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ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι κρύβει ο κόσμος του Κινηματογράφου; Είναι απλά ένας φανταστικός 

κόσμος; ή κρύβει και μία πραγματική αλήθεια; 

Ελάτε να ανακαλύψουμε τον μαγευτικό κόσμο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και πως έχει 

επηρεαστεί. 

Παρουσιάσεις από τον Ιταλικό, Βρετανικό, Γερμανικό, Σκανδιναβικό, Γαλλικό και Ισπανικό 

κινηματογράφο θα σας ταξιδέψουν σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Θα μάθετε τι έγινε τις 

δεκαετίες 60-70-80-90-2000-2010 αντίστοιχα για κάθε χώρα. Θα ανακαλύψετε μυστικά και θα 

αποκομίσετε πληροφορίες για τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούσε κάθε χώρα και τα 

διάφορα κινήματα από  τα οποία επηρεάστηκε ο κινηματογράφος τους. 

ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΠΕΙΣΤΗΚΑΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΩΡΙΚΟΣ; 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΕΣΕΙΣ 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΟ! 

Project: ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτρης Ντουμπουρίδης 

Η εισαγωγή γράφτηκε από τη μαθήτρια Μάρθα Αργυρίου. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση της ιστορίας του σύγχρονου γερμανικού 

κινηματογράφου και της πορείας του έως και σήμερα. Για να επιτευχθεί αυτό περιγράφεται 

αρχικά η μεγαλύτερη τάση του γερμανικού σινεμά, ο γερμανικός εξπρεσιονισμός. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται χρονολογικά τα χαρακτηριστικά που παρατηρούνταν σε κάθε δεκαετία από το 

1960 και έπειτα (ίδρυση του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου) μέσα από καταγραφή 

ιστορικών στοιχείων, ρευμάτων  σπουδαίων ταινιών, σκηνοθετών αλλά και ηθοποιών. Τέλος 

γίνεται αναφορά σε ταινίες-ορόσημα από το 1980 έως το 2010 με περεταίρω ανάλυσή τους. 

 

Κεφάλαιο 1
ο
:Ο γερμανικός εξπρεσιονισμός 

Ο γερμανικός εξπρεσιονισμός είναι το κυριότερο ρεύμα του γερμανικού κινηματογράφου, το 

οποίο στιγμάτισε τη πορεία του γερμανικού σινεμά και για το οποίο αξίζει να γίνει αναφορά. 

Αναλυτικά λοιπόν: 

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο η κινηματογραφική βιομηχανία της Γερμανίας 

γνώρισε μεγάλη άνθηση. Όμως λόγω οικονομικών δυσκολιών οι Γερμανοί παραγωγοί 

δεν μπορούσαν να γυρίσουν ταινίες ανάλογης ποιότητας με εκείνες του Χόλυγουντ. 

Έτσι οι παραγωγοί του στούντιο AG ανέπτυξαν ένα δικό τους στυλ με τη χρήση του 

συμβολισμού και της σκηνογραφίας ,για να προσδώσουν συναίσθημα και βαθύτερο 

νόημα στις ταινίες, και επικεντρωθήκαν στις “σκοτεινές” ανθρώπινες εμπειρίες. 

Οι πρώτες εξπρεσιονιστικές ταινίες, “Ο φοιτητής της Πράγας”(1913), “Το εργαστήριο 

του δόκτορος Καλιγκαρι” (1920), “Γκολεμ”(1921), “Νοσφερατου”(1922), “Φντομ”(1922), 

“Σατεν” (1923) και “Το τελευταίο γέλιο”(1924) έδιναν έμφαση στο συμβολισμό, το 

μακιγιάζ και την σκηνογραφία. 



Πολλά ευρωπαϊκά κινήματα της δεκαετίας του 1920 ήθελαν να πειραματιστούν και να 

δοκιμάσουν πρωτοποριακά για την εποχή πράγματα. Οι πρώτες εξπρεσιονιστικές 

ταινίες λόγω έλλειψης χρημάτων γυριστήκαν σε μη-ρεαλιστικά γεωμετρικά παράλογα 

σκηνικά τα οποία ήταν ζωγραφισμένα με βάση τις αρχές του εξπρεσιονισμού στη 

ζωγραφική. Η αρχιτεκτονική των χώρων, έχει κύριο χαρακτηριστικό τον φουτουρισμό 

(όπως ονομάζουμε την «μελλοντολική» θεώρηση των χώρων), τα συμμετρικά πλάνα, 

βγαλμένα από βιβλία γεωμετρίας, με διαφορετική όμως θεώρηση σε σχέση με τα 

παλαιότερα χρόνια .  

 

 

Το σενάριο και η ιστορία των εξπρεσιονιστικών ταινιών συχνά διαπραγματεύονταν 

θέματα όπως η τρέλα, η παράνοια, η προδοσία και αλλά παρόμοια θέματα (εν αντιθέσει 

με τα συνηθισμένα ερωτικά έργα ή περιπέτειες). Άλλα έργα που εντάσσονται στον 

γερμανικό εξπρεσιονισμό είναι το “Metropolis” (1927) του Φριτς Λανγκ όπως και το 

“M” (1931) του ίδιου σκηνοθέτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ιδεολογικό υπόβαθρο 

του γερμανικού εξπρεσιονισμού. Σε μια Γερμανία ηττημένη και διαλυμένη, με έντονα 

τα ταξικά στοιχεία της ανισότητας, της καταπίεσης, τον γιγαντισμό των αστικών 

κέντρων και τον πόλεων αλλά και  εμφάνιση του ναζισμού. 



