεκε εκθάληζε ηνπ θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, πσο 

πεξίπνπ γηα έλαλ αηψλα, ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί έλα 

απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη θαη επηδξά 

νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, είηε κέζσ ηεο 

ίδηαο ηεο παξνπζίαο ηνπ, είηε κέζσ ησλ ηαηληψλ ηνπ.  

 

 

 

Ζ πξψηε δεκφζηα θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1895, 

ζην Παξίζη.  
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Ζ εκεξνκελία απηή αλαθέξεηαη απφ πνιινχο σο ε 

επίζεκε εκέξα πνπ ν θηλεκαηνγξάθνο κε ηελ ζεκεξηλή 

ηνπ γλσζηή κνξθή έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ. Δθείλε ηε 

δεκφζηα πξνβνιή παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά 35 άηνκα 

επί πιεξσκή θαη πξνβιήζεθαλ δέθα ηαηλίεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο πεξίπνπ δεθαπέληε ιεπηψλ.  

 

 

 

Με αθεηεξία ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ αλαδείρζεθαλ ζην 

ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηα επφκελα ρξφληα, ν 

θηλεκαηνγξάθνο κεηαζρεκαηίζηεθε δηεζλψο ζε κία 

δεκνθηιή κνξθή ηέρλεο, ελψ θαηάθεξε λα πξνθαιέζεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ αλζξψπσλ. Αλ θαη απνηεινχζε κία 

θαηλνηνκία γηα ηελ επνρή ηνπ, αγθαιηάζηεθε ζεξκά απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ελψ ζηαδηαθά θαηάθεξε λα θεξδίζεη 

αθφκα θαη ηνπο πην δχζπηζηνπο θαη ζπληεξεηηθνχο. Χο 

εθ ηνχηνπ, πνιινί θηλεκαηνγξαθηθνί ρψξνη 
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δεκηνπξγήζεθαλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξνβνιή 

ηαηληψλ. Δθηηκάηαη φηη ην 1908, ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ππήξραλ πεξίπνπ 10.000 θηλεκαηνγξάθνη. 

Έηζη ν θηλεκαηνγξάθνο απνηέιεζε ην θχξην κέζν 

ςπραγσγίαο ηεο θνηλσλίαο ηνπ 20νπ αηψλα, θαζψο θαη 

αηηία γηα νηθνγελεηαθέο εμφδνπο, ζπλαληήζεηο κε θίινπο, 

ζπδεηήζεηο - θξηηηθέο, ζρνιηαζκνχο. Τπήξμε – φπσο 

θάζε ηη λέν - ν θεληξηθφο ππξήλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν 

ζηξεθφηαλ ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο 

απηήο. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1 
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ΔΗΚΟΝΑ 2 

(Δίλαη αμηνπξόζεθηε ε δηαθνξά ηωλ εθθξάζεωλ ηωλ ζεαηώλ  ζηελ 

εηθόλα 1 θαη ζηελ εηθόλα 2, θαηά ηελ πξνβνιή κίαο ηαηλίαο ζε 3D. 

ηελ πξώηε εηθόλα πνπ είλαη αζθαιώο παιαηόηεξε, είλαη θαλεξή ε 

έθπιεμε θαη ν ελζνπζηαζκόο ηωλ αλζξώπωλ, ελ αληηζέζεη κε ηελ 

δεύηεξε, όπνπ είλαη ζύγρξνλε θαη δείρλεη ηελ νηθεηνπνίεζε καο κε ηηο 

ηαηλίεο απηνύ ηνπ είδνπο) 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ν θηλεκαηνγξάθνο  έρεη αθνκνησζεί 

πιήξσο απφ ηελ θνηλσλία, ελψ απνηειεί έλα ζχλεζεο 

κέζν ςπραγσγίαο ησλ αλζξψπσλ θαη θπξίσο ηεο λέαο 

γεληάο. Βέβαηα ζήκεξα ππάξρνπλ πνηθίια ςπραγσγηθά 

κέζα φπσο ε ηειεφξαζε, ην δηαδίθηπν, νη εμσηεξηθνί 

ρψξνη δηαζθέδαζεο, κε απνηέιεζκα ν θηλεκαηνγξάθνο 

λα κελ δηαζέηεη ην πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ είρε θαηά 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζήο ηνπ.  
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Ο θηλεκαηνγξάθνο παξφια απηά ζπλερίδεη λα αζθεί 

επηξξνή ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ ην 

επηηπγράλεη πιένλ φρη κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ απηήο 

θαζεαπηήο - φπσο ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ - αιιά κέζσ 

ησλ ηαηληψλ ηνπ. Έηζη ππάξρνπλ γηα παξάδεηγκα νη 

ιεγφκελεο θνηλωληθέο ηαηλίεο,  νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

θνηλσληθά θαηλφκελα ηεο επνρήο καο φπσο είλαη ν 

ξαηζηζκφο, ε θηψρεηα, ε εθκεηάιιεπζε, ε αλεξγία θαη 

πνιιά επηπιένλ, κε ζηφρν λα πεξάζνπλ θάπνην κήλπκα 

ζηνπο ζεαηέο, επεξεάδνληαο ηφζν ηε γλψκε φζν θαη ηε 

δξάζε ηνπο ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ  ζηελ 

θνηλσλία. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαθέξλνπλ λα 

ζρνιηάζνπλ έκκεζα ην γίγλεζζαη ηεο επνρήο καο θαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο 

καο ζην κέιινλ. 

 

Γηα ηηο θνηλωληθέο ηαηλίεο... 
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Οη θνηλσληθέο ηαηλίεο είλαη έλα είδνο ην νπνίν ην 

ζπλαληάκε αξθεηά ζπρλά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σν είδνο 

απηφ είλαη επεξεαζκέλν απφ ηελ ίδηα ηελ δσή.  

Αθεγείηαη θαηαζηάζεηο, πξνβιήκαηα, φλεηξα θαη αγψλεο 

πνπ θαηαβάιινπλ άλζξσπνη ζαλ θαη εκάο. Ο ζθνπφο 

κηαο ηέηνηαο ηαηλίαο είλαη λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ ζεαηή. 

Να ηνλ βάιεη ζε ζθέςεηο θαη λα ηνπ αλνίμεη ηελ πφξηα, 

λα ηνπ επηηξέςεη λα εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα  

αλζξψπσλ θαη λα «βηψζεη» φηη θαη απηνί. Πέξα φκσο 

απφ απηφ, κηα θνηλσληθή ηαηλία έρεη σο ζηφρν λα 

ζρνιηάζεη ή αθφκα θαη λα θαηαδηθάζεη θνηλσληθά 

θαηλφκελα θαη ζπκπεξηθνξέο φπσο ν ξαηζηζκφο, ε 

πεξηζσξηνπνίεζε, ε θαηαλάισζε βιαβεξψλ νπζηψλ. 

πλεπψο έρεη έλαλ θαζαξά δηδαθηηθφ ραξαθηήξα απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ καο επηηξέπεη λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα, ζε θάηη πνπ ζπκβαίλεη γχξσ καο. Με 

ηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ζην θνηλσληθφ «γίγλεζζαη», 

δηακνξθψλεη νξζά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, απαξαίηεηα 

γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλσληθήο ζπλνρήο. Χο εθ ηνχηνπ 

νη ηαηλίεο απηέο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν γηα ηελ θνηλσλία, αιιά θαη γηα ηνλ θαζέλα απφ 

εκάο μερσξηζηά, απφ ηελ ζηηγκή πνπ καο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν καο, ψζηε λα είκαζηε 

ζε ζέζε λα θξίλνπκε ζσζηά ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο, 

αιιά θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Με φπιν ηηο γλψζεηο 

θαη ηελ απηνθξηηηθή απηή, κπνξνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηα θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο 

θαη λα βειηηψζνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη ηελ ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο νκνίνπο καο, ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. 
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Πεξηγξαθή θνηλωληθώλ ηαηληώλ: 

 

Μηα Καιύηεξε Εωή 

 

Κνηλσληθή ηαηλία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παηξηθή αγάπε 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνζπάζεηα ελφο παηέξα λα 

εμαζθαιίζεη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γηα ηνλ 

κνλάθξηβν γηφ ηνπ. Έηζη, παηέξαο θαη γηνο δηαζρίδνπλ 

καδί ην Λνο Άληδειεο, αλαδεηψληαο έλα θιεκκέλν 

θνξηεγάθη, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ κηα θαιχηεξε 

δσή, αιιά θαη λα επνπιψζνπλ ηα ηξαχκαηα ηεο ζρέζεο 

ηνπο. 
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Γελλεκέλνη Ίζνη 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο παξνπζηάδεηαη ε δσή 

θαη ε θαζεκεξηλφηεηα αζηέγσλ θαη απφξσλ πνπ 

θηινμελνχληαη ζε μελψλα ηνπ βφξεηνπ Λνλδίλνπ.  

Σέζζεξηο δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξίεο, πνπ δηαζηαπξψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, παξνπζηάδνπλ ηηο δπζθνιίεο, ηα πξνβιήκαηα, 

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Ίζωο Αύξην 

Ζ ηαηλία δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα ζηξαηφπεδν πξνζθχγσλ 

ζηελ Αθξηθή, αιιά θαη ζε κηα επαξρηαθή πφιε ηεο 

Γαλίαο, φπνπ θπξηαξρεί ε αληαξή θαζεκεξηλφηεηα. 

Μέζσ ηεο πινθήο δηαθαίλεηαη  ε κνλαμηά, ε ζιίςε θαη νη 

αδπλακίεο πνπ παξακνλεχνπλ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.  

 

Έκκα                   

Αγγιία, 19Ο αηψλαο. Ζ Έκκα 

Γνπληράνπδ, κηα γιπθηά θαη αγαπεηή 

θνπέια εχπνξεο νηθνγέλεηαο, πεξλά ην 

ρξφλν ηεο αζθψληαο θνηλσληθή θξηηηθή. 

πλερψο πξνζπαζεί λα ελψζεη άληξεο θαη 

γπλαίθεο πνπ είλαη ηειείσο αηαίξηαζηνη ν 

έλαο κε ηνλ άιινλ, απνθαιχπηνληαο ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα εθείλεο ηεο 

επνρήο. 
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Γνπόι ηξηη: Σν Υξήκα Πνηέ δελ Πεζαίλεη 

 

Έλαο άλδξαο ν νπνίνο έρεη κφιηο 

απνθπιαθηζηεί, βξίζθεηαη μαθληθά ζην 

πεξηζψξην ηνπ θφζκνπ πνπ κέρξη πξφηηλνο 

θπξηαξρνχζε. Ζ ηαηλία ζίγεη ηελ άθξαηε 

αιαδνλεία θαη ηελ ζενπνίεζε γεληθφηεξα 

ηνπ ρξήκαηνο ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Θα θαηαθέξεη άξαγε ν άλζξσπνο λα 

θαηαπνιεκήζεη ην πφζν ηνπ απηφλ, 

αλαδεηψληαο ηελ νηθνγελεηαθή γαιήλε θαη 

επηπρία;  
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Αλακλήζεηο Μηαο Γθέηζαο 

 

 

 

 

ηελ Ηαπσλία ηνπ 1929, κηα θησρή νηθνγέλεηα 

απνθαζίδεη λα πνπιήζεη ηελ ελληάρξνλε θφξε ηνπο ζε 

κηα γθέηζα, πξαθηηθή ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε ηελ επνρή 

εθείλε. Δθεί ζα βηψζεη ηε ζθιεξφηεηα ησλ γχξσ ηεο, 

εμαηηίαο ηεο απαξάκηιιεο νκνξθηάο θαη εμππλάδαο ηεο. 

κσο ζχληνκα, ε θήκε ηεο κεγαιψλεη θαη έηζη ηεο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εηζρσξήζεη ζηελ θαιή θνηλσλία 

θαη λα γλσξίζεη ηνλ πινχην, αιιά θαη ηνπο ζεκαληηθνχο 

αλζξψπνπο ηεο επνρήο ηεο. 
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Σν Λνπινύδη Σεο Δξήκνπ            

Μία λεαξή θνπέια δεη ζ έλα ρσξηφ 

λνκάδσλ ζηελ έξεκν ηεο νκαιίαο. 

Ο παηέξαο ηεο επηζπκεί λα ηελ 

παληξέςεη κε έλαλ 70ρξνλν βνζθφ 

θαη έηζη εθείλε ην ζθάεη απφ ην ζπίηη 

ηεο θαη βξίζθεη θαηαθχγην ζην ζπίηη 

ηεο γηαγηάο ηεο, ζηελ πξσηεχνπζα 

Μνγθαληίζνπ. Ζ ηαηλία απνθαιχπηεη 

ηηο θξηθηέο πξάμεηο θαη ηα 

βαζαληζηήξηα  πνπ δέρνληαη ηα 

θνξίηζηα ζηηο πεξηνρέο απηέο, παξά ην 

λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο. Σαπηφρξνλα 

παξνπζηάδεηαη ε ηφικε, ε ςπρηθή 

δχλακε θαη ζέιεζε θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα  ηνπ 

αλζξψπνπ γηα κία θαιχηεξε δσή.  

The Social Network 

Ο Μαξθ Εάθεξκπεξγθ ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ν 

άλζξσπνο πνπ επηλφεζε ην Facebook. Αλαξρηθή 

ηδηνθπΐα, αληάξηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ή άπηαζηνο ράθεξ; 

ίγνπξα είλαη απηφο πνπ άλαςε ηε ζπίζα ηεο 

κεγαιχηεξεο αιιαγήο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ 

επνρή καο. Φνξηηζκέλε κε ζπλαηζζεκαηηθέο αθξφηεηεο 

θαη απξνζδφθεην ρηνχκνξ, απηή ε αξηζηνπξγεκαηηθή 

ηαηλία κε ηηο εμαίζηεο εξκελείεο θαη ην άςνγν ζελάξην, 

δηεγείηαη βήκα-βήκα ηνπο αγψλεο, ηηο έξηδεο πνπ 

αθνινχζεζαλ αιιά θαη ηελ θαηαηγηζηηθή επηηπρία ηνπ 

δηαβφεηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ. 
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Hachiko: Ζ Ηζηνξία Δλόο θύινπ 

 

 

 

O Υάηζηθν ζπλνδεχεη θάζε κέξα ηνλ Πάξθεξ, ην 

αθεληηθφ ηνπ, έλαλ θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ ζην ηξέλν 

θάζε πξσί θαη ην απφγεπκα ηνλ πεξηκέλεη λα επηζηξέςεη 

απφ ηε δνπιεηά ηνπ. Κάπνηα κέξα ν Πάξθεξ πεζαίλεη θαη 

δελ επηζηξέθεη πνηέ ζηνλ ζηαζκφ. Ο Υάηζηθν φκσο, 

πεγαίλεη ζην ίδην αθξηβψο ζεκείν πνπ ηνλ πεξίκελε 

πάληα θάζε κέξα γηα ηα επφκελα 9 ρξφληα. Κάζε κέξα, ν 

Υάηζηθν, αγγίδεη ηηο δσέο φισλ φζσλ εξγάδνληαη εθεί 

θνληά θαη φζσλ πεξλνχλ θαζεκεξηλά απφ εθεί. Γηδάζθεη 

ηνπο αλζξψπνπο ηη ζεκαίλεη αγάπε, ζπκπφληα θαη πάλσ 

απ φια πίζηε. ήκεξα ζην ζεκείν πνπ πεξίκελε ν 

Υάηζηθν ππάξρεη έλα κπξνχηδηλν άγαικα, ζχκβνιν ηεο 

αγάπεο θαη ηεο αθνζίσζήο ηνπ. 
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Σν Κύκα 

Ζ ηαηλία απηή αλαθέξεηαη ζε έλαλ 

θαζεγεηή πνιηηηθήο ηζηνξίαο κε 

αλαξρηθφ παξειζφλ θαη 

πξσηνπνξηαθέο ηδέεο, ν νπνίνο 

ζηήλεη έλα παηρλίδη ξφισλ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ. Μέζα απφ έλα 

δηδαθηηθφ πείξακα ζέιεη λα ηνπο 

δείμεη βησκαηηθά ηελ θξπθή αιιά 

θαη ηελ ζθνηεηλή πιεπξά ηεο 

αλαξρίαο θαη ηνπ 

νινθιεξσηηζκνχ. 

 

 

Slumdog Millionaire    

Ο πξσηαγσληζηήο, έλα 18ρξνλν 

νξθαλφ παηδί απφ ηελ Βνκβάε, 

είλαη κφιηο κηα εξψηεζε καθξηά 

απφ ηηο 20 εθαηνκκχξηα ξνππίεο 

ζην «Πνηνο ζέιεη λα γίλεη 

εθαηνκκπξηνχρνο» ηεο Ηλδίαο. 

Μφιηο φκσο ε εθπνκπή ζηακαηάεη 

γηα λα ζπλερηζηεί ηελ επφκελε 

κέξα, ε αζηπλνκία ζπιιακβάλεη ηνλ Σδακάι σο χπνπην 

γηα απάηε. Πσο κπνξεί έλα «ρακίλη» απφ ηηο 

εμαζιησκέλεο θησρνγεηηνληέο ηεο Βνκβάεο λα έρεη ηφζεο 

γλψζεηο; Απειπηζκέλνο ν Σδακάι, πξνζπαζεί λα 
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απνδείμεη ηελ αζσφηεηα ηνπ θαη εμηζηνξεί ζηνπο 

αζηπλνκηθνχο ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα θαη ηηο πεξηπέηεηεο 

πνπ πέξαζε καδί κε ηνλ αδεξθφ ηνπ. Ζ ηαηλία θαλεξψλεη 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ελφο παηδηνχ πνπ αλήθεη ζηελ θαηψηεξε 

θνηλσληθή θάζηα ηεο Ηλδίαο, ζηεξείηαη επθαηξίεο θαη 

βηψλεη ηελ ζθιεξφηεηα ηεο δσήο απφ κηθξή ειηθία. 
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ΗΣΟΡΗΚΔ-ΣΑΗΝΗΔ 

ΔΠΟΥΖ 
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Δθηφο ινηπφλ απφ ηα πξναλαθεξφκελα, ππάξρνπλ δχν 

αθφκα είδε ηαηληψλ πνπ αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ. Οη 

ηζηνξηθέο θαη νη επνρήο.  

Με ηνλ φξν ηζηνξηθέο, ελλννχκε ηηο ηαηλίεο νη νπνίεο γηα 

λα γπξηζηνχλ, βαζίζηεθαλ ζε έλα ίζσο θαληαζηηθφ 

ζελάξην, ζε πξαγκαηηθά φκσο γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ηέηνηεο ηαηλίεο γίλνληαη φιν 

θαη ζπρλφηεξεο. Γπζηπρψο φκσο θαίλεηαη πσο ε ζθέηε 

αιήζεηα δελ είλαη απνδεθηή εκπνξηθά. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ζηα 

γεγνλφηα, έηζη ψζηε νη ηαηλίεο λα γίλνπλ πην εκπνξηθέο 

θαη επξέσο απνδεθηέο απφ ηελ  θνηλσλία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, απφθαζε πνπ νδεγεί ζε άζρεκεο 

ζπλέπεηεο γηα ηνλ ίδην ην ζεαηή. Πην ζπλεζηζκέλε 

ζπλέπεηα είλαη ε παξαπιεξνθφξεζε γηα ηα πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα, δειαδή ε πεπνίζεζε πσο φ,ηη παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ε πηζηή απνηχπσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ νδεγεί ζηελ έκκεζε ή θαη άκεζε 

δηαζηξέβισζε ηεο γλψζεο πνπ ίζσο είρε σο ηψξα ν 

ζεαηήο.  

