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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
 
 
 



  
Η μελέτη διαφόρων ειδών ταινιών όπως... 
 ιστορικές 
 κοινωνικές 
 πολιτικές  
 βιογραφίες 
Η παρατήρηση της επιρροής του 

κινηματογράφου σε κοινωνικό- πολιτικό 
επίπεδο ... 
 



  
 Η  διαχρονική σημασία του θέματος. 
 
 Η επικαιρότητα του θέματος στην κοινωνία μας. 
 

  
 



   7η τέχνη 
   εναλλακτικός τρόπος πληροφόρησης 
 “αντανάκλαση της κοινωνίας” 
   όπλο νουθεσίας και επιρροής του λαού 



 
Μεταξύ κινηματογράφου και κοινωνίας υπάρχει μια 

σχέση  
 αλληλεπίδρασης 
 αλληλοσυμπλήρωσης 
 αλληλεξάρτησης 



 Οι βιογραφίες είναι τα κινηματογραφικά έργα, τα οποία έχουν 
ως στόχο να προβάλλουν τη ζωή σημαντικών ανθρώπων… 

 



Τα πρόσωπα των βιογραφιών είναι: 
 υπαρκτά  
 από τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο 
 έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν και να επηρεάσουν την 

ανθρωπότητα 



Μια βιογραφία θα πρέπει να απαρτίζεται από δύο βασικά μέρη 
 

 Στο πρώτο θα πρέπει να ερευνηθούν λεπτομέρειες σχετικά με την 
προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή  
 

 Στο δεύτερο μέρος … 
 

  το κοινωνικό του έργο  

  το ρόλο και τη θέση του στην κοινωνία 



 Οι ήρωες είναι συχνά μορφές αμφιλεγόμενες… 
 
 

 
 
 
 

 



 να διασταυρώσει τις 
πηγές άντλησης  των 
πληροφοριών 
 

 να μην παρουσιάζει τα 
γεγονότα μονόπλευρα 
 

 να μην παρασύρεται από 
τις προσωπικές του 
απόψεις 
 

 να παρουσιάζει τον ήρωα 
αντικειμενικά 

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


 Elizabeth  
 Αμαντέους 
 Επτά Μέρες με τη Μέριλιν 
 Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι 
 Η Σιδηρά Κυρία 
 EL GRECO 
 Marie Antoinette 
 Chaplin 
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 
 



 Η επίσημη εμφάνιση του κινηματογράφου 
               αρχές 20Ο αιώνα 
 
 Η πρώτη δημόσια κινηματογραφική προβολή 

πραγματοποιήθηκε ... 

   στις 28 Δεκεμβρίου του 1895 

      στο Παρίσι.  



 μετασχηματίστηκε σε μία δημοφιλή μορφή τέχνης 
 
 αποτέλεσε το κύριο μέσο ψυχαγωγίας 

 



 αφηγούνται καταστάσεις, προβλήματα, όνειρα και αγώνες 
 προβληματίζουν 
 σχολιάζουν 
 διαμορφώνουν πρότυπα συμπεριφοράς 



 καταδικάζουν 
κοινωνικά φαινόμενα 
και συμπεριφορές 
όπως... 

 
  ο ρατσισμός 
  η περιθωριοποίηση 
  η κατανάλωση 

βλαβερών ουσιών 
 



 
 Έμμα 
 Αναμνήσεις μιας Γκέισας 
 Το Λουλούδι Της Ερήμου 
 Hachiko: Η Ιστορία ενός Σκύλου 
 Το Κύμα 
 Slumdog Millionaire 
 Το Αγόρι Πίσω Από Το Συρματόπλεγμα 
 Νύφες 
 Αλέξης Ζορμπάς 

 



  



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 Αναφέρονται σε πραγματικά 

γεγονότα της ιστορίας 
 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΟΧΗΣ 
 οι ταινίες με απλό σενάριο 

που αποτυπώνουν…  
ήθη  

έθιμα 

παραδόσεις 

τρόπο ενδυμασίας 

σχέσεις  
                     .......μιας εποχής 

 



 
 Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος παραπληροφόρησης 
 
 
ΛΟΓΩ... 