Με ηνλ φξν ηαηλίεο επνρήο, ελλννχληαη νη ηαηλίεο νη 

νπνίεο κέζσ ελφο απινχ ζελαξίνπ, πξνζπαζνχλ λα 

απνηππψζνπλ ήζε, έζηκα, παξαδφζεηο, αθφκα θαη ηξφπν 

ζθέςεο, είδε ελδπκαζίαο θαη κνξθέο ζρέζεσλ (ηφζν 

θηιηθψλ φζν θαη εξσηηθψλ) ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. πσο 

θαη ζηηο ηζηνξηθέο, έηζη θαη ζηηο επνρήο, ε αλάγθε γηα 

πιηθφ πνπ ζα νδεγήζεη ζε θάπνην είδνο εκπνξηθήο 

επηηπρίαο έρεη δψζεη θίλεηξν ζε ζθελνζέηεο θαη 
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ζελαξηνγξάθνπο λα παξνπζηάδνπλ θαη δηθέο ηνπο 

κπζηζηνξίεο, πνπ δελ βαζίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

δειαδή λα παξαπιεξνθνξνχλ. Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ 

πσο αλ θαη αξθεηνί ζεσξνχλ ηέηνηνπ είδνπο ηαηλίεο 

έγθπξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, ίζσο λα πξέπεη λα 

πξνζέρνπκε ιίγν παξαπάλσ θαη λα κελ δερφκαζηε φ,ηη 

παξνπζηάδεηαη ζε καο σο ζσζηφ.  

ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε κεξηθψλ  

γλσζηψλ ηαηληψλ ηφζν ηζηνξηθψλ φζν θαη επνρήο. Μέζα 

απφ απηήλ, ζα γίλεη θαλεξφ φηη θάπνηεο θνξέο ππάξρεη 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά ηζηνξηθά θαη 

θνηλσληθά γεγνλφηα θαη ζην πψο απηά παξνπζηάδνληαη 

ζηνπο ζεαηέο. 
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ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ  - ΣΑΗΝΗΔ ΔΠΟΥΖ 

ΟΗ 300 

 

Τπόζεζε: Έηνο 480 π.Υ. Ο Ξέξμεο κε 100.000 

ζηξαηηψηεο  έρεη εηζβάιιεη ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ λα 

ηελ εληάμεη ζηηο πεξζηθέο απνηθίεο. Ο Λεωλίδαο, 

βαζηιηάο ηεο πάξηεο,  δηαζέηνληαο κφλν 300 

παξηηάηεο  θαη 700 Θεζπηείο, είλαη απνθαζηζκέλνο λα 

αλαραηηίζεη ηα πεξζηθά ζηξαηεχκαηα.  

Ζ ηαηλία απηή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα 

αλαπαξάζηαζεο  ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

Αληαπνθξίλεηαη ζε έλα αιεζηλφ γεγνλφο φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ηζηνξηθέο πεγέο. κσο, παξνπζηάδεη 

αλαθξίβεηεο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ζε 

επίπεδν ζθελνζεζίαο θαη ελδπκαζίαο ησλ εζνπνηψλ. Σα 

γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη είλαη ε Μάρε ηωλ 

Θεξκνππιώλ, ε νπνία  δηεμήρζε ην 480 π.Υ (παξάιιεια 

κε ηε λαπκαρία ηνπ Αξηεκηζίνπ) κεηαμχ ησλ Διιήλσλ 

θαη ησλ Πεξζψλ, θαηά ηελ δεχηεξε πεξζηθή εηζβνιή 
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ζηελ Διιάδα. Οη Πέξζεο είραλ εηηεζεί ζηνλ Μαξαζψλα 

δέθα ρξφληα λσξίηεξα, γη' απηφ θαη εηνίκαζαλ κηα 

δεχηεξε εθζηξαηεία, αξρεγφο ηεο νπνίαο ήηαλ ν Ξέξμεο. 

Ο Αζελαίνο πνιηηηθφο θαη ζηξαηεγφο Θεκηζηνθιήο 

έπεηζε ηνπο Έιιελεο λα θιείζνπλ ηα ζηελά ησλ 

Θεξκνππιψλ θαη ηνπ Αξηεκηζίνπ. Οη Πέξζεο, νη νπνίνη 

θαηά ηηο αξραίεο πεγέο είραλ εθαηνκκχξηα άλδξεο 

ζηξαηφ θαη θαηά ηηο ζχγρξνλεο εθαηφλ κε ηξηαθφζηεο 

ρηιηάδεο άλδξεο, έθζαζαλ ζηα ζηελά ζηηο αξρέο ηνπ 

επηεκβξίνπ. 
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ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ  

 

Τπόζεζε: H βαζίιηζζα ηεο Αηγχπηνπ Κιενπάηξα, 

ζέινληαο λα δηαηεξήζεη ην βαζίιεην,  ρξεζηκνπνηεί ηα 

ζέιγεηξά ηεο γηα λα γνεηεχζεη ηνλ Ηνχιην Καίζαξα. 

ηαλ εθείλνο δνινθνλείηαη ε Κιενπάηξα ζηξέθεηαη ζηνλ 

Μάξθν Αληψλην, ν νπνίνο ηελ εξσηεχεηαη. ηαλ φκσο ν 

Οθηαβηαλφο θεξχηηεη  πφιεκν, ε Αίγππηνο ζα βξεζεί ζε 

θίλδπλν.  

ηελ ηαηλία απηή ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθξίβεηεο, θαη 

δηαζηξεβιψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, βάζε ηζηνξηθψλ 

πεγψλ. Ο ρνιιπγνπληηαλφο θηλεκαηνγξάθνο 

εμαθνινπζεί λα ηελ εκθαλίδεη σο μεινγηάζηξα ησλ 

αληξψλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηνχζε θίιηξα, αθφκα θαη 
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δειεηήξηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Διιελίδα 

Κιενπάηξα Ε´, ηειεπηαία βαζίιηζζα ηεο Αηγχπηνπ, ήηαλ 

πνιχ δηαθνξεηηθή απ´  φ,ηη ηελ πεξηγξάθνπλ, ηφζν ζηελ 

εκθάληζε φζν θαη ζην ραξαθηήξα. κσο, ηελ ηζηνξία ηε 

γξάθνπλ νη ληθεηέο - ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν 

Οθηαβηαλφο, θαλαηηθφο ερζξφο ηεο, ν νπνίνο εμαπέιπζε 

κηα εθζηξαηεία δπζθήκεζεο πνπ ακαχξσζε γηα αηψλεο 

ηε κλήκε ηεο. Οπφηε γίλεηαη θαλεξφ πσο ε δπζθήκηζε 

ηεο Κιενπάηξαο ζπλερίδεηαη κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

ηφζν ζε επίπεδν ραξαθηήξα φζν θαη εκθάληζεο.  

 

Ζ ΓΗΑΧΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΧΣΖ ΡΑΨΑΝ  

 

Τπόζεζε: Απφ ην πξσί ηεο 6εο Ηνπλίνπ 1944 νη 

Ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο εηνηκάδνληαη λα απνβηβαζηνχλ 

ζηελ Omaha Beach. Παιεχνπλ ελάληηα ζηα ππξά ηνπ 

γεξκαληθνχ πεδηθνχ. Ο Λνραγφο επηβηψλεη απφ ηελ 

αξρηθή θάζε ηεο απφβαζεο θαη ζπγθεληξψλεη κηα νκάδα 

ζηξαηησηψλ γηα λα δηεηζδχζνπλ ζηηο γεξκαληθέο 

γξακκέο. 

Ζ πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ησλ γεγνλφησλ απηψλ ζηελ 

κεγάιε νζφλε ήηαλ απνδεθηή, θαζψο φπσο θαίλεηαη δελ 

ππήξμε κεγάιε θαθνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=6%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1944
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Omaha_Beach&action=edit&redlink=1
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηαηλία αλαθέξεηαη ζηελ απφβαζε 

ηεο Ννξκαλδίαο ηελ 6ε Ηνπλίνπ ηνπ 1944. Ζ Απόβαζε 

ηεο Ννξκαλδίαο κε θσδηθή νλνκαζία Operation 

Overlord ήηαλ ε πκκαρηθή απφβαζε ζηα παξάιηα ηεο 

Γαιιίαο, πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1944, κέξα 

γλσζηή (εζθαικέλα) θαη σο D-Day. Αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο ηεο απφβαζεο ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη έλα 

πξνγεθχξσκα απφ ηελ Καλ έσο ην Υεξβνχξγν, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ νη χκκαρνη ζα πεξλνχζαλ ζηξαηεχκαηα απφ ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε. Ζ Μάρε 

ηεο Ννξκαλδίαο πνπ αθνινχζεζε, ηειείσζε ζηηο 19 

Απγνχζηνπ 1944, φηαλ ηα πκκαρηθά ζηξαηεχκαηα 

πέξαζαλ ην εθνπάλα. Δπηθεθαιήο ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο νξίζζεθε ν Ακεξηθαλφο αξρηζηξάηεγνο 

Νηνπάηη Ατδελράνπεξ. 

 

ΜΠΔΝ ΥΟΤΡ 

 

Τπόζεζε : Μεηά απφ ρξφληα ν Μπελ Υνπξ, 

μαλαζπλαληά ηνλ παηδηθφ ηνπ θίιν, Μεζάια κε ηνλ 

νπνίν δηαθσλεί γηα ηελ πνιηηηθή. Καηά ηελ ππνδνρή ηνπ 

θαηλνχξηνπ εγεκφλα, έλα ηνχβιν πέθηεη απφ ηελ 

ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Μπελ Υνπξ πάλσ ζηνλ 
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Μεζάια κε απνηέιεζκα ηελ θαηεγνξία ηνπ γηα απφπεηξα 

δνινθνλίαο.  

Ζ ηαηλία απηή αλαθέξεηαη ζηελ κεγάιε εβξατθή 

εμέγεξζε ηνπ 66 κ.Υ. θαηά ηεο ξσκατθήο θαηνρήο, πνπ 

ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ πάζνπο γηα αλεμαξηεζία θαη ζηε 

ιατθή δπζαξέζθεηα πνπ πξνθάιεζε ε θαθή δηνίθεζε θαη 

ε βαξηά θνξνινγία ησλ ηειεπηαίσλ Ρσκαίσλ 

θπβεξλεηψλ ηεο Ηνπδαίαο. Μεηά απφ πφιεκν ηεζζάξσλ 

εηψλ ε πξσηεχνπζα ησλ Ηνπδαίσλ, Ηεξνπζαιήκ, 

πνιηνξθήζεθε θαη θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο. Σν 

γεγνλφο απηφ ππήξμε απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ ηνπδατθνχ ιανχ, δηφηη δηέγξαςε απφ ηνλ 

ράξηε ην εζληθφ ηνπο θέληξν θαη πξνθάιεζε ηελ κεγάιε 

Γηαζπνξά.  
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ΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΧΝ ΟΤΡΑΝΧΝ 

 

Τπόζεζε: Γηαδξακαηίδεηαη ηνλ 12ν αηψλα ζηε δηάξθεηα 

ησλ ηαπξνθνξηψλ. Αθνξά έλα Γάιιν ζηδεξά, ν νπνίνο 

πεγαίλεη ζηνπο Άγηνπο Σφπνπο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη 

ηελ πφιε ηεο Ηεξνπζαιήκ ηελ νπνία δηεθδηθεί απφ ηνπο 

ρξηζηηαλνχο ν Μνπζνπικάλνο εγέηεο αιαληίλ. 

Οη δπηηθνί ρξνλνγξάθνη ηνπ 12νπ αη. αλαθέξνπλ ηελ 

βηαηφηεηα ησλ Σνχξθσλ σο θχξηα αηηία ησλ 

ηαπξνθνξηψλ. κσο ε άπνςε απηή δελ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηελ ηζηνξηθή έξεπλα. Ζ πξσηνβνπιία πξνήιζε απφ 

ηνπο πάπεο, νη νπνίνη είραλ ήδε πξνζδψζεη ραξαθηήξα 

ηεξνχ πνιέκνπ ζηελ επηρείξεζε αλάθηεζεο 

(Reconquista) ησλ ρξηζηηαληθψλ εδαθψλ ηεο Ηζπαλίαο 

απφ ηνπο Άξαβεο. 
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ΟΛΗΒΔΡ ΣΟΤΗΣ 

 

Τπόζεζε : Ο ιηβεξ Σνπίζη δξαπεηεχεη απφ ην 

νξθαλνηξνθείν ηνπ, ηαμηδεχεη κέρξη ην Λνλδίλν θαη 

γίλεηαη κέινο κηαο αλήιηθεο ζπκκνξίαο, πνπ θιέβεη ηνπο 

πάληεο γηα ινγαξηαζκφ ελφο απάλζξσπνπ πξνζηάηε.  

Ζ απφθηεζε ρξεκάησλ ήηαλ ζρεδφλ ζξεζθεία ζηελ 

Αγγιία ηνπ 19νπ αηψλα. Έηζη πίζσ αθξηβψο απφ ηελ 

πςειή θνηλσλία βξηζθφηαλ ν θφζκνο ησλ πινχζησλ 

επηρεηξεκαηηψλ. Βαζηθέο ηδηφηεηεο απηνχ ηνπ θφζκνπ 

ήηαλ ν ζεβαζκφο, ε ζθιεξή εξγαζία, ε επζέβεηα θαη ε 

λνηθνθπξνζχλε. Ζ ζπλαίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο ήηαλ 

ίζσο έληνλε εθείλε ηελ επνρή, σζηφζν ζπρλά 

ζπλδπαδφηαλ κε άιιεο ηδηφηεηεο ζηηο νπνίεο ηα ρξήκαηα 

θαη ε εμνπζία έπαηδαλ κεγάιν ξφιν. 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%81+%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%83%CF%84+movie&source=images&cd=&cad=rja&docid=ETHhGKSVMsRneM&tbnid=qqzScYS_x_U6lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cosmoleech.com/news/oliber_toyist_oliver_twist_dvb_t_n_m_s_enswmatwmenoi_ellhnikoi_ypotitloi/2012-02-20-25420&ei=I38wUZqBM83K0AX2uIHQDg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNHakNbYsONtVDCoTR1fkiNnthhPgQ&ust=13622191
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Ο ΛΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ 

 

 

Τπόζεζε : Ζ ηαηλία κηιάεη γηα ηνλ Βαζηιηά Γεψξγην VI  

ν νπνίνο είρε πξφβιεκα ζηελ νκηιία, αθνχ ηξαχιηδε, κε 

απνηέιεζκα απηφ λα απνηειεί εκπφδην ζηελ εθθψλεζε 

ησλ ιφγσλ ηνπ. ηαλ ν αδεξθφο ηνπ ππνβάιιεη ηελ 

παξαίηεζε ηνπ, ν Γεψξγηνο ζα γίλεη βαζηιηάο  θαη καδί 

κε ηνλ γηαηξφ ηνπ ζα εηνηκάζνπλ ην ιφγν πνπ ζα 

απαγγείιεη. 

 

Βξηζθφκαζηε ζηα 1925 φηαλ  ν Πξίγθεπαο Αιβέξηνο 

αλήκπνξνο κπξνζηά ζην κηθξφθσλν, ηξνκνθξαηεκέλνο 

πνπ ζα κεηαδψζνπλ ηα ιφγηα ηνπ ζε θάζε γσληά ηεο 

βξεηαληθήο απηνθξαηνξίαο, παγψλεη. Φειιίδεη κηα δπν 

ιέμεηο, ηξαπιίδεη, ζηακαηά. Δίλαη απηφο ν θνβηζκέλνο, 

ρσξίο θσλή άλδξαο, ν ίδηνο άλζξσπνο πνπ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1939, ζην μεθίλεκα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ζα εκςπρψζεη, σο Βαζηιηάο Γεψξγηνο VI 

πιένλ, κε ην ξαδηνθσληθφ ηνπ ιφγν ηνπο Βξεηαλνχο ζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
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θάζε γσληά ηνπ θφζκν. Καζψο ε ηζηνξία μεδηπιψλεηαη 

θαη παξαθνινπζνχκε ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

Πξίγθεπα Αιβέξηνπ λα μεπεξάζεη ηα γισζζηθά ηνπ 

πξνβιήκαηα θαη ηελ αλνξζφδνμε θηιία πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε ηνλ sui generis δάζθαιφ ηνπ, ξίρλνληαο 

παξάιιεια θιεθηέο καηηέο ζηα άδπηα ηνπ νίθνπ ησλ 

Windsor, καζαίλνπκε πνιιά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. Καη θαζψο γηλφκαζηε κάξηπξεο 

ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ζπγθπξηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

αλαπάληερε ζηέςε ηνπ σο Βαζηιηά, ζπλεηδεηνπνηνχκε 

αθφκα πεξηζζφηεξα γηα ηε ζπκβνιηθή αμία ηνπ ζεζκνχ 

ηεο βαζηιείαο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Καη ζηγά-ζηγά 

γίλεηαη φιν θαη πην πξνθαλήο ε εηξσλεία απηήο ηεο 

αιεζηλήο ηζηνξίαο, ηεο ηζηνξίαο ελφο βαζηιηά πνπ, ελψ 

είλαη «ε θσλή ηνπ ιανχ ηνπ», δελ κπνξεί λα βγάιεη κηιηά 

φηαλ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ θφζκν. 
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ΒΑΜΜΔΝΟ ΠΔΠΛΟ 

 

 

Τπόζεζε : Έλαο κεζναζηφο γηαηξφο απαιιάζζεη κηα 

θνπέια ηεο αλψηεξεο ηάμεο ηεο Αγγιίαο ηνπ 1920 απφ 

ηελ θνηλσληθή αζθπμία ηεο, ηελ παληξεχεηαη θαη ηελ 

παίξλεη καδί ηνπ ζε έλα ηαμίδη ζηελ Κίλα. Απνκνλσκέλε 

θαη απνγνεηεπκέλε, εξσηεχεηαη έλαλ δηπισκάηε θαη 

ζηαδηαθά αλαθαιχπηεη ηνλ θξπκκέλν ραξαθηήξα ηνπ 

άληξα ηεο, ζηελ απηαπάξλεζή ηνπ λα ζψζεη ηνπο 

θαηνίθνπο ελφο απνκαθξπζκέλνπ ρσξηνχ απφ ηε 

ζαλαηεθφξν παλψιε. Ληηφ δξάκα επνρήο, κε ηνλ πνιχ 

θαιφ Έληνπαξη Νφξηνλ θαη ηε γνεηεία ησλ ιεπηψλ 

δηιεκκάησλ ηνπ φκεξζεη Μνκ.  

 

Σν Βακκέλν Πέπιν, παξ‟ φηη ζπγθεθξηκέλν θη απηφ 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ην επίπεδφ ηνπ, βνπηάεη ζε έλαλ 
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θφζκν ζθαιηζκέλν απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο 

απαγνξεχζεηο  θαη εμεηάδεη δηεμνδηθά φιεο ηηο 

παξακέηξνπο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ θνηλσληθή 

ηαθηνπνίεζε θαη ηεξκαηίδνπλ ζηελ πξνζσπηθή 

δπζθνξία, κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ «θαζαξή θάζαξζε». 

Σν δεχγνο ησλ Φέηλο είλαη έλα δείγκα έκκεζνπ 

πξνμεληνχ. Δθείλε ζέιεη λα αληηδξάζεη ζηελ πηεζηηθή θαη 

ζθιεξή κάλα ηεο θαη εθείλνο ηελ πνζεί θαη ηε δεηάεη ζε 

γάκν. ινη αλαθνπθίδνληαη, αιιά ιείπεη ε ακνηβαηφηεηα 

ζηνλ έξσηα. Γηα λα ηνλ ηηκσξήζεη επεηδή είλαη 

εξγαζηνκαλήο θαη κνλφηνλνο, ζπλάπηεη εξσηηθή ζρέζε 

κε έλα γνεηεπηηθφ δηπισκάηε ζηε αγθάε. Ο άληξαο ηεο 

γηα λα ηελ ηηκσξήζεη πνπ ηνλ απαηά, θαη θπξίσο πνπ δελ 

ηνλ αγάπεζε πνηέ, απνθαζίδεη ηε κεηάβαζή ηνπο ζε έλα 

καθξηλφ ρσξηφ πνπ καζηίδεηαη απφ ηε θνληθή παλνχθια 

θαη ε θνζκηθή Κίηη δελ έρεη άιιε επηινγή παξά λα ηνλ 

αθνινπζήζεη. Απφ ηε κεγάιε αγγιηθή θνηλσλία 

κεηαβαίλεη ζηε ρεηξφηεξε δπλαηή κηθξνγξαθία ηεο, ζην 

εθαξκνζκέλν κνληέιν ηεο απνηθηνθξαηνχκελεο  Κίλαο, 

θαη ν Μνκ ζπγθξίλεη ην κεγάιν κε ην κηθξφ ρσξηφ. 

Καηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη δχν κνλαμηέο ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο, θαη λα ηηο ελψζεη κέζα απφ ην θίιηξν ηεο 

εθηίκεζεο. Δλψ ζεσξεηηθά ε θηιαλζξσπία ζηνλ έξσηα 

είλαη ζηρακέλε θαη αξλεηηθή, ζην Βακκέλν Πέπιν 

ιεηηνπξγεί θπζηνινγηθά. 

 

 

 



55 
 

THE IMPOSSIBLE 

 

Τπόζεζε : Μηα νηθνγέλεηα ηαμηδεχεη ζηελ Σατιάλδε, γηα 

λ‟ απνιαχζεη ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο ηεο. Σν 

πξσί ηεο 26εο Γεθεκβξίνπ φκσο, κηα ηξνκαθηηθή βνή 

αθνχγεηαη απφ ην θέληξν ηεο γεο, θαη κηα ηεξάζηηα κάδα 

ζθνηεηλψλ λεξψλ ζαξψλεη ηα πάληα ζην πέξαζκά ηεο. 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ηνπ 

αηψλα έκειιε λα βηψζνπλ νη ρψξεο ηνπ Ηλδηθνχ Χθεαλνχ 

ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 26εο Γεθεκβξίνπ 2004, 

θαζψο κεηά απφ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε κεγέζνπο 9,1-

9,3 βαζκψλ ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ 

Ηλδνλεζία, ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη έπιεμε ηηο αθηέο 

ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, αθήλνληαο πίζσ ηνπ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 230.000 λεθξνχο. 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=the+impossible&source=images&cd=&cad=rja&docid=4HPysxjN5VvuVM&tbnid=vbBrp6BsSmQ9HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ibnlive.in.com/news/the-impossible-review-its-far-from-a-perfect-film-but-one-that-touches-you/313962-47-84.html&ei=uH0wUeCjK4TE0QW0jIHoDw&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEviJsz8MyE03gmEX9ybdPfDLQUQA&ust=13622187
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ΔΠΗΚΔ  ΣΑΗΝΗΔ 
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ΔΠΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ 

 

Ο νξηζκφο ησλ επηθώλ ηαηληψλ απνηειεί έλα 

ακθηιεγφκελν δήηεκα. Γηα πνιινχο είλαη νη ηαηλίεο νη 

νπνίεο άθεζαλ επνρή, είηε ιφγσ ηεο ππφζεζεο ή ηεο 

εξκελείαο ησλ εζνπνηψλ, είηε ιφγσ ηεο  εκπνξηθήο 

επηηπρίαο πνπ ζεκείσζαλ ελψ γηα άιινπο είλαη ηαηλίεο κε 

έληνλν ην πνιεκηθφ ζηνηρείν θαη ηελ παξνπζίαζε καρψλ. 

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηαηληψλ απηψλ, ν 

πξνυπνινγηζκφο μεπεξλνχζε ζπλήζσο ηα 50 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ ΟΜΩ ΣΑ ΑΘΣΘΑ ΠΟΤ ΕΜΕΘΝΑΝ 

ΓΝΩΣΕ ; 

Ο ιφγνο πνπ έγηλαλ γλσζηέο εθηφο ηνπ κεγάινπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ παξάγσγή ηνπο, φπσο ήδε 

αλαθέξακε, ήηαλ ε απνηχπσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο θάζε 

επνρήο. 

Γηα παξάδεηγκα  «Ζ Γηάζσζε Σνπ ηξαηηψηε Ράταλ» 

ήηαλ επίθαηξε κε ηελ επνρή ιφγσ ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

Έλαο αθφκα ιφγνο είλαη ε κεγάιε επηηπρία πνπ είραλ ηα 

βηβιία πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθαλ νη ηαηλίεο θαη έηζη 

ψζεζε πνιινχο λα ηηο δνπλ. 

Μία εμίζνπ ζεκαληηθή αηηία είλαη  ην φηη 

πξαγκαηνπνηνχλ  κία αλαδξνκή ζην παξειζφλ. Έηζη 
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σζνχλ πνιινχο ιάηξεηο ησλ ηζηνξηθψλ ηαηληψλ λα ηηο 

παξαθνινπζήζνπλ. 

 

ΓΕΝΘΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΘ ΕΠΘΚΕ 

ΣΑΘΝΘΕ  

ηα πξψηα ρξφληα ηεο 2εο ρηιηεηίαο ππήξμε κηα ζηξνθή 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηηο εξσηθέο ηαηλίεο κε εξσηθέο 

αλαθνξέο, μππλψληαο έηζη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

ριακχδεο, ηηο παηξησηηθέο θνξφλεο, ηηο αηκαηεξέο κάρεο. 

Σν Υφιιπγνπλη θπξίσο επηρείξεζε κηα ζθαηξηθή 

πξνζέγγηζε ζηνπο πνιηηηζκνχο πνπ άλζηζαλ πξν 

Υξηζηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αξραίν ειιεληθφ θαη 

ξσκατθφ πνιηηηζκφ κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαηληψλ. 

Οη ζπληειεζηέο ησλ ηαηληψλ απηψλ εζηίαζαλ πέξα απφ 

ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζε θιαζζηθέο αμίεο φπσο είλαη ε 

αλδξεία, ν αγψλαο γηα ηελ παηξίδα, ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηελ πίζηε ζην Θεφ. 
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Οη 14 θαιύηεξεο επηθέο ηαηλίεο ζχκθσλα κε παγθφζκηα 

έξεπλα ηεο IMDb, κε αληίζηξνθε κέηξεζε είλαη νη εμήο : 

 

14. Gladiator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Last Samurai 

 

 

 

 

12. The Patriot 
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11. Master and Commander: 

The Far Side of the World  

 

 

 

 

10. Return of the Jedi 

 

 

 

 

9. Curse of the Golden Flower 
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8. A Bridge Too Far  

 

 

 

7. The Lord of the Rings 

 

 
 

6. Apocalypse Now  
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5. Braveheart 

 

 
 

 

4. Spartacus 

 

 
 

 

 

3. Zulu 
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2. Saving Private Ryan 

 

 
 

 

 

 

 

1. 300 
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ΣΑΗΝΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

ηελ Αξραία Διιάδα αλαπηχρζεθε ε πξνπαγάλδα απφ 

ηνπο δεκαγσγνχο, νη νπνίνη πξνζπαζνχζαλ λα πεξάζνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο κέζσ ηεο πεηζνχο. 

 

ηελ Αξραία Ρώκε δελ πξνζπαζνχζαλ κε ηελ πεηζψ λα 

πεξάζνπλ ηηο απφςεηο αιιά κε ηελ ππνβνιή, επεηδή 

απεπζχλνληαλ ζε κεγάια πιήζε αγξάκκαησλ αγξνίθσλ 

ρσξηθψλ, δελ απεπζχλνληαλ ζην ινγηθφ αιιά ζην 

ζπλαίζζεκα κέζσ ηνπ έληνλνπ εληππσζηαζκνχ. 

Έρνπκε ινηπφλ ηελ Διιεληθή πξνπαγάλδα ησλ 

δεκαγσγψλ δηα ηεο πεηζνχο θαη ηελ Ρσκατθή 

πξνπαγάλδα δηα ηεο ππνβνιήο. Ζ πξψηε είλαη 

δεκνθξαηηθή ελψ ε δεχηεξε ησλ νινθιεξσηηθψλ 

θαζεζηψησλ. Ζ πξψηε ηεο Γχζεσο ελψ ε δεχηεξε ηνπ 

θαζηζκνχ θαη ηνπ θνκκνπληζκνχ. 

 

ην Βπδάληην ρξεζηκνπνηήζεθε πξνπαγάλδα κηθηνχ 

ηχπνπ, ζπλδπάδνληαο θαη ηελ Γεκαγσγηθή θαη ηελ 

Ρσκατθή ζπλ ηνπ λένπ ζηνηρείνπ ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο. 

 

Ο Λέληλ ίδξπζε Τπνπξγείν Κηλεκαηνγξαθίαο, θαη φηαλ 

θάπνηνη απφξεζαλ ν Λέληλ είπε: “Πψο είλαη δπλαηφλ λα 

αγλνήζσ θάηη ηέηνην, πξφθεηηαη γηα έλα καδηθφ 

δηακνξθσηή ηεο θνηλήο γλψκεο.” 

 

Φαζηζκόο: Ο Μνπζνιίλη δεκηνπξγφο ηνπο θαζηζκνχ, 

ήηαλ δπλακηθφ ζηέιερνο ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο ηεο Ηηαιίαο. Αξγφηεξα απηφ 

δηαζπάζηεθε ζε ζνζηαιηζηηθφ θαη θνκκνπληζηηθφ, 

ζελάξην πνπ αθνινπζήζεθε ιίγν πνιχ θαη ζηελ Διιάδα. 

Ο Μνπζνιίλη εθάξκνζε φζα ηνπ είραλ δηδάμεη γηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα νξγαλσηηθφ ζρήκα αληίζηνηρν ηνπ 

Κ.Κ. κε δηαθνξεηηθή ζεκαία - ηδενινγηθφ πεξηερφκελν. 
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Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην Φαζηζηηθφ Κίλεκα πνπ πήξε 

κεζφδνπο νξγαλψζεσο θαη δξάζεσο απφ ηνλ 

Κνκκνπληζκφ. 

 

Ναδηζκόο: Ο Υίηιεξ θαη ν Γθαίκπειο πήξαλ ην ζχζηεκα 

πξνπαγάλδαο ηφζν απφ ηνλ Μνπζνιίλη φζν θαη απφ ηνπο 

Κνκκνπληζηέο, ησλ νπνίσλ ηελ κεζνδνινγία εμέηαζαλ   

ιεπηνκεξψο. Έηζη πηνζέηεζαλ ην θφθθηλν ρξψκα, ηελ 

πξνζσπνιαηξία, ηηο εληππσζηαθέο ζπγθεληξψζεηο 

καδψλ, ηελ “πάιε ησλ ηάμεσλ” πνπ κεηέηξεςαλ ζε 

“πάιε θπιψλ”, ηνλ ζνζηαιηζκφ πνπ ηνλ έθαλαλ “εζληθφ” 

θηι.                                                                                 

Φαζηζηηθή θαη Κνκκνπληζηηθή Πξνπαγάλδα: Δίλαη 

θαη νη δπν πξνπαγάλδεο ππνβνιήο ηχπνπ Ρσκατθνχ. Ζ 

δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ε Φαζηζηηθή είλαη εζσηεξηθήο 

θαηαλαιψζεσο, δελ έρεη νηθνπκεληθφηεηα, θαη κηιάεη γηα 

ηελ αλσηεξφηεηα ηεο θπιήο (Ρσκατθή γηα Ηηαιία, Άξηα -

είλαη νη πξαγκαηηθνί απφγνλνη Διιήλσλ - γηα Γεξκαλία) 

ελψ ηνπ Κνκκνπληζκνχ είλαη εμσηεξηθήο θαηαλαιψζεσο, 

πεξηέρεη νηθνπκεληθφηεηα (φινη είκαζηε ίζνη). 

Παγθνζκηνπνίεζε έρνπλ θαη νη δπν κε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε, ηνπ Φαζηζκνχ-Ναδηζκνχ κέζσ ησλ φπισλ, 

ελψ ηνπ Κνκκνπληζκνχ κέζσ ησλ ηδεψλ.  

“Ζ εμνπζία δελ θνηκάηαη ήζπρε παξά κφλνλ εθφζνλ 

αηζζάλεηαη φινλ ηνλ ιαφ γνλαηηζκέλν ζηνπο ίδηνπο 

ζενχο” 

Πηέξ Αλξί ηκφλ 

 

 

Κηλεκαηνγξάθνο θαη Πξνπαγάλδα 
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Ο θηλεκαηνγξάθνο, φπσο θαη θάζε κνξθή ηέρλεο, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν πξνπαγάλδαο ηδεψλ, πξνηχπσλ 

δσήο θαη πνιηηηθψλ θαζεζηψησλ. ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

κάιηζηα ην θαηλφκελν απηφ πήξε πνιχ κεγάιεο 

δηαζηάζεηο, αθνχ ιφγσ ηεο καδηθήο απήρεζεο πνπ έρεη 

σο κέζν (ηδηαίηεξα πξηλ εκθαληζηεί ε ηειεφξαζε) θαη ηεο 

δχλακεο ηνπ ζπλδπαζκνχ εηθφλαο-ήρνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ θνηλή γλψκε θαη λα ηελ θαηεπζχλεη . 

 

Πξνπαγάλδα (ε) νπο.[<ιαηηλ. θξ. de propaganda fide (= 

γηα ηε δηάδνζε ηεο πίζηεο)] ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

γηα δηάδνζε ηδεψλ, αξρψλ, δνγκάησλ. Πξνπαγάλδα είλαη 

ε παξνπζίαζε ελφο κελχκαηνο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. 

Δηπκνινγηθά, πξνπαγάλδα ζεκαίλεη «δηάδνζε κίαο 

θηινζνθίαο ή άπνςεο». Δπίζεο, πξνπαγάλδα ε 

[propaganda]: 1α. ε (έληππε ή πξνθνξηθή) ζπζηεκαηηθή 

θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα δηάδνζεο πνιηηηθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ θηι. ηδεψλ θαη απφςεσλ κε ζθνπφ ηνλ 

επεξεαζκφ ηεο ζπλείδεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο πξνο 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο: Κνκκνπληζηηθή / αζετζηηθή / αλζειιεληθή ~. 

Kάλσ / αζθψ ~. H εθεκεξίδα ήηαλ ην φξγαλν ηεο 

πξνπαγάλδαο ηνπ θφκκαηνο. β. απηφο πνπ δηελεξγεί 

πξνπαγάλδα: Πξάθηνξαο ηεο αγγιηθήο πξνπαγάλδαο, ηεο 

Αγγιίαο. 2. κνλνκεξήο, ζηξεβιή, κεξνιεπηηθή κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ κε ηδηνηειείο ζηφρνπο: Σν δειηίν εηδήζεσλ 
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θαηάληεζε θπβεξλεηηθή ~. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο κπνξεί λα βξεη θαλείο γηα ηελ έλλνηα ηεο 

πξνπαγάλδαο. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αξλεηηθά 

θνξηηζκέλε ιέμε, αλαθεξφκελε ζε κεραληζκνχο 

θαζεζηψησλ θαη θπβεξλήζεσλ πνπ πξνζπάζεζαλ κε 

ςεπδή ζηνηρεία λα θαζνδεγήζνπλ ηελ θνηλή γλψκε. 

Άιινηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ απιά έλαο νπδέηεξνο 

κεραληζκφο πνπ εμππεξεηεί ζην λα θάλεηο γλσζηέο ζην 

επξχ θνηλφ ηηο απφςεηο ζνπ θαη ηηο ζέζεηο ζνπ γηα 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία. ίγνπξα 

πάλησο ε πξνπαγάλδα απνηέιεζε ζεκαληηθφηαην 

εξγαιείν ζηελ δηάδνζε θαη εδξαίσζε θαζεζηψησλ θαη 

ηδενινγηψλ. Αξλεηηθή ή ζεηηθή απηφ είλαη θάηη πνπ 

θξίλεηαη απφ ηα κέζα πνπ ν θαζέλαο ρξεζηκνπνηεί, 

θαζψο θαη απφ ηηο απφςεηο πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη. 

Πξνθαλψο ινηπφλ ζηελ παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί, δελ 

γίλεηαη ηαχηηζε ή εμνκνίσζε ησλ θαζεζηψησλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ζαλ 

κία πξνπαγαλδηζηηθή κεραλή.  
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Κηλεκαηνγξάθνο θαη λαδηζηηθή πξνπαγάλδα  

 

Ο Β‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο κεηέηξεςε ηνλ επξσπατθφ 

θηλεκαηνγξάθν ζε κία πξνπαγαλδηζηηθή κεραλή. Οη 

επηηάμεηο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 

ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο θαη ε θαηάηαμε ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο κεγάινπ κέξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

επεξέαζαλ βαζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

βηνκεραλίαο. Απηή ηελ πεξίνδν ην ληνθηκαληέξ γλσξίδεη 

κεγάιε αλάπηπμε, θαζψο νη αλάγθεο ηεο πξνπαγάλδαο 

βξίζθνπλ ζε απηφ ην ηδαληθφ θεξέθσλν.  