Άγνοιας  

Προσπάθειας έξαψης του ενδιαφέροντος 

Αναγκών σκηνοθεσίας 

 
 



 Αρχαιότητα… 
 Ελληνιστικοί χρόνοι… 
 Ρωμαϊκή εποχή… 

 



 Μεσαίωνας 
 

Βασιλεία 

Πόλεμοι 

Θρησκεία 

 

 

 

 
 

 



  19ος  αιώνας 
 
 
 
 
 

 20ος αιώνας 

Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος 

Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος 

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=1362219150905153


 Ο τελευταίος Σαμουράι 
 Η λίστα του Σίντλερ 
 Οι στυλοβάτες της γης  
 Η άλλη ερωμένη του βασιλιά 
 Ο πρώτος ιππότης 
 Ο θρύλος ενός πολεμιστή 
 Κλεοπάτρα 
 Ο αετός της αυτοκρατορίας 
 Τροία 
 Η βασίλισσα  Βικτώρια 
 Ο βασιλιάς Αρθούρος 
 300 
 Agora 
 Man in the iron mask 
 Πάπισσα Ιωάννα 
 Βόρειοι και Nότιοι  
 Ο τελευταίος αυτοκράτορας 
 Ελίζαμπεθ : Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ 

 



  



  
 Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος μετέτρεψε τον ευρωπαϊκό 

κινηματογράφο σε μία προπαγανδιστική μηχανή. 
 

 

 
 



 Το 1933 ιδρύθηκε το κρατικό κέντρο κινηματογράφου 

 
 έλεγχος  ταινιών απ’ το Υπουργείο Λαϊκής Διαφώτισης και 

Προπαγάνδας   
 

 επικεφαλής ο Γκέμπελς, o οποίος λέει: 

  
 

«Έχουμε την πεποίθηση ότι η κινηματογραφική ταινία 
ανήκει στα πιο σύγχρονα και πιο επιστημονικά μέσα 
επιρροής της μάζας. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί μια 

κυβέρνηση να παραβλέψει τη δύναμη του 
κινηματογράφου».  



 υπεύθυνη για το 
σημαντικότερο ντοκιμαντέρ του 
ναζιστικού κινηματογράφου 
 

  Triumph des Willens (Ο       
Θρίαμβος της θέλησης,1934).  

 



     Ο Θρίαμβος της Θέλησης προβάλλει  μια ωραιοποιημένη και 
ελκυστική εικόνα για το Τρίτο Ράιχ και την προσωπικότητα του 
Χίτλερ.  



 ο  Λένιν ίδρυσε Υπουργείο Κινηματογραφίας, 
λέγοντας ... 

«Πώς είναι δυνατόν να αγνοήσω κάτι τέτοιο; 
Πρόκειται για ένα μαζικό διαμορφωτή της 

κοινής γνώμης» 
 



 Η φράση αυτή ενός κοριτσιού λογοκρίθηκε στην ταινία του 
Νίκου Κούνδουρου ‘Ο Δράκος’.. 
 

  Ο αντικομμουνισμός ήταν μία πολιτική που εφάρμοζαν πολλές 
κυβερνήσεις 
 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ... 
 την απομόνωση των κομμουνιστών  
 την αποθάρρυνση των μαζών να στραφούν σε αυτόν.  

 
 

«Όταν ήμουνα μικρή είχα μια κόκκινη πασχαλίτσα»  



 Σε πάρα πολλές χώρες το κράτος και η Εκκλησία επενέβαιναν 
στην παραγωγή μιας ταινίας 

 
 «’Εκοβαν» τις σκηνές που θεωρούσαν ανάρμοστες, ανήθικες ή 

προκλητικές για τα ήθη της κοινωνίας. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
• «Το Αλάτι της Γης» (Salt of the Earth, 1954) του Biberman    

απαγορεύτηκε η προβολή στις Η.Π.Α 
 

• Το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» (1925) του Eisenstein απαγορεύτηκε σε 
Η.Π.Α., Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία 

 
•  Ο «Μεγάλος Δικτάτορας» (1940), η ταινία του Charlie Chaplin 

που σατίριζε τον Χίτλερ απαγορεύτηκε φυσικά στην Γερμανία 
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 ΘΕΜΑ: 
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