Ζ Δζληθνζνζηαιηζηηθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή δελ ήηαλ 

πνπζελά πην θαρχπνπηε θαη ινγνθξηηηθή παξά ζηε 

καδηθή παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Σν 1933 

ηδξχζεθε ην θξαηηθφ θέληξν θηλεκαηνγξάθνπ. ιεο νη 

θφπηεο ηαηληψλ ειέγρνληαλ απ‟ ην Τπνπξγείν Λατθήο 

Γηαθψηηζεο θαη Πξνπαγάλδαο επηθεθαιήο ηνπ νπνίνπ 

ήηαλ ν Γθέκπειο, ν νπνίνο πνιχ πξψηκα αληηιήθζεθε ηε 

δχλακε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο καδηθνχ κέζνπ 

δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, ελεκέξσζεο, 

ςπραγσγίαο θαη ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο: «Έρνπκε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία αλήθεη ζηα πην 

ζχγρξνλα θαη πην επηζηεκνληθά κέζα επηξξνήο ηεο 

κάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξεί κηα θπβέξλεζε λα 

παξαβιέςεη ηε δχλακε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ». Σν 1933 

παξήρζεζαλ ζηε Γεξκαλία 135 ηαηλίεο απ‟ ηηο νπνίεο 96 

δεκηνπξγήζεθαλ απ‟ ην Τπνπξγείν Πξνπαγάλδαο.  

Με ην Κξαηηθφ Ίδξπκα Κηλεκαηνγξάθνπ νη Ναδί 

απφθηεζαλ έλα απνηειεζκαηηθφ φξγαλν ειέγρνπ ηεο 
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θνηλήο γλψκεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

δεκηνπξγψλ-ζθελνζεηψλ πνπ δε ζπκθσλνχζαλ κε ηηο 

ηδέεο ηνπο, εθφζνλ ε παξαγσγή ηαηληψλ θαη ε 

θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο βξηζθφηαλ ζηα 

ρέξηα ηνπο. Παξάιιεια πνιινί αληηθξνλνχληεο 

ζθελνζέηεο θαη εζνπνηνί, αληηκεησπίδνληαο απηέο ηηο 

ερζξηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλαγθάζηεθαλ λα πάξνπλ 

ην δξφκν ηεο εμνξίαο. Σψξα πηα, ζχζζσκε ε 

θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο ππνζηήξηδε 

θαλεξά ηελ πνιηηηθή ζέζε ησλ Ναδί. Ηδηαίηεξα ην 1939, 

ε ηαηλία «Der Westwall» πνπ πξσηνπξνβιήζεθε ζηηο 10 

Απγνχζηνπ ζε 350 θφπηεο ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο 

αίζνπζεο  κε ζθνπφ λα πξνεηνηκάζεη θαη λα ελδπλακψζεη 

ην γεξκαληθφ ιαφ ελ φςε ηνπ επεξρφκελνπ πνιέκνπ, 

απνδίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απηφ ην ζηελφ θξαηηθφ 

έιεγρν ζηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρψξαο.  

ηα επφκελα ρξφληα θπξηαξρνχλ νη πξνπαγαλδηζηηθέο 

ηαηλίεο κπζνπιαζίαο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηππνπνηεκέλεο ηζηνξίεο κε ρνλδξνεηδή θηινλαδηζηηθή 

πξνθαηάιεςε. Δλ ησ κεηαμχ ν ππνπξγφο πξνπαγάλδαο 

Γηφδεθ Γθέκπειο έξημε φιν ην βάξνο ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζε ινγνθξηκέλεο ηαηλίεο 

επηθαηξφηεηαο πνπ δελ μεπεξλνχζαλ ζε δηάξθεηα ηα 60 

ιεπηά. Απηέο νη ηαηλίεο ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο 

δηαζηξεβισκέλεο βηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαηφξζσλαλ λα 

θάλνπλ πιχζε εγθεθάινπ κέζα απφ ηελ πιήμε. 

πληξνθηθφηεηα, ππαθνή, εζληθηζκφο θαη εγεκνληζκφο 

πξνβάιινληαη κέζα απφ ηε δίδπκε παξνπζίαζε ηεο 

κπζνπιαζίαο θαη ησλ ηαηληψλ επηθαηξφηεηαο. Οη 
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Γεξκαλνί ζπξξένπλ κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο θαη 

αξηζκνχο ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο: ην 1942 εθδίδνληαη 

πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα εηζηηήξηα, δηπιάζηα απ‟ φηη ην 

1939. Ζ δηαζθέδαζε θαη ε «μελνηαζηά» πεξηκέλνπλ ζηε 

γσλία ην Γεξκαλφ πνιίηε…  

 

Λέλη Ρίθελζηαι  

 

Σν φλνκα πνπ μερσξίδεη ζην λαδηζηηθφ θηλεκαηνγξάθν 

είλαη ε Λέλη Ρίθελζηαι, ππεχζπλε γηα ην ζεκαληηθφηεξν 

ληνθηκαληέξ ηνπ λαδηζηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ην 

Triumph des Willens (Ο Θξίακβνο ηεο Θέιεζεο, 1934).  

Δίλαη ε πην ραξαθηεξηζηηθή ζθελνζέηεο ηεο λαδηζηηθήο 

πξνπαγάλδαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ζ πξψηε ηαηλία ηεο 

Riefenstahl γηα ην θφκκα ησλ Ναδί, ε θηλεκαηνγξάθεζε 

ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ 1933, έθεξε ηνλ ηίηιν "Sieg des 

Glaubens" (Ζ Νίθε ηεο Πίζηεο) θαη κάιινλ δελ 

πξνθάιεζε ηδηαίηεξε εληχπσζε σο πξνο ην θαιιηηερληθφ 

ηεο απνηέιεζκα.  

 

 

 

Ο Θξίακβνο ηεο Θέιεζεο  

 

Γε ζπλέβε φκσο ην ίδην κε ηελ θηλεκαηνγξάθεζε ηνπ 

ζπλεδξίνπ ηεο επφκελεο ρξνληάο απφ φπνπ θαη πξνέθπςε 

ε ζεκαληηθφηεξε ηαηλία ηεο Ρίθελζηαι "Triumph des 

Willens" (Ο Θξίακβνο ηεο Θέιεζεο). Ο Υίηιεξ έρνληαο 
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εληππσζηαζηεί απφ ηηο δχν πξψηεο ηαηλίεο ηεο Ρίθελζηαι 

«Das Blaue Licht» (Σν Γαιάδην Φσο) ηνπ 1932 θαη ην 

«Sieg des Glaubens» (Ζ λίθε ηεο πίζηεο) ηνπ 1933, ηεο 

δεηά λα θηλεκαηνγξαθήζεη ην 6ν πλέδξην ηνπ 

Κφκκαηνο ζηε Νπξεκβέξγε ην 1934.  

 

 

"Triumph des Willens" (Ο Θξίακβνο ηεο Θέιεζεο), 

φπσο νλνκάζηεθε ε ηαηλία κεηά απφ ππφδεημε ηνπ 

Υίηιεξ, απέζπαζε πνιιά δηεζλή θηλεκαηνγξαθηθά 

βξαβεία θη αλάκεζα ζε απηά ην Υξπζφ Φνίληθα ζην 

θεζηηβάι ηεο Βελεηίαο. Ζ ηαηλία ηεο Riefenhstahl ππήξμε 

αξθεηά δεκνθηιήο θαη έμσ απφ ηε Γεξκαλία, 

πξνβάιινληαο κηα σξαηνπνηεκέλε, ειθπζηηθή εηθφλα γηα 

ην Σξίην Ράηρ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Υίηιεξ.  

Χζηφζν ε πξνβνιή ηεο απαγνξεχηεθε ζηηο ΖΠΑ, φπνπ 

ζεσξήζεθε ηαηλία θαζαξήο πξνπαγάλδαο. Αληίγξαθφ ηεο 

θπιάρζεθε ζην Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο ηεο Νέαο 

Τφξθεο θαη ζήκεξα ζεσξείηαη ην έλα απφ ηα πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πξνπαγαλδηζηηθήο 

θηικνγξαθίαο πνπ έρνπλ πνηέ δεκηνπξγεζεί. Ζ ηαηλία 

επέθεξε δηεζλή αλαγλψξηζε ζηελ Ρίθελζηαι, ε ίδηα, 

σζηφζν, δήισζε φηη "αεδίαζε, φηαλ έκαζε κε πνηνλ 

ηξφπν ρξεζηκνπνηήζεθε ην απνηέιεζκα ηεο 

θαιιηηερληθήο ηεο δεκηνπξγίαο".  

Ζ ηαηλία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δζληθνζνζηαιηζηηθφ 

Γεξκαληθφ Δξγαηηθφ Κφκκα θαη παξακέλεη γλσζηή ζε 

έλαλ κηθξφ θχθιν γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη είλαη 

επηθίλδπλε: ζηελ πξψηε θηφιαο ζθελή ην αεξνπιάλν ηνπ 
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Υίηιεξ θαηεβαίλεη απφ ηα ζχλλεθα κπξνζηά ζε κία 

ιατθή ζπγθέληξσζε ζηε Νπξεκβέξγε. Ο θχξεξ 

ζενπνηείηαη κε δεμηνηερλία θαη νη κάδεο πνπ παξαιεξνχλ 

δείρλνληαη κε κηα ζαηαληθή παξσδία ηνπ κνληάδ ηνπ 

Ατδελζηάηλ. Αλ δεη θαλείο ην θηικ ζαλ έλα ξηςνθίλδπλν 

ζπλδπαζκφ θαιιηηερληθήο αμίαο θαη πνιηηηθήο 

πξνπαγάλδαο, κπνξεί λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

πφζν θαζνξηζηηθφο κπνξεί λα γίλεη ν θηλεκαηνγξάθνο 

ζηελ πνιηηηθή πξνπαγάλδα.  

 

Olympia  

 

Ζ επηηπρία ηεο Riefanstahl έδσζε ηελ ηδέα ζηνλ Carl 

Diem (επηθεθαιήο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ησλ 

ελδέθαησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ) λα ηεο πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη ηελ πξψηε επίζεκε θηλεκαηνγξαθηθή 

θαηαγξαθή ησλ Αγψλσλ (πξαθηηθή πνπ απφ ηφηε 

πηνζεηήζεθε απφ ηηο νξγαλσηηθέο επηηξνπέο ησλ 

νιπκπηαθψλ δηνξγαλψζεσλ). Ήηαλ έλα πξσηνπνξηαθφ, 

θαη ζπλεπψο δχζθνιν εγρείξεκα ε θηλεκαηνγξάθεζε 

ελφο δηεζλνχο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο πνπ δηεμαγφηαλ ζε 

αξθεηνχο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, κε εθαηνληάδεο 

αγσλίζκαηα ηφζν δηαθνξεηηθά (π.ρ. ζηίβνο θαη 

ηζηηνπινΐα), θαζέλα απφ ηα νπνία έζεηε ηηο δηθέο ηνπ 

δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ 

αγσληζκάησλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο επηζηξαηεχηεθαλ δεθάδεο 

θηλεκαηνγξαθηζηέο θαη θάκεξεο, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

λέεο ηερληθέο. Σνπνζεηήζεθαλ θάκεξεο ζε εηδηθά ζεκεία 
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ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο 

θάζε αγσλίζκαηνο, έηζη ψζηε λα θηλεκαηνγξαθείηαη 

νιφθιεξε ε πξνζπάζεηα θάζε αζιεηή απφ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε 

ιήςε ησλ θαηαδχζεσλ ηνπνζεηήζεθαλ θάκεξεο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη ζην χςνο ηνπ βαηήξα, ελψ γηα 

θάησ απφ ην λεξφ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα λέα 

θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή θαηάιιειε γηα ππνβξχρηεο 

ιήςεηο. Άιιεο θαηλνηνκίεο ππήξμαλ ε ρξήζε ηεο αξγήο 

θίλεζεο, ε θαηαζθεπή εηδηθψλ πχξγσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αγσληζκάησλ θαη ηνπ ρψξνπ απφ ςειά, νη ιήςεηο 

απφ αεξνπιάλν θ.α. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε 

Riefenstahl απνηέιεζαλ ην πξφηππν γηα ηηο ηειενπηηθέο 

κεηαδφζεηο ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηηο δεθαεηίεο 

πνπ αθνινχζεζαλ.  

Σν πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ ηελ θηλεκαηνγξάθεζε 

ησλ Αγψλσλ ηνπ 1936 μεπεξλνχζε ζε δηάξθεηα ηηο 200 

ψξεο θαη ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 2 ρξφληα ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε παξαγσγή ηεο ηαηλίαο. Σειηθά, ε 

"Olympia" απνηειείηαη απφ δχν κέξε, θαζέλα απφ ηα 

νπνία έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ δχν ψξεο. Ζ λέα ηαηλία ηεο 

Riefenhstahl απέζπαζε θαη πάιη ην πξψην βξαβείν ζηε 

Βελεηία, ζε κηα ρξνληά (1938) πνπ ζην ίδην θεζηηβάι  

δηαγσλίζηεθε θαη ε "Υηνλάηε" ηνπ Walt Disney, ελψ 

απνηέιεζε κία απφ ηηο πιένλ δεκνθηιείο ηαηλίεο δηεζλψο 

έσο ην 1939 θαη ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ.  

Απφ φιεο ηηο νιπκπηαθέο ηαηλίεο ε “Olympia” είλαη κία 

απφ ηηο ιηγνζηέο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο πξσηφηππε 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ 
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αηζζεηηθή ηεο, φζν θαη κε ηηο ηερληθέο 

θηλεκαηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σαπηφρξνλα, 

ε ηαηλία απηή ζεσξείηαη ην πιένλ ιακπξφ παξάδεηγκα 

ζπλάξηεζεο ηεο ηέρλεο κε ηελ πνιηηηθή πξνπαγάλδα ζηα 

ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ . 

Ζ "Olympia" ππήξμε ε ηειεπηαία ηαηλία ηεο Riefenstahl, 

θαζψο κεηά ηνλ πφιεκν θαη ηελ νξηζηηθή απαιιαγή ηεο 

απφ ηηο πνηληθέο θαηεγνξίεο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο λαδί, 

θάηη πνπ έγηλε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, επέιεμε 

ηε θσηνγξαθηθή κεραλή αληί γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

θάκεξα. Έηζη, ην θηλεκαηνγξαθηθφ ηεο έξγν 

πεξηνξίζηεθε ζε ηέζζεξηο ηαηλίεο, νη ηξεηο απφ ηηο νπνίεο 

ηαπηίδνληαη κε ηε Γεξκαλία ηνπ Υίηιεξ θαη ην λαδηζκφ. 

Ζ ηαηλία ηεο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 1936 δελ 

είλαη κηα ηππηθή πεξίπησζε ζηξαηεπκέλεο ηέρλεο. Γηα 

παξάδεηγκα, δε δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο λίθεο ησλ 

Γεξκαλψλ αζιεηψλ, πνπ άιισζηε θέξδηζαλ ηα 

πεξηζζφηεξα κεηάιιηα, αιιά πξνβάιινληαη αζιεηέο απφ 

φιεο ηηο ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ην 

ρξψκα ηνπ δέξκαηνο ή ηε ζξεζθεία ηνπο. Αλάκεζά ηνπο 

πεξίνπηε ζέζε έρνπλ ν Αθξνακεξηθάλνο Jesse Owens 

θαη ν Kνξεάηεο ληθεηήο ηνπ καξαζσλίνπ Kitei Son.  

Ζ πξνπαγαλδηζηηθή δηάζηαζε ηεο ηαηλίαο ηεο Riefenhstal 

βξίζθεηαη ζηελ ελαξκφληζή ηεο κε ηελ πνιηηηθή πνπ 

αθνινχζεζαλ νη λαδί ζε ζρέζε κε ηνπο Αγψλεο απηνχο 

θαη φρη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά θαη ηε 

δηθαίσζε ησλ ξαηζηζηηθψλ ζεσξηψλ ηεο λαδηζηηθήο 

ηδενινγίαο. Γηα ηνπο λαδί νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ήηαλ 

κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία λα πξνβιεζεί ε εηθφλα κηαο 
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ηζρπξήο Γεξκαλίαο, κηαο Γεξκαλίαο πνπ θάησ απφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ Υίηιεξ γηλφηαλ ηφζν ηζρπξή ψζηε λα 

δηνξγαλψζεη ηνπο πην εληππσζηαθνχο Αγψλεο ζηελ 

Οιπκπηαθή ηζηνξία. Έηζη, νη ελδέθαηνη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο απνηέιεζαλ πξνλνκηαθφ πεδίν πξνπαγάλδαο κε 

ηελ πξνβνιή -θηλεκαηνγξαθηθή εθηφο ησλ άιισλ- ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ζηαδίσλ, ηεο ιακπξφηεηαο ησλ 

ηειεηψλ, ηεο θπξηαξρίαο ησλ Γεξκαλψλ αζιεηψλ, ηεο 

ιακπαδεδξνκίαο, ησλ ενξηαζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζην Βεξνιίλν.  

ην πιαίζην απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Carl Diem ε ηδέα 

ηεο κεηαθνξάο ηεο νιπκπηαθήο θιφγαο κε 

ιακπαδεδξνκία απφ ηελ αξραία Οιπκπία έσο ην 

Βεξνιίλν, θαζψο θαη ε ηδέα γηα ηελ πξψηε επίζεκε 

θηλεκαηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ Αγψλσλ.  

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνπαγάλδα, ε ηαηλία ζα 

έπξεπε λα είλαη ειθπζηηθή ζε έλα θνηλφ επξχηεξν απφ ην 

γεξκαληθφ. πλεπψο, ζα έπξεπε πξψηα απφ φια ε ηαηλία 

λα ζπληζηά πξσηφηππν θαη άξηην θαιιηηερληθφ πξντφλ. 

Κάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο έγηλε ε επηινγή ηεο 

Riefenstahl θαη, πξαγκαηηθά, ην απνηέιεζκα δηθαίσζε ηηο 

πξνζδνθίεο.  

Οη πξνπαγαλδηζηηθέο ηαηλίεο κπζνπιαζίαο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηππνπνηεκέλεο ηζηνξίεο κε ρνλδξνεηδή 

θηινλαδηζηηθή πξνθαηάιεςε. Δλ ησ κεηαμχ ν ππνπξγφο 

πξνπαγάλδαο Γηφδεθ Γθέκπειο έξημε φιν ην βάξνο ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζε ηαηλίεο επηθαηξφηεηαο 

πνπ δελ μεπεξλνχζαλ ζε δηάξθεηα ηα 60 ιεπηά. Απηέο νη 

ηαηλίεο ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο δηαζηξεβισκέλεο 
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βηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαηφξζσλαλ λα θάλνπλ πιχζε 

εγθεθάινπ κέζα απφ ηελ πιήμε. πληξνθηθφηεηα, 

ππαθνή, εζληθηζκφο θαη εγεκνληζκφο πξνβάιινληαη κέζα 

απφ ηε δίδπκε παξνπζίαζε ηεο κπζνπιαζίαο θαη ησλ 

ηαηληψλ επηθαηξφηεηαο.  

 

 

Κνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα  

 

Οξγαλσκέλε πξνπαγάλδα ησλ ηδεψλ ηνπ θνκκνπληζκνχ 

έγηλε κφλν ζηηο ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ, αλ θαη παγθνζκίσο γπξίζηεθαλ ηαηλίεο πνπ 

δηέπνληαη απφ θνκκνπληζηηθέο ηδέεο. Απηέο νη ηαηλίεο 

ήηαλ θπξίαξρα απφξξνηα ησλ πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ 

νξηζκέλσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ-ζελαξηνγξάθσλ-

ζθελνζεηψλ πνπ ηειηθψο εληάζζνληαη ζε απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη ζηξαηεπκέλε ηέρλε θαη φρη ζε κηα 

νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηεο θνηλήο 

γλψκεο.  

 

νβηεηηθή Έλωζε  

 

Ο θηλεκαηνγξάθνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε «ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηεο Ρσζίαο» παξά ηε 

ξσζηθή γιψζζα πνπ είλαη θπξίαξρε θαη ζηα δχν είδε, ην 

πξψην πεξηιακβάλεη ηαηλίεο ησλ ηδξπηηθψλ δεκνθξαηηψλ 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ πξν-ζνβηεηηθψλ πνιηηηζκνχ, ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ηζηνξίαο ηνπο, αλ θαη ινγνθξίλεηαη κεξηθέο θνξέο απφ 
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ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε.  

πγρξφλσο, ε βηνκεραλία θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ έζλνπο, 

πνπ θξαηηθνπνηήζεθε πιήξσο δηακέζνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ρψξαο, θαζνδεγήζεθε απφ ηηο θηινζνθίεο θαη ηνπο 

λφκνπο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ην κνλνπσιηαθφ ζνβηεηηθφ 

θνκκνπληζηηθφ Κφκκα πνπ εηζήγαγε κηα λέα άπνςε 

ζρεηηθά κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ζνζηαιηζηηθφ 

ξεαιηζκφ, ν νπνίνο ήηαλ δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πξηλ 

θαη κεηά απφ ηελ χπαξμε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.  

Σν λέν θξάηνο, ε Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ 

Γεκνθξαηηψλ, επίζεκα ηδξχζεθε ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 

1922. Δμαξρήο, ππνζηεξίρηεθε φηη ε ηαηλία ζα ήηαλ ην 

ηδαληθφηεξν εξγαιείν πξνπαγάλδαο γηα ηε νβηεηηθή 

Έλσζε ιφγσ ηεο καδηθήο δεκνηηθφηεηάο ηεο κεηαμχ ηνπ 

θαζηεξσκέλνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ ησλ πεξηνρψλ. Ο 

Λέληλ δήισζε πσο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέζν γηα 

λα δηαπαηδαγσγήζεη ηηο κάδεο κε ηνπο ηξφπνπο, ηα κέζα 

θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ θνκκνπληζκνχ, κηα ζέζε πνπ 

ππνζηεξίρζεθε αξγφηεξα θαη απφ ηνλ ηάιηλ.  

Οη πξψηεο ζνβηεηηθέο ηαηλίεο πεξηιάκβαλαλ ηηο 

αλαθπθισκέλεο ηαηλίεο ηεο ξσζηθήο απηνθξαηνξίαο θαη 

φζσλ απηή εηζήγαγε, κέρξη ην ζεκείν πνπ απηέο δελ 

ζεσξήζεθαλ πξνζβιεηηθέο γηα ηε λέα ζνβηεηηθή 

ηδενινγία. Παξ φια απηά, ε πξψηε ηαηλία (Father 

Sergious) πνπ θπθινθφξεζε ζηε ζνβηεηηθή Ρσζία δελ 

αθνινχζεζε αθξηβψο απηήλ ηελ θφξκα.  Ήηαλ κηα 

ζξεζθεπηηθή ηαηλία πνπ νινθιεξψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ ηεο ξσζηθήο απηνθξαηνξίαο, 

αιιά πξνβιήζεθε ζηηο ζνβηεηηθέο νζφλεο ην 1918.  
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Πέξα απφ απηφ, ε θπβέξλεζε ήηαλ θπξίσο ηθαλή λα 

ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηηο κηθξνχ κήθνπο, εθπαηδεπηηθέο 

ηαηλίεο, νη πην γλσζηέο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ηα agitki - 

ηαηλίεο πξνπαγάλδαο πνπ πξννξίζηεθαλ γηα «λα 

ηαξάμνπλ», ή λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα ελζνπζηάζνπλ 

ηηο κάδεο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζηηο 

εγθεθξηκέλεο ζνβηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά εθείλνπο πνπ παξέκεηλαλ 

αληίζεηνη ζηε λέα δηαηαγή. Απηέο νη κηθξνχ κήθνπο 

ηαηλίεο ήηαλ ζπρλά απιά νπηηθά εληζρπηηθέο θαη 

ζπλνδεπηηθέο δσληαλψλ δηαιέμεσλ θαη νκηιηψλ, θαη 

πξνβάιινληαλ απφ πφιε ζε πφιε, ρσξηφ ζε ρσξηφ (καδί 

κε ηνπο νκηιεηέο) γηα λα θαηερήζνπλ νιφθιεξε ηελ 

επαξρία.  

Σν ζσξεθηφ Potemkin ηνπ Eisenstein Sergei 

θπθινθφξεζε ην 1925. Παξνπζηάδεη κηα 

δξακαηνπνηεκέλε έθδνζε ηεο αληαξζίαο πνπ 

εκθαλίζηεθε ην 1905 φηαλ επαλαζηάηεζε ην πιήξσκα 

ηνπ ξσζηθνχ ζσξεθηνχ Potemkin ελάληηα ζηνπο 

αλψηεξνπο ππαιιήινπο  ηνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ 

ηαηλία ήηαλ βαξηά θαη πξνπαγαλδηζηηθή, δηαθεξχζζνληαο 

ηε θνκκαηηθή γξακκή γηα ηηο αξεηέο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. 

Οη αξρεγνί θνκκάησλ δπζθνιεχηεθαλ λα ειέγμνπλ ηελ 

έθθξαζε ησλ ζθελνζεηψλ, ελ κέξεη επεηδή ε νξηζηηθή 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο κηαο ηαηλίαο ήηαλ αφξηζηε.  

Μηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο ηαηλίεο πνπ θπθινθφξεζαλ 

ηε δεθαεηία ηνπ '30 ήηαλ ην "Σζίξθν". Ακέζσο κεηά απφ 

ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ, 

θπθινθφξεζαλ έγρξσκεο ηαηλίεο φπσο ην «Πέηξηλν 
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ινπινχδη» (1946), «Ζ Μπαιάληα ηεο ηβεξίαο» (1947), 

θαη «Kuban Cossacks» (1949). Άιιεο μερσξηζηέο ηαηλίεο 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ '40 πεξηιακβάλνπλ ην «Alexander 

Nevsky» θαη ην «Ivan ν Φνβεξφο».  

Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 θαη ηνπ αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '60 ν ζνβηεηηθφο θηλεκαηνγξάθνο 

παξήγαγε ηελ «Μπαιάληα ελφο ηξαηηψηε», ε νπνία 

θέξδηζε ην βξαβείν BAFTA ηνπ 1961 γηα ηελ θαιχηεξε 

ηαηλία. Σν "Όςνο" ζεσξείηαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο 

ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 .  

 

Ζ θξαηηθή πξνπαγάλδα ηνπ θνκκνπληζκνχ γίλεηαη 

καθξνπξφζεζκα κέζν γηα ηελ εμφλησζε ησλ ηειεπηαίσλ 

ηρλψλ πξνπαγάλδαο αζηψλ πνπ ρξνλνινγνχλ απφ ην 

παιαηφ θαζεζηψο  θαη είλαη έλα ηζρπξφ φξγαλν γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο ηδενινγίαο, λέσλ ηξφπσλ ζθέςεο, 

κηαο λέαο πξννπηηθήο ζηνλ θφζκν.  

 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία  

 

Ζ DEFA (Γεξκαληθή Δηαηξία Σαηληψλ) ηδξχζεθε ηελ 

άλνημε ηνπ 1946 ζηε ζνβηεηηθή δψλε θαηνρήο ζηε 

Γεξκαλία, σο πξψηε επηρείξεζε παξαγσγήο ηαηληψλ ζηε 

κεηαπνιεκηθή Γεξκαλία. Δλψ νη άιινη ζχκκαρνη, ζηηο 

δψλεο θαηνρήο ηνπο, είδαλ κηα γξήγνξε αλαγέλλεζε κηαο 

γεξκαληθήο βηνκεραλίαο θηλεκαηνγξάθνπ κε θαρππνςία, 

νη νβηεηηθνί εθηίκεζαλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο 

πξσηφιεην κέζν γηα λα «επαλεθπαηδεχζνπλ» ην 

γεξκαληθφ ιαφ κεηά απφ δψδεθα έηε λαδηζηηθνχ θαλφλα 
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θαη λννηξνπίαο.  

Με θεληξηθά γξαθεία ζην Βεξνιίλν, ε επηρείξεζε 

εγθξίζεθε ηππηθά ζηηο 13 Μαΐνπ 1946 απφ ηε ζνβηεηηθή 

ζηξαηησηηθή δηνίθεζε γηα λα παξάγεη ηαηλίεο, αλ θαη 

Wolfgang  Staudte είρε αξρίζεη ήδε ηελ εξγαζία γηα ηελ 

πξψηε ηαηλία ηεο DEFA, Murder Sind Unter Uns (Οη 

Γνινθφλνη είλαη Μεηαμχ καο) ελλέα εκέξεο λσξίηεξα. 

ζν νη ζνβηεηηθέο-θνκκνπληζηηθέο-ζηαιηληθέο επηξξνέο 

επεξέαδαλ ηελ DEFA, ν θαζνξηζκφο ησλ επηζπκεηψλ θαη 

απνδεθηψλ ζεκάησλ γηα ηηο ηαηλίεο έγηλε φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελφο. Ζ γεληθή ζπκθσλία ήηαλ φηη ν 

«λένο» γεξκαληθφο θηλεκαηνγξάθνο έπξεπε λα 

απνθεξχμεη θαη λα απνθχγεη ηα ππαγφκελα ζην 

λαδηζηηθφ θαλφλα χθνο θαη αλαθνξέο. πσο ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε, ν ππεξβνιηθφο έιεγρνο πνπ 

ηνπνζεηήζεθε απφ ην θξάηνο ζηνπο ζπληάθηεο ησλ 

ζελαξίσλ, ζε ζχγθξηζε κε άιια ινγνηερληθά έξγα, 

απέθιεηζε πνιινχο ηθαλνχο ζπγγξαθείο εμ νινθιήξνπ 

απφ ηε ζπκβνιή ζηελ αλαηνιηθνγεξκαληθή θηικνγξαθία, 

ελψ άιινη βξήθαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο απνξξηθζείζεο 

γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ζηελ 

αλάπηπμε ρεηξνγξάθσλ, εάλ φρη εμαξρήο. Καηά ζπλέπεηα, 

κεηαμχ 1948 θαη 1953, φηαλ πέζαλε ν ηάιηλ, νιφθιεξε 

ε παξαγσγή ηαηληψλ γηα ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία 

αλήιζε ζε ιηγφηεξνπο απφ 50 ηίηινπο.  
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Λαϊθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο  

 

Ζ θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε απέθηεζε ηνλ έιεγρν ζηα 

κέζα ακέζσο κεηά απφ ηελ αλάβαζή ηεο ζηε εμνπζία. Σν 

1950, ην θφκκα απαγφξεπζε φιεο ηηο ηαηλίεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Κίλα πξηλ απφ ην 1949. Ζ 

απαγφξεπζε θπζηθά επεθηάζεθε ζε φιεο ηηο παξαγσγέο 

Υνλγθ Κνλγθ θαη ηαηληψλ Hollywood. χληνκα, έλαο 

λένο ηχπνο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ άξρηζε λα ιακβάλεη ηε 

κνξθή, ε νπνία εζηίαζε θπξίσο ζην λα αλαδείμεη ηηο 

ηζηνξίεο ησλ ππνδεηγκαηηθψλ αγξνηψλ, εξγαηψλ θαη ησλ 

ζηξαηησηψλ απφ νιφθιεξν ην έζλνο. Οη παξαγσγνί 

ηαηληψλ εζηάιεζαλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε γηα λα κάζνπλ 

απφ ηελ ηνπηθή αλαπηπγκέλε θνκκνπληζηηθή θνηλφηεηα 

θηλεκαηνγξαθηζηψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηηηζκηθήο επαλάζηαζεο, πνπ 

δηάξθεζε θαηά πξνζέγγηζε απφ ην 1966 σο ην 1976, ε 

βηνκεραλία θηλεκαηνγξάθνπ ηεο Κίλαο αληηκεηψπηζε 

ζθιεξνχο λένπο ειέγρνπο. ρεδφλ φιεο νη ηαηλίεο πνπ 

παξήρζεζαλ πξηλ απφ εθείλε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή 

απαγνξεχζεθαλ, θαη κφλν ιίγεο λέεο θηλεκαηνγξαθηθέο 

παξαγσγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθείλσλ ησλ εηψλ. Μηα απφ ηηο ζπάληεο ηαηλίεο πνπ 

γίλνληαη εθείλε ηε ζηηγκή, απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο, είλαη 

ε έθδνζε κπαιέηνπ «The Red Detachment of Women». 

Μεηά απφ ην ηέινο ηεο πνιηηηζκηθήο επαλάζηαζεο ε 

βηνκεραλία θηλεκαηνγξάθνπ άξρηζε λα επεθηείλεηαη θαη 

θηλήζεθε βαζκηαία πξνο ηελ παξαγσγή ηαηληψλ 

δηαζθέδαζεο ζην παξάδεηγκα ησλ δπηηθψλ αληηζηνίρσλ 
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ηνπο. Σέηνηνο πεηξακαηηζκφο επηηξάπεθε κέζα ζε 

νξηζκέλα φξηα, εθ' φζνλ δελ ππήξμε θακία αλαθνξά 

νπνησλδήπνηε εκπνξηθψλ θηλήηξσλ.  

Σν ηέινο ηεο επαλάζηαζεο είδε επίζεο ηελ άλνδν ησλ 

ηαηληψλ πνπ άγγημαλ ζαλ ηξαχκα ηελ θηλεδηθή ηζηνξία. 

Σν «Evening Rain» ηνπ Jin Xie θαη «The Legend of 

Tianyun Mountain» βξαβεχηεθαλ ην 1980 κε ρξπζά 

βξαβεία ηαηληψλ. ζνλ αθνξά ζην ππφινηπν ηνπ 

θηλεδηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, έπξεπε λα επηδηψμεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα παιέςεη ελαληίνλ ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ  δπλάκεσλ ζηε δεθαεηία ηνπ '80. Αιιά νη 

λένη άλεκνη θπζνχζαλ ήδε ζηνλ θφζκν ησλ ηαηληψλ θαη 

ζχληνκα ε απνθαινχκελε πέκπηε γεληά ησλ 

θηλεκαηνγξαθηζηψλ ήηαλ έηνηκε λα αλαδείμεη ηνλ 

θηλεδηθφ θηλεκαηνγξάθν.  

 

 

Αληηθνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα  

 

‘ηαλ ήκνπλα κηθξή είρα κηα θόθθηλε παζραιίηζα’  

 

Ζ θξάζε απηή ελφο θνξηηζηνχ ινγνθξίζεθε ζηελ ηαηλία 

ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ „Ο Γξάθνο‟. Σν θιίκα απηφ 

επηθξαηνχζε ζηελ θαιιηηερληθή δσή πνιιψλ „δπηηθψλ‟ 

ρσξψλ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, θαη 

ήηαλ απνηέιεζκα ελφο ζθιεξνχ ζηνηρείνπ πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ θνηλσληθή δσή απηψλ ησλ ρσξψλ, ηνπ 

αληηθνκκνπληζκνχ. Ο αληηθνκκνπληζκφο ήηαλ κία 

πνιηηηθή πνπ εθάξκνδαλ πνιιέο θπβεξλήζεηο ζην 
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εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ησλ 

θαηά ηφπν θνκκνπληζηψλ θαη ηελ απνζάξξπλζε ησλ 

καδψλ λα ζηξαθνχλ ζε απηφλ. Απφ απηή ηελ παξάινγε 

ιαίιαπα δελ ζα κπνξνχζε ζαθψο λα μεθχγεη ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ν νπνίνο κε ηελ ακεζφηεηα ηνπ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ αληηθνκκνπληζηψλ 

πνπ ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηνλ 

θφζκν ζε επνρέο πνπ ε ηειεφξαζε δελ είρε αθφκα ηνλ 

ξφιν πνπ έρεη ζήκεξα.  

 

Ο αληηθνκκνπληζκφο ζην θηλεκαηνγξάθν έρεη 

δηαρξνληθά δηαδξακαηίζεη ζπνπδαίν ξφιν αθνχ, πάξα 

πνιινί θαιιηηέρλεο παγθνζκίσο δηψρζεθαλ ιφγσ ησλ 

πηζηεχσ ηνπο (ή αθφκα θαη εμαηηίαο ιάζνπο εθηηκήζεσλ 

ησλ αξκφδησλ θαζεζησηηθψλ επηηξνπψλ), ελψ αθφκα 

ςεχηηθεο εληππψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο ζπλεηδήζεηο 

πνιιψλ αλζξψπσλ. Ζ εθδίσμε απηψλ ησλ θαιιηηερλψλ 

(Μάξηηλ Φηη, Γνπφιηεξ Μπέξλζηηλ, Είξν Μφζηει) απφ 

ηνλ ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είρε θαηαζηξεπηηθέο 

ζπλέπεηεο, αθνχ ν παγθφζκηνο θηλεκαηνγξάθνο ηνπο 

ζηεξήζεθε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ζνη σζηφζν 

απφ απηνχο ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο έπξεπε,  

είηε λα εξγαζηνχλ εθκεηαιιεπφκελνη θάπνηα θάιπςε 

(π.ρ. ςεπδψλπκν, «βηηξίλα» (θαηά ηελ νπνία θάπνηνο 

πξνσζνχζε ην έξγν ελφο δησθφκελνπ ζελαξηνγξάθνπ 

παίξλνληαο πνζνζηφ απφ ηηο εηζπξάμεηο ηνπ), είηε λα 

θαηαδψζνπλ νκντδεάηεο ηνπο, πξάγκα πνπ είρε νιέζξηεο 

ζπλέπεηεο. Χο απνηέιεζκα πνιινί θαιιηηέρλεο (φζνη δελ 
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εληνπίζηεθαλ) αδξαλνπνηήζεθαλ γηα ρξφληα θνβνχκελνη 

ηπρφλ αλαθάιπςή ηνπο, γεγνλφο  πνπ έθαλε θάζε 

παξαγσγφ λα ηνπο απνξξίπηεη. Απηή ε θαηάζηαζε είρε 

σο αιπζηδσηή αληίδξαζε ηελ πξνψζεζε πνιιέο θνξέο 

αηάιαλησλ θαιιηηερλψλ, ιφγσ ηεο ζχκπλνηάο ηνπο κε ηηο 

ηδέεο ηνπ θαζεζηψηνο, θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία πνιιψλ 

αλνχζησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ. Αθφκε ιφγσ ηεο 

ινγνθξηζίαο έπξεπε νη ηαηλίεο λα κελ θέξνπλ ίρλνο 

«θνκκνπληζηηθήο πξνπαγάλδαο», νδεγψληαο ηνπο 

παξαγσγνχο (αθφκα θαη φηαλ νη ίδηνη δελ ήηαλ ζθνδξνί 

αληηθνκκνπληζηέο) πνιιέο θνξέο ζηελ «εχθνιε ιχζε» 

ησλ ηαηληψλ κε ζαθέο αληηθνκκνπληζηηθφ πεξηερφκελν.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο 

αληηθνκκνπληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε αληηπαξάζεζε 

θαπηηαιηζκνχ-θνκκνπληζκνχ ηαπηηδφηαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηελ αληηπαιφηεηα ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ κε ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ 

κπινθ ή ζρεηηδφηαλ κε ην δίθαην απφ ηελ κεξηά ησλ 

ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ(π.ρ. νη ζεηξέο ηαηληψλ 

Rambo, James Bond). Χο αθφινπζν ζε απηέο ηηο ηαηλίεο 

(θπξίσο ηνπ Υφιιπγνπλη) ηνληδφηαλ ε «ηεξφηεηα ηνπ 

έζλνπο», ε «ηεξή ππνρξέσζε ηνπ ειεχζεξνπ θφζκνπ λα 

ζψζεη ηνλ ζθιαβσκέλν». Δπίζεο επαλεκθαληδφκελνο 

ραξαθηήξαο είλαη ν κνλίκσο «ζαηαληθφο» Κνκκνπληζηήο 

θαηάζθνπνο θαη αληηπαξαζεηηθά ν «εξσηθφο» δπηηθφο 

θαηάζθνπνο (James Bond) θαη αλάινγα ππάξρεη κηα 

εξσηθφηεηα απφ ηελ κεξηά ηνπ Ακεξηθάλνπ θπξίσο 

ζηξαηηψηε αιιά θαη ηνπ «θαηαπηεδφκελνπ Ρψζνπ 
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απνζηάηε». Πνιιέο θνξέο νη ηαηλίεο απηέο 

δεκηνπξγήζεθαλ φρη γηα λα ηνλψζνπλ ην 

αληηθνκκνπληζηηθφ θιίκα, αιιά γηα λα ην 

εθκεηαιιεπηνχλ πξνο φθεινο ησλ εηζπξάμεσλ (π.ρ. ε 

ζεηξά ηαηληψλ Rambo)  

 

Ο αληηθνκκνπληζκφο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ππήξμε επί 

πνιιά ρξφληα αλειεήο ζε ρψξεο ηεο Γχζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη γηα λα πείζεη ηνλ θφζκν, 

δελ ρξεζηκνπνηεί επηρεηξήκαηα, παξά πξνζπαζεί λα 

ζπλδέζεη ηελ εηθφλα ηνπ θνκκνπληζκνχ κε απηή ησλ 

ρσξψλ ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ κε ζπλαηζζήκαηα θφβνπ 

θαη νξγήο. Απηή ε πξνζπάζεηα είρε βέβαηα πνιιέο θνξέο 

ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα, θπξίσο ζε ρψξεο φπνπ ν 

θνκκνπληζκφο είρε ήδε απήρεζε. Ίζσο ην εηδερζέζηεξν 

παξάδεηγκα αληηθνκκνπληζκνχ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

είλαη ε Μαθαξζηθή πεξίνδνο.  

 

 

Μαθαξζηζκόο  

 

Χο Μαθαξζηζκφο έρεη θαζηεξσζεί, ηδηαίηεξα ζηηο Ζ.Π.Α., 

ε πνιηηηθά θαηεπζπλφκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηε 

καδηθή απαγγειία θαηεγνξηψλ γηα αλππαθνή ή  πξνδνζία 

ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη φκσο απφ νπζηαζηηθά απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. Ο φξνο απηφο πεξηγξάθεη θπξίσο ζπζηεκαηηθέο 

ελέξγεηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

"Δξπζξνχ Σξφκνπ", πνπ δηήξθεζε απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '40 σο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50. ηε 
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ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ππήξμε έληνλνο ν θφβνο 

γηα πηζαλή θνκκνπληζηηθή επηξξνή πάλσ ζε ακεξηθαληθά 

ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο  κέζσ ζνβηεηηθψλ 

πξαθηφξσλ.  

 

Με ηελ επίκνλε έξεπλα γηα εμαθξίβσζε θνκκνπληζηηθψλ 

επηξξνψλ, πνπ είρε αλαιάβεη ν Ακεξηθαλφο 

γεξνπζηαζηήο Σδφδεθ Μαθάξζπ, ν φξνο Μαθαξζηζκφο 

απέθηεζε κηα πην επξεία έλλνηα, πεξηγξάθνληαο ηελ 

ηδηαίηεξε επηκνλή αλάινγσλ εμνλπρηζηηθψλ εξεπλψλ. Ο 

φξνο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα πεξηγξάςεη 

αλππφζηαηεο θαη άδηθεο θαηεγνξίεο, φπσο θαη 

δεκαγσγηθέο ηαθηηθέο επηζέζεσλ, δίλνληαο έκθαζε ζε 

πνιηηηθά θαη εζληθά θξηηήξηα.  

 

Ηζηνξηθό πιαίζην  

 

Ζ αίζζεζε πσο ν θφζκνο ηνπ ζεάκαηνο είρε «αισζεί» 

απφ θνκκνπληζηέο ή θηιειεχζεξνπο (αληίζεηα απφ ηελ 

Δπξψπε, ζηηο ΖΠΑ ν φξνο θηιειεχζεξνο παξαπέκπεη 

ζηελ Αξηζηεξά) ήηαλ δηάρπηε απφ ηα κέζα θηφιαο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '30, επξφθεηην φκσο γηα ππεξβνιή. Ζ 

αιήζεηα είλαη φηη ε νβηεηηθή Έλσζε είρε γνεηεχζεη 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ακεξηθαληθνχ θαιιηηερληθνχ 

θφζκνπ, επαγγειιφκελε έλαλ θφζκν ρσξίο 

εθκεηάιιεπζε θαη αξγφηεξα κε ηελ εξσηθή αληίζηαζε 

ζην Αλαηνιηθφ Μέησπν. Πνιινί πέξαζαλ θαη απφ ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα, ζπλήζσο φκσο γηα κηθξφ 

δηάζηεκα. ε φια απηά ππήξρε κηα αλνρή εληφο ησλ 
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θαιιηηερληθψλ θπθισκάησλ. Αο κελ μερλάκε κάιηζηα 

φηη θαηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν ε ίδηα ε ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε ρξεκαηνδφηεζε ηελ παξαγσγή 

θηινζνβηεηηθψλ ηαηληψλ - ή ηνπιάρηζηνλ ηαηληψλ φπνπ ε 

ΔΓ παξνπζηαδφηαλ σο έληηκε ζχκκαρνο.  

ηαλ ν πφιεκνο ηειείσζε θαη νη νβηεηηθνί έγηλαλ πάιη 

αληαγσληζηέο, ε αλνρή ζηακάηεζε. Ο Φπρξφο Πφιεκνο 

έθεξε ηνλ Κφθθηλν Σξφκν, ηελ πνιηηηθά θαιιηεξγεκέλε 

ςχρσζε ηνπ κέζνπ Ακεξηθαλνχ φηη αξγά ή γξήγνξα νη 

ζνβηεηηθνί ππξεληθνί πχξαπινη ζα εθηνμεχνληαλ κε 

ζηφρν ηε ρψξα ηνπ. Σν δεκφζην αληηθνκκνπληζηηθφ 

αίζζεκα εμέθξαδε ε δηαβφεηε Δπηηξνπή 

Αληηακεξηθαληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ εξεπλνχζε ηε 

«δηάβξσζε» ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, 

κε εξσηήκαηα φπσο «Δίζηε ή ππήξμαηε ζην παξειζφλ 

κέιε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο;», «Γλσξίδεηε 

θάπνηνλ πνπ είλαη ή ππήξμε κέινο ζην παξειζφλ;» θαη 

άιια παξφκνηα - κηα πξαθηηθή ζηα φξηα ηεο 

ζπληαγκαηηθήο εθηξνπήο, αθνχ ην Κ.Κ. ΖΠΑ νπδέπνηε 

ππήξμε παξάλνκν θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηφ απνηεινχζε 

λφκηκν δηθαίσκα.  

ε απηφ ην πεξίγξακκα, ε ζθνπηκφηεηα ηεο ζπγθπξίαο 

θαζηζηνχζε θνηλσληθά απνδεθηέο αθφκα ηηο πην αθξαίεο 

παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ. Ο Γνπψιη Νηίζλευ 

πξνεηδνπνηνχζε γηα ηε «ζνβαξή απεηιή» θαη θαηέδηδε σο 

θνκκνπληζηέο φινπο ηνπο ζπλδηθαιηζηέο ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ.  
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Ζ Μαύξε Λίζηα  

 

Ζ Μαχξε Λίζηα ηνπ Υφιιπγνπλη είλαη έλαο άηππνο 

θαηάινγνο πνπ θπθινθνξνχζε κπζηηθά ζηηο ΖΠΑ θαηά 

ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα, πξνγξάθνληαο θαιιηηέρλεο πνπ 

ζεσξνχληαλ κέιε ή ππνθείκελνη ζε επηξξνέο ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Δλζαξξπκέλε εκκέζσο απφ 

ηελ Δπηηξνπή Αληηακεξηθαληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Κνγθξέζνπ, ε πξαθηηθή απηή ήηαλ έξγν ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ήζειαλ λα δείρλνπλ 

ζηξαηεπκέλεο ζην αγψλα θαηά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 

ζνη ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνλ θαηάινγν απνθιείνληαλ 

απφ θάζε εξγαζία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ζέαηξα, νδεγεκέλνη ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαη πξνζσπηθή εμφλησζε.  

Ζ αξρή ηεο Μαχξεο Λίζηαο έγηλε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 

1947 κε ηελ απφιπζε ησλ Γέθα. Πξφθεηηαη γηα δέθα 

ζελαξηνγξάθνπο θαη ζθελνζέηεο πνπ ηελ πξνεγνπκέλε 

είραλ θαηεγνξεζεί γηα πεξηθξφλεζε πξνο ην Κνγθξέζν, 

αξλνχκελνη λα θαηαζέζνπλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο κε ην 

επηρείξεκα φηη δελ έρνπλ λα δψζνπλ εμεγήζεηο γηα ηηο 

πξνζσπηθέο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπο. Ζ νκάδα 

πεξηιάκβαλε αξρηθά θαη ελδέθαην, ην ζπγγξαθέα θαη 

πνηεηή Μπέξηνιη Μπξερη, ν νπνίνο φκσο είρε 

παξνπζηαζζεί ζηελ Δπηηξνπή ζηηο 30 Οθησβξίνπ θαη ηελ 

επνκέλε επέζηξεςε γηα πάληα ζηελ Δπξψπε (κία 

απφθαζε πνπ είρε ιάβεη πξηλ θαηαζέζεη).  

 

Μία εβδνκάδα αθνχ απέιπζαλ ηνπο Γέθα, νη 
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εθπξφζσπνη φισλ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ 

εμέδσζαλ θνηλή αλαθνίλσζε (Γήισζε Γνπψιληνξθ) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ακθηζβεηνχληαη ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηα ησλ Γέθα, φκσο ε πξάμε ηνπο ήηαλ επηδήκηα 

γηα ηνπο εξγνδφηεο ηνπο θαη ηνπο θαηέζηεζε άρξεζηνπο 

γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία. Γεζκεχνληαλ 

επίζεο λα κελ επαλαπξνζιάβνπλ ηνπο Γέθα, εθηφο εάλ 

νξθίδνληαλ φηη δελ είλαη θνκκνπληζηέο, θαζψο θαη λα 

κελ πξνζιακβάλνπλ θαλέλαλ θνκκνπληζηή ζην εμήο. 

Δίρε πξνεγεζεί, ιίγεο κέξεο λσξίηεξα, ην ζπλδηθαιηζηηθφ 

φξγαλν ησλ εζνπνηψλ, ζην νπνίν πξφεδξνο ήηαλ ν 

πξσηαγσληζηήο γνπέζηεξλ Ρφλαιλη Ρέεγθαλ, θαη είρε 

αλαγθάζεη ηα ζηειέρε ηνπ ζσκαηείνπ λα δψζνπλ 

παξφκνην φξθν.  

 

Σα γεγνλφηα απηά ζηάζεθαλ αθνξκή γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ κηθξνχ κήθνπο ληνθηκαληέξ «The Hollywood Ten», 

ζην νπνίν θαζέλαο απφ ηνπο δέθα απνιπζέληεο 

θηλεκαηνγξαθηζηέο απνθεξχζζνπλ ην Μαθαξζηζκφ θαη 

ηελ Μαχξε Λίζηα ηνπ Υφιιπγνπλη. Ο ζθελνζέηεο ηεο 

ηαηλίαο John Berry κπήθε θη απηφο ζηελ Μαχξε Λίζηα 

κεηά ηελ πξεκηέξα ηνπ θηικ.  

Μέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 ε ιίζηα 

εκπινπηηδφηαλ δηαξθψο κε νλφκαηα ζελαξηνγξάθσλ, 

ζθελνζεηψλ, εζνπνηψλ, κνπζηθψλ, ζπγγξαθέσλ, αθφκα 

θαη ηερληθψλ, ησλ νπνίσλ ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα 

ζεσξνχληαλ επηθίλδπλα ή ακθηζβεηνχκελα. Σν 

Counterattack (Αληεπίζεζε), έλα δεμηφ πεξηνδηθφ πνπ 

είρε αλαιάβεη εξγνιαβηθά λα δεκνζηνπνηεί ζηνηρεία γηα 
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ηελ πνιηηηθή δξάζε ησλ αλζξψπσλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

είρε κεηαβιεζεί ζε θφβν θαη ηξφκν ηνπ θαιιηηερληθνχ 

ρψξνπ.  

Μεξηθά νλφκαηα ηεο ιίζηαο ήηαλ πξάγκαηη αξηζηεξνί, 

ελψ άιινη κπήθαλ βάζεη ππνςηψλ θαη θεκψλ. Γελ 

έιεηςαλ πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνη χπνπηνη θαηέδηδαλ 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ Δπηηξνπή, ψζηε λα γιηηψζνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ ηαπεηλσηηθή απηή ελέξγεηα ήηαλ 

πξαθηηθά ν κφλνο ηξφπνο γηα λα «θαζαξίζεη» θάπνηνο 

απφ ηε ιίζηα, κε πην δηάζεκε ηελ θαηάζεζε ηνπ Διία 

Καδάλ πνπ αλάγθαζε ην Εηι Νηαζέλ λα εγθαηαιείςεη ηε 

ρψξα. ηαλ, δεθαεηίεο αξγφηεξα, παξειάκβαλε ηηκεηηθφ  

ζθαξ, πνιινί ζπλάδειθνί ηνπ απνρψξεζαλ απφ ηελ 

αίζνπζα.  

Κάπνηνη θηλεκαηνγξαθηζηέο ηεο Μαχξεο Λίζηαο 

ρξεζηκνπνίεζαλ παξέλζεηνπο γηα λα ζπάζνπλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηνπο αλζξψπνπο - βηηξίλεο. Απηφ ήηαλ 

εθηθηφ γηα έλα ζελαξηνγξάθν, λα βάιεη δειαδή θάπνηνλ 

γλσζηφ ηνπ λα ππνγξάςεη θαη λα εηζπξάηηεη ηα 

ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα αλη' απηνχ, ήηαλ φκσο αδχλαηνλ 

γηα έλα ζθελνζέηε ή εζνπνηφ!  

Ο Μαθαξζηζκφο δελ αξθέζηεθε ζηηο δηψμεηο ησλ 

θνκκνπληζηψλ θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θάζε 

πξννδεπηηθνχ ζηνηρείνπ ζην Υφιιπγνπλη. Παξήγαγε θαη 

αληηθνκκνπληζηηθέο ηαηλίεο, κε ηελ αλνρή αλ φρη κε ηηο 

επινγίεο ησλ κεγάισλ ρνιιπγνπληηαλψλ εηαηξηψλ. «Σν 

ηδεξνχλ Παξαπέηαζκα», «Ζ Κφθθηλε Απεηιή», 

«Έδεζα Σξεηο Εσέο», «Παληξεχηεθα έλαλ 

Κνκκνπληζηή», «Ζ Μάλα ηνπ Πξνδφηε» θαη άιιεο 
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θακίαο θαιιηηερληθήο αμίαο θηικ, πνπ παξνπζίαδαλ κηα 

επθνιφπηζηε Ακεξηθή ζηα πξφζπξα ηεο αξπαγήο ηεο απφ 

ηνπο αλειέεηνπο θνκκνπληζηέο ήζαλ κεξηθέο απφ απηέο.  

 

Σν ηέινο ... 

 

Σν πξψην ξήγκα ζην δεθαεηή απνθιεηζκφ ησλ 

θαιιηηερλψλ ηεο Μαχξεο Λίζηαο ήιζε απφ ηνλ Άιθξελη 

Υίηζθνθ ην θζηλφπσξν ηνπ 1957, φηαλ πξνζέιαβε ηνλ 

πξνγξακκέλν εζνπνηφ Νφξκαλ Λφηλη γηα ηνλ ηξίην 

θχθιν ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο «Ο Υίηζθνθ 

Παξνπζηάδεη».  

Ζ αιιαγή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν άξγεζε δπφκηζη αθφκε 

ρξφληα. Σν 1960 δχν εηαηξείεο αλαθνίλσζαλ φηη 

εηνίκαδαλ ηαηλίεο ζε ζελάξηα ηνπ Νηάιηνλ Σξάκπν, 

κέινπο ηεο νκάδαο ησλ πξψησλ δέθα. Έηζη ζηηο 6 

Οθησβξίνπ, φηαλ ν «πάξηαθνο» ηνπ Κηνχκπξηθ έθαλε 

πξεκηέξα, ήηαλ ε πξψηε θνξά κεηά ην Ννέκβξην ηνπ 

1947 πνπ έλαο θαιιηηέρλεο ηεο ιίζηαο έβιεπε ην φλνκά 

ηνπ ζηνπο ζπληειεζηέο κηαο ηαηλίαο ρσξίο λα θάλεη 

δήισζε κεηαλνίαο ή λα θαηαδψζεη ζπλαδέιθνπο ηνπ.  

Σν νξηζηηθφ ηέινο ηεο Μαχξεο Λίζηαο ήιζε ην 1962 κε 

αθνξκή ηελ θαηαδίθε ελφο πξαθηνξείνπ εξεπλψλ πνπ 

ηξνθνδνηνχζε ηηο εηαηξείεο κε ζηνηρεία, θαζψο θαη ησλ 

εληνιέσλ ηνπ. Με ηελ απφθαζή ηνπ, ην δηθαζηήξην ηνχο 

ραξαθηήξηδε σο λνκηθά ππαίηηνπο γηα ηελ πξνζσπηθή θαη 

νηθνλνκηθή βιάβε πνπ ππέζηεζαλ ηα ζχκαηά ηνπο. 

Έθηνηε ε πξαθηηθή εγθαηαιείθζεθε, αιιά πνιιέο 

θαξηέξεο είραλ ήδε θαηαζηξαθεί. Τπνινγίδεηαη φηη κφιηο 
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ην έλα δέθαην θαηάθεξε λα επαλεληαρζεί ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή.  

 

Απνηίκεζε ... 

 

Γελ απνηειεί ππεξβνιή φηη ε πεξίνδνο ηεο Μαχξεο 

Λίζηαο άιιαμε ην ραξαθηήξα ηνπ Υφιιπγνπλη γηα 

πάληα, κεηαβάιινληαο ην απφ πεδίν ζχλζεζεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη εκπνξηθφηεηαο ζε ζηπγλή 

βηνκεραλία.  

Απφ θηλεκαηνγξαθηθή ζθνπηά, ρακήισζε ν κέζνο 

πνηνηηθφο φξνο ηεο παξαγσγήο. Πξν ιίζηαο ε 

ακεξηθαληθή θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία παξήγε ηα 

πάληα - απφ «ηαηλίεο ηέρλεο» κέρξη εχπεπηεο ηαηλίεο 

καδηθήο θαηαλάισζεο. Ζ εθδίσμε ησλ πην θσηηζκέλσλ 

θαη δηαλννχκελσλ κπαιψλ απφ ηα ζηνχληην νδήγεζε ζε 

ζρεδφλ ζηελ πιήξε εμαθάληζε ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο. 

Θξχινη ηεο έβδνκεο ηέρλεο φπσο νη Σζάξιη Σζάπιηλ, 

ξζνλ Γνπέιο, Σδνλ Υηνχζηνλ, θαη δεθάδεο άιινη 

απηνεμνξίζζεθαλ ζηελ Δπξψπε γηα λα κπνξέζνπλ λα 

θάλνπλ ηαηλίεο.  

Αθφκα ρεηξφηεξα ήηαλ ηα πξάγκαηα γηα ηνπο 

ζελαξηνγξάθνπο πνπ απνιχνληαλ καδηθά, δηφηη ηα 

ζελάξηά ηνπο αλαςειαθίδνληαλ θαη βξίζθνληαλ 

ακθηιεγφκελα. Αθφκα θαη νη κε πξνγξακκέλνη 

θνβνχληαλ λα πεξηιάβνπλ αλζξσπηζηηθά θαη 

νηθνπκεληθά κελχκαηα, ππφ ηελ δακφθιεην ζπάζε φηη 

θάπνηνο ζα ηα ραξαθηήξηδε θνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα 

θαη ζα έκελαλ άλεξγνη. Ζ ζεκαηνινγία ησλ ηαηληψλ 
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ζηξάθεθε ζε παηξησηηθά (φπσο ηα θαηαζθνπεπηηθά θαη 

ηα γνπέζηεξλ) ή νπδέηεξα ζέκαηα (αηζζεκαηηθέο θνκεληί 

ή ππεξπαξαγσγέο ριακχδαο ηχπνπ Μπελ Υνπξ).  

 

 

Λνγνθξηζία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν  

 

Ο θηλεκαηνγξάθνο, φπσο θαη νη ππφινηπεο ηέρλεο, δελ 

μέθπγε απφ ηα ςαιίδηα ηεο ινγνθξηζίαο. ε πάξα πνιιέο 

ρψξεο ην θξάηνο θαη ε Δθθιεζία επελέβαηλαλ ζηελ 

παξαγσγή κηαο ηαηλίαο, «θφβνληαο» ηηο ζθελέο πνπ 

ζεσξνχζαλ αλάξκνζηεο, αλήζηθεο ή πξνθιεηηθέο γηα ηα 

ήζε ηεο θνηλσλίαο. Σε δηαδηθαζία απηή αλαιάκβαλαλ 

εηδηθά ζπκβνχιηα ηνπ θξάηνπο (π.ρ. ζηελ Μ. Βξεηαλία) 

θαη ηεο Δθθιεζίαο (π.ρ. Ηηαιία, Καζνιηθή Λεγεψλα ηεο 

Δππξέπεηαο), ηα νπνία αμηνινγνχζαλ, ινγφθξηλαλ ή θαη 

απαγφξεπαλ ηελ πξνβνιή κηαο ηαηλίαο γηα πνιηηηθνχο ή 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο αλάινγα. Σν λα απαγνξεχζεηο 

φκσο ηελ πξνβνιή κηαο ηαηλίαο  γηα λα κελ ηε δεη ν 

θφζκνο, νδεγεί ζην αθξηβψο αληίζεην απνηέιεζκα, 

θαζψο ζηξέθεηαη ακέζσο ε πξνζνρή ηνπ θφζκνπ πξνο 

απηήλ! Οη απαγνξεχζεηο ηαηληψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ κεηψζεθαλ γηα ηνλ κφλν ιφγν φηη μεζήθσλαλ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θφζκνπ πνπ θαηαιάβαηλαλ πσο 

πξνζβαιιφηαλ έηζη ην πξσηαξρηθφ ηνπο δηθαίσκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ. Έηζη, πξνηηκνχζαλ λα ηηο 

ινγνθξίλνπλ παξά λα ηηο απαγνξεχνπλ...  
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Ο Κώδηθαο ηνπ Υέηδ  

 

Σν 1934, ζε θαηξφ πνπ ε εθθιεζία εηνίκαδε κπνυθνηάδ 

ζηηο «πξνθιεηηθέο» ηαηλίεο θαη ην θξάηνο απεηινχζε 

επίζεο λα επέκβεη, ε θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ηνπ 

Υφιιπγνπλη βάδεη ζε εθαξκνγή ηνλ Κψδηθα ηνπ Υέηδ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά θαλφλσλ θαη νδεγηψλ πνπ 

επέβαιιε πεξηνξηζκνχο ζην πεξηερφκελν κηαο ηαηλίαο θαη 

πνπ ε παξαγσγή θαη νη ζπληειεζηέο ηεο ζα έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ. Οη ηαηλίεο δελ έπξεπε λα πξνζβάιινπλ 

ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, ηελ εθθιεζία, ή ηνπο ζεζκνχο 

ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. θελέο ζεμνπαιηθνχ 

πεξηερνκέλνπ νχηε θαηά δηάλνηα! Αθφκα θαη νη ζθελέο 

κε θηιηά είραλ κέγηζην δηαξθείαο ειαρίζησλ 

δεπηεξνιέπησλ θαη γηα λα δείμνπλ δχν αλζξψπνπο ζε 

θξεβάηη ζα έπξεπε λα είλαη παληξεκέλνη! Πξάγκα φκσο 

πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ε ινγνθξηζία 

δερφηαλ ηηο εξσηηθέο ζθελέο ζηα βηβιηθά έπε..! Μήπσο 

επεηδή ζηηο ηαηλίεο απηέο νη «παξαβάηεο» ηηκσξνχληαλ 

γηα ηηο «ακαξηίεο» ηνπο..; Με ηνλ θαηξφ, νη πεξηνξηζκνί 

ηνπ Κψδηθα ηνπ Υέηδ ραιάξσζαλ θαη ην 1968, ν 

Κψδηθαο αληηθαζίζηαηαη απφ έλα ζχζηεκα ζήκαλζεο κε 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Παξαηεξείηαη, θπζηθά, 

ζπξξνή θφζκνπ ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο πνπ 

πξνβάιινληαλ ηαηλίεο νη νπνίεο παιηφηεξα ζα 

ζεσξνχληαλ «αλάξκνζηεο»! Απηή ε απειεπζέξσζε δελ 

ζα δηαξθέζεη γηα πνιχ. Σν 1973 παξαρσξνχληαη ζε 

πνιηηεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο ην δηθαίσκα λα 
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απαγνξεχνπλ ηελ πξνβνιή ηαηληψλ πνπ θξίλνληαη 

άζεκλεο ζχκθσλα κε ηα ήζε θάζε θνηλφηεηαο.  

 

Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Κώδηθα ηνπ Υέηδ 

1. Κακία ηαηλία δελ πξέπεη λα ππνβηβάδεη ηα εζηθά 

θξηηήξηα απηψλ πνπ ηελ βιέπνπλ. Γελ πξέπεη λα 

πξνθαιείηαη ε ζπκπάζεηα ηνπ θνηλνχ πξνο ηελ πιεπξά 

ησλ εγθιεκαηηψλ, «θαθψλ», ή «ακαξησιψλ».  

2. Θα πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη ηα ζσζηά πξφηππα δσήο.  

3. Γελ πξέπεη λα γεινηνπνηνχληαη νη λφκνη, νχηε λα 

δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη είλαη θαιφ λα 

παξαβηάδνληαη.  

 

Δηδηθά:  

1. Απαγνξεχεηαη ην γπκλφ.  

2. Απαγνξεχεηαη ε γεινηνπνίεζε ηεο ζξεζθείαο θαη νη 

εθπξφζσπνη ηεο εθθιεζίαο δελ πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη σο θσκηθνί ή θαθνί ραξαθηήξεο.  

3. Απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή ρξήζεο λαξθσηηθψλ ή 

θαηαλάισζεο αιθνφι, εθηφο θη αλ ην απαηηνχζε ην 

ζελάξην γηα «ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζκφ».  

4. Μέζνδνη εγθιήκαηνο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη.  

5. Απαγνξεχεηαη ε αλαθνξά ζε «ζεμνπαιηθέο 

αλσκαιίεο» (φπσο ε νκνθπινθηιία).  

6. Απαγνξεχνληαη δηάθνξεο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 

ζεσξνχληαη πξνζβιεηηθέο.  

7. θελέο θφλσλ ζα πξέπεη λα γπξίδνληαη έηζη ψζηε λα 

κελ ελζαξξχλνπλ ηελ κίκεζε ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή 

δσή.  
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8. Απαγνξεχεηαη ε απεηθφληζε ή ε πεξηγξαθή γάκσλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θπιψλ.  

9. «θελέο πάζνπο» θαη «ιάγλα θηιηά» πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη.  

10. Ζ ζεκαία ησλ Ζ.Π.Α. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ζεβαζκφ.  

11. Καλέλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν δελ πξέπεη λα 

ππαηλίζζεηαη φηη νη πεξηζηαζηαθέο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

είλαη θνηλή ή απνδεθηή πξαθηηθή. Καη πνιιά άιια...  

 

 

Λνγνθξηζία θαη Πξνπαγάλδα  

 

Ζ ινγνθξηζία θπζηθά βνήζεζε ζηα πξνπαγαλδηζηηθά 

παηρλίδηα ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ. Τπάξρνπλ 

ρηιηάδεο παξαδείγκαηα ηαηληψλ πνπ απαγνξεχηεθαλ γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο. Δπί Μαθάξζπ, πνιιέο ηαηλίεο 

ζεσξήζεθαλ θνκκνπληζηηθέο θαη απαγνξεχηεθε ε 

πξνβνιή ηνπο, βνεζψληαο έηζη ηελ αληηθνκκνπληζηηθή 

πξνπαγάλδα. Κιαζηθφ παξάδεηγκα, «Σν Αιάηη ηεο Γεο» 

(Salt of the Earth, 1954) ηνπ Biberman, Σν «Θσξεθηφ 

Πνηέκθηλ» ηνπ Eisenstein, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, πνπ 

απαγνξεχηεθαλ ζε Ζ.Π.Α., Ηζπαλία θαη Μεγάιε 

Βξεηαλία. Ο «Μεγάινο Γηθηάηνξαο» (1940), ε ηαηλία 

ηνπ Charlie Chaplin πνπ ζαηίξηδε ηνλ Υίηιεξ 

απαγνξεχηεθε θπζηθά ζηελ Γεξκαλία. Ο «Καζξέθηεο» 

ηνπ Andrei Tarkovsky, επίζεο, δελ «έηπρε» κεγάιεο 

απνδνρήο ζηελ νβηεηηθή Έλσζε επεηδή ζεσξήζεθε 

ειηηίζηηθν ην πεξηερφκελν ηνπ θαη έηζη ε ηαηλία 
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πξνσζήζεθε ζε αίζνπζεο ηξίηεο δηαινγήο. Δλψ 

ηαπηφρξνλα, ζε φιν ηνλ θφζκν, ηαηλίεο πνπ επηδείθλπαλ 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν «ζσζηφ» πξφηππν δσήο θαη 

πεπνηζήζεσλ πξνβάιινληαλ καδηθά.  

Κηλεκαηνγξάθνο: κέζν άζθεζεο πνιηηηθήο. Ο ηίηινο 

ερεί ίζσο ιίγν επηζεηηθφο. Θα ήηαλ βεβαίσο ππεξβνιή 

εάλ ππνβηβαδφηαλ κία νιφθιεξε ηέρλε φπσο ν 

θηλεκαηνγξάθνο ζην επίπεδν ελφο κέζνπ πνπ 

παηξνλάξεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο θαη κάιηζηα πνιηηηθνχο. Παξ‟ φια απηά ππάξρεη 

κηα ζηελή, αιιειέλδεηε ζρέζε κεηαμχ θηλεκαηνγξάθνπ 

θαη πνιηηηθήο. Καη κάιηζηα ζα δνχκε, πψο ν 

θηλεκαηνγξάθνο, αθνχζηα ή εθνχζηα, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο, αθφκα θαη γηα 

σκή πξνπαγάλδα.   

  

Ζ πνιηηηθή, είλαη ζηελ νπζία, ε ηέρλε ηεο θπβέξλεζεο 

ελφο νξγαληζκνχ, κηαο έλσζεο θξαηψλ, κηαο ρψξαο, κηαο 

κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο, κηαο επηρείξεζεο ή κηαο 

θνηλφηεηαο αλζξψπσλ ή ζπκθεξφλησλ. Ο 

θηλεκαηνγξάθνο, φπσο θαη ε ινγνηερλία, είλαη ε ηέρλε 

ηεο αθήγεζεο ησλ κχζσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ κέζα ζην ρξφλν. Ηδέεο 

ή αλακλήζεηο, κηθξά επεηζφδηα ή νιφθιεξεο επνρέο, 

απιέο θαηαγξαθέο ή εκβαζχλζεηο. πσο ιεηηνπξγεί ε 

ινγνηερλία έηζη ιεηηνπξγεί θαη ην ζηλεκά, κφλν πνπ εδψ 

ζηε δχλακε ηεο αθήγεζεο πξνζηίζεηαη θαη ε δχλακε ηεο 

εηθφλαο, δειαδή ε δχλακε ηνπ ληνθνπκέληνπ. 
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Οπζηαζηηθά θαη ζπκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαηαιήγεη 

θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη θηλεκαηνγξάθνο θαη 

πνιηηηθή είλαη ηέρλεο.  

 Ζ πξψηε αλαγλσξηζκέλε θαη δεκνθηιήο αθφκα θαη φηαλ 

ηα δείγκαηά ηεο είλαη κέηξηαο ή ρακειήο πνηφηεηαο, ε 

δεχηεξε, ίζσο δίθαηα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, 

παξεμεγεκέλε θαη χπνπηε αθφκα θαη φηαλ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηηο δσέο καο. Χο ηέρλεο επηθνηλσλνχλ, 

αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη αληηιήςεηο, δίλνπλ ηξνθή ε κία 

ζηελ άιιε. Μεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο ηαηλίεο φισλ ησλ 

επνρψλ έρνπλ βαζηέο πνιηηηθέο επηξξνέο θαη αληίζηνηρα 

κεξηθέο απφ ηηο ηαηλίεο έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ πνιηηηθή. 

  

«ινη νη άλζξσπνη ηνπ Πξνέδξνπ», γηα ην ζθάλδαιν 

Γνπφηεξγθέηη επί Νίμνλ, κηα ηαηλία πνπ γελλήζεθε απφ 

ηελ πνιηηηθή θαη αληίζηνηρα, ηεο άζθεζε επηξξνή. 

  

«Απνθάιπςε Σψξα» αλάκεζα ζε άιιεο ηαηλίεο γηα ην 

Βηεηλάκ πνπ γελλήζεθαλ απφ ηελ πνιηηηθή θαη 

επέδξαζαλ ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο. 

  

Βεβαίσο, πνιηηηθήο ζεκαζίαο πξνθαλψο, δελ είλαη κφλνλ 

νη ηαηλίεο πνπ πεξηγξάθνπλ εθινγέο, πνιέκνπο, 

ζθάλδαια, κπζηηθέο ππεξεζίεο θαη άιια δεηήκαηα 

πνιηηηθά θαη παξαπνιηηηθά. Δίλαη θαη νη ηαηλίεο 
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αλαηνκίαο ησλ θνηλσληψλ πνπ είλαη νπζηαζηηθά θαη 

βαξπζήκαληα πνιηηηθέο. ΄απηήλ ηελ θαηεγνξία 

θαηαηάζζεηαη ε «Λεπθή Κνξδέια» ηνπ Υάλεθε, γηαηί 

απνηππψλεηαη γιαθπξά ε πξνρηηιεξηθή θνηλσλία ηεο 

Γεξκαλίαο θαη απφ ηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν νη 

ηαηλίεο «Θίαζνο» ή ην «Μεγαιέμαλδξνο» ηνπ 

Αγγειφπνπινπ, γηαηί καο δίλνπλ κηα δηεηζδπηηθή καηηά 

ζηελ δηθή καο κεηεκθπιηαθή θνηλσλία. 

  

Παξάιιεια, νη ηαηλίεο-ληνθηκαληέξ ηνπ Μάηθι Μνπξ 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη δείγκαηα κηα άιιεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πνιηηηθήο. Ο ζθνπφο 

ηνπο είλαη ξεηά πνιηηηθφο. Θέινπλ λα επεξεάζνπλ ην 

ζεαηή, ζέινπλ λα γίλνπλ ςήθνη, κηα θαζαξφαηκε δειαδή 

πνιηηηθή νληφηεηα. Σέηνηεο ηαηλίεο, «ζηξαηεπκέλεο», ζα 

βξνχκε ζε θάζε επνρή απφ ππάξμεσο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Έρνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηα πξσηνζέιηδα 

ηεο ηζηνξίαο ή ζηα ζθνππίδηα ηεο αλάινγα κε ην επίπεδν 

αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ θαη βέβαηα ηελ ίδηα ηελ αμία 

ηεο πνιηηηθήο ζε θάζε επνρή. Οη πξνπαγαλδηζηηθέο 

ηαηλίεο ησλ Ναδί γηα παξάδεηγκα, ζα ζβήζνπλ απφ ηελ 

ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ζα κείλνπλ φκσο σο 

ππνζεκεηψζεηο ζηε κειέηε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο 

κέζνπ άζθεζεο πνιηηηθήο. 
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Πεξηγξάθεθαλ ινηπφλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηλεκά: 

  

Ζ απνηχπσζε - αθήγεζε ηεο βησκέλεο πνιηηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ ηε ζπλφδεςαλ. 

  

Ζ αλαηνκία - εκβάζπλζε ζηνλ θνηλσληθφ ςπρηζκφ θαη ε 

αλάδεημε ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ιεηηνπξγίαο 

σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πνιηηηθή. 

  

Καη ε πξνπαγάλδα σο κέζν επηβνιήο ησλ ηδεψλ πνπ 

ζηεξίδνπλ ή καζθαξεχνπλ ηελ πνιηηηθή πξάμε. 

  

Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, ε πνιηηηθή ζηφρεπζε, ηα 

θίλεηξα, ή αθφκα θαη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα 

κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ απνηχπσζε ησλ γεγνλφησλ. 

Καη κάιηζηα ε πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζεί απηφ, 

αλάινγα κε ηελ επνρή, κπνξεί ζηελ θάζε μερσξηζηή 

πεξίπησζε λα είλαη επηηπρήο. Έρνπκε ζήκεξα ηελ 

αληίιεςε φηη πην απνηειεζκαηηθέο ζην λα κεηαδίδνπλ 

πνιηηηθά κελχκαηα θαη λα δηακνξθψλνπλ ζπκπεξηθνξέο, 

είλαη νη ηαηλίεο πνπ ρεηξίδνληαη ηα πνιηηηθά θίλεηξα κε 

πιάγην, έκκεζν ηξφπν. Αλ αλαηξέμνπκε φκσο ζε 

παιαηφηεξεο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ζα δηαπηζηψζνπκε 

φηη νη θαζαξά πξνπαγαλδηζηηθέο ηαηλίεο ππήξμαλ 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο. πσο πξναλαθέξακε, ζηε 
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λαδηζηηθή Γεξκαλία, ν πξνπαγαλδηζηηθφο 

θηλεκαηνγξάθνο ήηαλ απφιπηα απνδεθηφο. ηελ πεξίνδν 

ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, έρνπκε δείγκαηα, εθαηέξσζελ, 

πξνβνιήο θαη πηνζέηεζεο απφ ηελ θνηλσλία, ζθιεξψλ 

πξνπαγαλδηζηηθψλ ζέζεσλ. 

  

ήκεξα, πνπ ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κέζσ θπξίσο 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη άξα ε δπλαηφηεηα πνιχπιεπξεο 

εμέηαζεο ησλ γεγνλφησλ είλαη ζαθψο πην εχθνιε, ε 

δηείζδπζε ηνπ ζηξαηεπκέλνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη 

ρακειφηεξε. Θα ήηαλ φκσο ζρεδφλ νπηνπηθφ λα 

ζεσξήζνπκε φηη επεηδή ην είδνο ηνπ πξνπαγαλδηζηηθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ ππνρσξεί, ππνρσξεί ηαπηφρξνλα θαη ε 

επηξξνή ηεο πνιηηηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Καη 

κάιηζηα φηαλ ππάξρνπλ απηά δείγκαηα επηξξνψλ ζηελ 

θνηλσλία. 

  

πσο είλαη θπζηθφ, ππάξρνπλ πνιιά ηέηνηα δείγκαηα, ζα 

έπξεπε φκσο λα ζηαζνχκε ηδηαηηέξσο  ζηα ηειεπηαία 

δξακαηηθά θαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθά γεγνλφηα. Ζ 

πξφζθαηε ηαηλία γηα ηνλ Μσάκεζ, αλ θαη δελ απνηειεί 

κηα ρνιιπγνπληηαλή παξαγσγή, ή κηα παξαγσγή πνπ 

ζρεηίζηεθε άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα, νξγαλσκέλα 

πνιηηηθά ζπκθέξνληα, μεζήθσζε θαη ζπλερίδεη λα 

μεζεθψλεη κηα ζεηξά απφ δηακαξηπξίεο ζε νιφθιεξν ηνλ 

Μνπζνπικαληθφ θφζκν, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε, αθφκα 

θαη ζηελ ρψξα καο, ζην χληαγκα, ζηελ Αζήλα. 
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Αθφκα δελ έρεη γίλεη γλσζηφ πνηεο ήηαλ νη πξνζέζεηο ή 

ηα θίλεηξα ηνπ ζθελνζέηε θαη ηνπ παξαγσγνχ ηεο 

ηαηλίαο θαη φκσο νη αληηδξάζεηο θαη ηα βίαηα επεηζφδηα 

πνπ εθηπιίρζεθαλ θαηέγξαςαλ, γηα πνιινζηή θνξά, κηα 

ζαθή εηθφλα δηραζκνχ δπηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ 

πνιηηηζκνχ. Σα γεγνλφηα απηά, δείρλνπλ μεθάζαξα, φρη 

κφλν ην πψο ε πνιηηηθή παξεηζθξχεη ζηελ 7ε ηέρλε, αιιά 

θαη ην πψο κπνξεί ε πνιηηηθή λα κεηαρεηξηζηεί έλα 

θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν. Γείρλεη γιαθπξά ην πψο, 

πνιηηηθνί ή  ζξεζθεπηηθνί εγέηεο, ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν, ζε αλαηνιή θαη δχζε, έρνπλ ηε δχλακε λα 

πξνζδψζνπλ ή λα αθαηξέζνπλ πεξηερφκελν ζε κηα 

ηαηλία. Καη κε βάζε κηα ηαηλία, αθφκα θαη αζήκαληε, 

αδηάθνξε ή εμαηξεηηθά θαθήο πνηφηεηαο, λα 

επηρεηξήζνπλ λα πεξάζνπλ ηα κελχκαηά ηνπο ζε κηα 

νιφθιεξε θνηλσλία. Σν γεγνλφο απηφ, αιιά θαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπ, πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ ζνβαξά. 

  

Ζ ζρέζε θηλεκαηνγξάθνπ θαη πνιηηηθήο είλαη ηδηαίηεξα 

ζχλζεηε. Σα φξηα επηξξνήο πνιιέο θνξέο δπζδηάθξηηα. 

Έρνπκε βεβαίσο δείγκαηα απηήο ηεο επηξξνήο ζην 

παξειζφλ θαη ζα έρνπκε θαη ζην κέιινλ. Απηφ φκσο, 

φπσο είπα θαη ζηελ αξρή, ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνβηβάζεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ παξάγεη. 
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ΣΑΗΝΗΔ 

 

(καηάλογοι ηαινιών ηοσ κάθε είδοσς) 

Βιογραθικές  ηαινίες: 

127 Ώξεο 

Eat Pray Love 

Elizabeth  

Frost/Nixon: Ζ Αλακέηξεζε 

J. Edgar 

Lincoln  

Milk 

Money ball 

The Social Network 

Walk the Line 

Οη Αδηάθζνξνη 

Ακαληένπο 

Δβίηα  

Δηο ην λνκα ηνπ Παηξόο 

Σν Δμπξέο ηνπ Μεζνλπρηίνπ  

Δπηρείξεζε Βαιθπξία  

Δπηά Μέξεο κε ηε Μέξηιηλ 

Έξηλ Μπξόθνβηηο  

Δζηεκκέλε Παξζέλα 
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Εωή ζαλ Σξηαληάθπιιν 

Ζ Εωή ηνπ Δκίι Ενιά 

Ζκεξνιόγηα Μνηνζηθιέηαο 

Ο Θεόο Αγαπάεη ην Υαβηάξη 

Σν ζαύκα ηεο Άλλη άιηβαλ 

Ηπηάκελνο Κξνίζνο 

Ζ Λίζηα ηνπ ίληιεξ 

Ο Λόγνο ηνπ Βαζηιηά 

Ο Λόξελο ηεο Αξαβίαο 

Μηα ρέζε ηνξγήο 

Νόξκα Ρέη 

Ο Πηαλίζηαο (ηαηλία) 

Ρεκπέηηθν (ηαηλία) 

ύιβηα (ηαηλία) 

Ζ ηδεξά Κπξία 

Ο Σειεπηαίνο ηαζκόο 

Φξίληα 

Φάρλνληαο ηε Υώξα ηνπ Πνηέ 

Bright Star 

EL GRECO 

Chaplin 

Marie Antoinette 
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Κοινωνικές ηαινίες: 

Μια Καλύηερη Ζωή 

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΘ ΘΟΘ 

Ίζως, Αύριο 

Έμμα 

Γοσόλ ηριη: Σο Υρήμα Ποηέ δεν Πεθαίνει 

Αναμνήζεις μιας Γκέιζας 

Σο Λοσλούδι Σης Ερήμοσ 

Μαύξν Ληβάδη 

The Social Network 

Baaria 

Κξπθή Δξωκέλε 

Hachiko: Ζ Ηζηνξία ελόο θύινπ 

Σν Κύκα 

Slumdog Millionaire 

Σν Αγόξη Πίζω Από Σν πξκαηόπιεγκα 

Ο Γξόκνο Σεο Δπηζηξνθήο 

Angel: Μηα Εωή ζαλ λεηξν 

Ο Γξόκνο Σεο Δπηηπρίαο 

θξαγηζκέλα Υείιε 

Υξώκαηα Εωήο 

Νύθεο 

Αιέμεο Ενξκπάο 
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Θζηορικές –επικές ηαινίες: 

Οη Άζιηνη  

Ο ηειεπηαίνο ακνπξάη 

Ζ ιίζηα ηνπ ίληιεξ 

Αληίν βαζίιηζζά κνπ 

Οη ηπινβάηεο ηεο Γεο  

Ζ Άιιε Δξωκέλε ηνπ Βαζηιηά 

Ο Πξώηνο Ηππόηεο 

Ο Θξύινο ελόο Πνιεκηζηή 

Κιενπάηξα 

Ο Αεηόο ηεο Απηνθξαηνξίαο 

Σξνία 

Ζ Βαζίιηζζα  Βηθηώξηα 

Ο Βαζηιηάο Αξζνύξνο 

300 

Agora 

Man in the iron mask 

Πάπηζζα Ηωάλλα 

Παξαραξάθηεο 

Βόξεηνη θαη Nόηηνη  

Ο Σειεπηαίνο απηνθξάηνξαο 

Διίδακπεζ : Ζ ΥΡΤΉ ΔΠΟΥΉ 

Aπόβαζε ζηελ Ννξκαλδία 

 

http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=8791
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Σαινίες πολιηικού περιετομένοσ  

 

Ο Μεγάινο Γηθηάηωξ  

ινη νη Άλζξωπνη ηνπ Πξνέδξνπ 

ύληξνθνη  

Υέξηα Πάλω από ηελ Πόιε 

Διιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο 

Ζ Κπξία Γήκαξρνο 

Ζ  Βνπιεπηίλα 

Σδέλε  Σδέλε  

Έλα Σαλθ ζην Κξεβάηη κνπ 

Τπάξρεη θαη Φηιόηηκν 

Θαλαζάθεο ν Πνιηηεπόκελνο 

Εεηείηαη Φεύηεο 

Βνπιεπηήο Καινραηξέηαο  
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ΔΡΔΤΝΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
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1
ν
 ΛΤΚΔΗΟ - ΔΚΑΛΖ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2013 

αο επραξηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλά καο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν 

καο (project) κε ζέκα: 

«Ο θόζκνο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηνλ θόζκν καο: επηδξάζεηο θαη 

επηξξνέο». 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

θαλέλαλ άιιν θνξέα. Γη‟ απηφ ζαο παξαθαινχκε ηδηαηηέξσο λα 

απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

1.  Ζιηθία: 

α)  15-25 

β)  26-35 

γ)  36-45 

δ)  πάλσ απφ 45 
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2.  Πξνζωπηθή θαηάζηαζε : 

α)  ειεχζεξνο/ε 

β)  παληξεκέλνο/ε  κε παηδηά 

γ)  παληξεκέλνο/ε  ρσξίο παηδηά 

δ) δηαδεπγκέλνο/ε  κε παηδηά 

ε) δηαδεπγκέλνο/ε ρσξίο παηδηά 

 

3.  Πνην είλαη ην θύιν ζαο; 

α)  γπλαίθα 

β)  άληξαο 

 

4.  Μόξθωζε; 

α)  ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε 

β)  κέζε εθπαίδεπζε  

γ)  αλψηεξε – αλψηαηε εθπαίδεπζε 

5.  Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο; 

α)  καζεηήο/θνηηεηήο 

β)  ηδησηηθφο ππάιιεινο 

γ) δεκφζηνο ππάιιεινο 

δ)  ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο 

ε)  νηθηαθά 

ζη)  άλεξγνο           

δ)  ζπληαμηνχρνο 

ε)  άιιν: ............................. 
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6.Πόζν ζπρλά πεγαίλεηε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν; 

α) 1 θνξά ηελ εβδνκάδα  

β) 1-2 θνξέο ηνλ κήλα  

γ) ζπάληα, φπνηε ηχρεη  

 

7.Πξνηηκάηε λα βιέπεηε ηαηλίεο:  

α) ζην ζπίηη  

β) ζηνλ θηλεκαηνγξάθν  

Γηαηί:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….        

8.Πνην είδνο ηαηληώλ πξνηηκάηε λα βιέπεηε; 

Α) θσκσδία  

Β) δξάκα  

Γ) αηζζεκαηηθά  

Γ) ηζηνξηθά-επηθά  

Δ) thriller-ηξφκνπ  

η) δξάζεο 

Ε) θνηλσληθά  

 

9. Θεωξείηε πωο νη βηνγξαθίεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν αληαπνθξίλνληαη 

ζηε πξαγκαηηθόηεηα; 

α)  λαη 

β)  φρη 
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10.Πηζηεύεηε πωο  νη ηζηνξηθέο ηαηλίεο απνηεινύλ έγθπξε πεγή 

πιεξνθόξεζεο γηα ην παξειζόλ; 

α)  λαη 

β)  φρη 

 

Γηαηί:………………………………………………………………………

…....................................................................................................... 

11. Θεωξείηε πωο ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί κέζν έθθξαζεο 

ηδενινγηώλ θαη πνιηηηθώλ θξνλεκάηωλ; 

α)  λαη  

β)  φρη 

 

12.Πηζηεύεηε όηη ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηα ήζε κηαο 

θνηλωλίαο;  

 α)  λαη 

β)  φρη 

Γηαηί:.............................................................................................................

............................................................................................... 

13.Θεωξείηε γεληθά πωο ν θηλεκαηνγξάθνο επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη από ηελ θνηλωλία; 

α)  λαη 

β) φρη 

 

 

αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ 

έξεπλά καο.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 
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Ερώτθςθ 6 

Πόςο ςυχνά πθγαίνετε ςτον κινθματογράφο; 

 

 

 

15-25 : 1 φορά τθν εβδομάδα   21,2%  26-35 : 1 φορά τθν εβδομάδα   0% 

 1-2 φορζσ το μινα   30,3%   1-2 φορζσ το μινα   60% 

 ςπάνια, όποτε τφχει   48,5%   ςπάνια, όποτε τφχει   40% 

 

36-45 : 1 φορά τθν εβδομάδα   25%       >45 : 1 φορά τθν εβδομάδα   11,1% 

 1-2 φορζσ το μινα :   0%   1-2 φορζσ το μινα   11,1% 

 ςπάνια, όποτε τφχει   75%     ςπάνια, όποτε τφχει   77,8% 
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1 φορά τθν εβδομάδα

1-2 φορζσ το μινα

ςπάνια, όποτε τφχει
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Ερώτθςθ 7 

Προτιμάτε να βλζπετε ταινίεσ … 

 

 

 

15-25 : ςτο ςπίτι   41,2%    26-35 : ςτο ςπίτι    80% 

 ςτον κινθματογράφο   58,8%    ςτον κινθματογράφο   20% 

 

36-45 : ςτο ςπίτι   50%        >45 :  ςτο ςπίτι   62,5% 

 ςτον κινθματογράφο   50%   ςτον κινθματογράφο   37,5% 

0
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ςτο ςπίτι

ςτον κινθματογράφο
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Ερώτθςθ 8 

Ποιο είδοσ ταινιών προτιμάτε να βλζπετε; 

 

 

15-25 : κωμωδία   27,2%   26-35 : κωμωδία   10% 

 δράμα   3,7%     δράμα   20% 

 αιςκθματικά   13,6%    αιςκθματικά   20% 

 ιςτορικά-επικά   11,1%    ιςτορικά-επικά   0% 

 thriller-τρόμου   13,6%    thriller-τρόμου   0% 

 δράςθσ   21%     δράςθσ   20% 

 κοινωνικά   9,9%    κοινωνικά   30% 

36-45 : κωμωδία   14,3%           >45 :  κωμωδία   10,5% 

 δράμα   0%     δράμα   10,5% 

 αιςκθματικά   14,3%    αιςκθματικά   15,8% 

 ιςτορικά-επικά   14,3%    ιςτορικά-επικά   10,5% 

 thriller-τρόμου   0%    thriller-τρόμου   5,3% 

 δράςθσ   42,9%     δράςθσ   21,1% 

 κοινωνικά   14,3%    κοινωνικά   26,3% 

0
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κωμωδία

δράμα

αιςκθματικά
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thriller-τρόμου

δράςθσ

κοινωνικά
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Ερώτθςθ 9 

Θεωρείτε πωσ οι βιογραφίεσ ςτον κινθματογράφο ανταποκρίνονται ςτθ 

πραγματικότθτα; 

 

 

 

 

15-25 : ναι   42,4%  26-35 : ναι   40% 

 όχι   57,6%   όχι   60% 

 

36-45 : ναι   25%       >45 : ναι   33,3% 

 όχι   75%   όχι   66,7% 
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Ερώτθςθ 10 

Πιςτεφετε πωσ οι ιςτορικζσ ταινίεσ αποτελοφν ζγκυρθ πθγι 

πλθροφόρθςθσ για το παρελκόν; 

 

 

 

 

15-25 : ναι   30,3%   26-35 : ναι   20% 

 όχι   69,7%    όχι   80% 

 

36-45 : ναι   25%        >45 : ναι   22,2% 

 όχι   75%    όχι   77,8%  
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Ερώτθςθ 11 

Θεωρείτε πωσ ο κινθματογράφοσ αποτελεί φορζα ιδεολογιών και 

πολιτικών φρονθμάτων; 

 

 

 

 

15-25 : ναι   36,4%  26-35 : ναι   60% 

 όχι   63,6%   όχι   40% 

 

36-45 : ναι   100%       >45 : ναι   77,8%  

 όχι   0%    όχι   22,2% 
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Ερώτθςθ 12 

Πιςτεφετε ότι ο κινθματογράφοσ μπορεί να επθρεάςει τα ικθ μιασ 

κοινωνίασ; 

 

 

 

 

15-25 : ναι   57,6%   26-35 : ναι   60% 

 όχι   42,4%    όχι   40% 

 

36-45 : ναι   75%        >45 : ναι   66,7% 

 όχι   25%    όχι   33,3% 
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Ερώτθςθ 13 

Θεωρείτε γενικά πωσ ο κινθματογράφοσ επθρεάηει και επθρεάηεται από 

τθν κοινωνία; 

 

 

 

 

15-25 : ναι   90,6%  26-35 : ναι   100% 

 όχι   9,4%   όχι   0% 

 

36-45 : ναι   75%       >45 : ναι   100% 

 όχι   25%   όχι   0% 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΊΑ  

 

http://el.wikipedia.org 

http://www.dvd-

trailers.gr/index.php?option=main&cat=9&section=2 

http://www.clickatlife.gr/showlist/cinema/koinoniki/athina?cid=

4 

http://www.cinemart.gr/news.php?category=34 

http://www.intellectbooks.co.uk/journals/page/index,name=freei

ssues/ 
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