Όλα αυτά λοιπόν συνέθεσαν την υπερβολή, το γεωμετρικό, το παραβολικό. Ο 

συμβολισμός λοιπόν 

στις ταινίες αυτές είναι πολύ έντονος. 

 

 

 

 

Σκηνικό που απεικονίζει αλληγορικά την 

κατεστραμμένη Γερμανία (θεμέλια) που 

σταδιακά ανακάμπτει (πελώρια κτήρια) 

 

 

Ένα άλλο στοιχείο στον γερμανικό εξπρεσιονισμό στον Κινηματογράφο είναι η θέση 

του ανθρώπου μέσα στην ταινία. Αν προσέξετε τα πρόσωπα, παρατηρούνται στοιχεία 

έντονης παραμόρφωσης, υπερβολής στην εμφάνιση, πολλές φορές με αποκρουστικά 

εξωτερικά στοιχεία. Βέβαια σπουδαίο ρόλο σε αυτήν την μυστηριακή ατμόσφαιρα 

παίζει και η αντίθεση φωτός και σκιάς αλλά και η έλλειψης ήχου αφού οι ταινίες είναι 

βωβές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τόσο περίεργο που είναι συγχρόνως μαγικό και 

αποκρουστικό. 



 

Σαν κίνημα ο γερμανικός εξπρεσιονισμός έζησε λίγα χρόνια. Τα θέματα όμως που 

διαπραγματευτήκαν οι ταινίες του παρέμειναν επίκαιρα και στα τέλη της δεκαετίας του 

1920 αλλά και την δεκαετία του 1930. Αυξήθηκε σημαντικά η έμφαση στο φωτισμό και 

τη σκηνογραφία για τη δημιουργία ατμόσφαιρας στον κινηματογράφο. Αυτή η 

κινηματογραφική σχόλη, που οδηγούσε στη δημιουργία του φιλμ νουάρ, μετανάστευσε 

μαζικά στην Αμερική όταν οι ναζί κατέλαβαν την εξουσία. Οι Γερμανοί σκηνοθέτες 

ήταν ευπρόσδεκτοι στα αμερικανικά στούντιο οπού γύρισαν ταινίες που άφησαν εποχη. 

Εκτός από το φιλμ νουάρ ένα ακόμα κινηματογραφικό είδος που έχει επηρεαστεί 

ιδιαίτερα από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό είναι οι ταινίες τρόμου. Ο Καρλ Λάλε και 

τα Universal Studios απέκτησαν μεγάλη φήμη την εποχή του βωβού κινηματογράφου 

με ταινίες όπως το “Φάντασμα της Όπερας”. Τέλος επηρεασμένοι από το κίνημα είναι 

και γνωστοί σκηνοθέτες όπως ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. 

Συνολικά χαρακτηριστικά δείγματα γερμανικού εξπρεσιονισμού αποτελούν οι ταινίες: 

Der Golem(1920), The Cabinet of Dr. Caligari(1920),  Nosferatu,A Symphony of 

Horrors(1922), The LastLaugh(1924) και Faust(1926) σε συνδυασμό και με τις 

προαναφερόμενες. 

 

 



Αυτός είναι σε γενικές γραμμές ο γερμανικός εξπρεσιονισμός στον κινηματογράφο με 

στοιχεία που για την εποχή του πήγαν την Τέχνη δεκαετίες μπροστά. Κινηματογραφική 

που πραγματικά καθηλώνει, ενεργοποιεί αισθήσεις και σκέψη, παρουσιάζει και 

αναδεικνύει τεράστια ζητήματα και ανεβάζει τον κινηματογραφικό πήχη σε 

πραγματικά πολύ υψηλά επίπεδα... 

 

Κεφάλαιο 2
ο
:Ιστορική αναδρομή 

Στη διάρκεια των ετών, ο γερμανικός κινηματογράφος έχει συμβάλλει σημαντικά τόσο 

τεχνικά όσο και καλλιτεχνικά στον κόσμο του θεάματος. Τα πρώτα  δείγματα κινηματογραφικής 

ανάπτυξης στη Γερμανία χρονολογούνται περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα. Σε αντίθεση όμως 

με άλλους εθνικούς κινηματογράφους, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε ένα σχετικά σταθερό (και με 

συνεχή πολιτικά συστήματα) πλαίσιο, η Γερμανία έγινε μάρτυρας σημαντικών αλλαγών, που 

διαμόρφωσαν την ταυτότητα της χώρας, κυρίως κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Οι αλλαγές 

αυτές ήταν που καθόρισαν  και την πορεία του εθνικού κινηματογράφου σε μια σειρά 

διαφορετικών εποχών και κινημάτων. 

 

Η γέννηση του νέου γερμανικού κινηματογράφου 

1960-1970 

Ως αντίδραση στην καλλιτεχνική και οικονομική στασιμότητα του παλαιού  γερμανικού 

κινηματογράφου, μια ομάδα νέων κινηματογραφιστών εξέδωσε το Μανιφέστο Oberhausen , το 

1962. Αυτή η έκκληση δήλωνε προκλητικά ότι "Το παλιό σινεμά είναι νεκρό. Πιστεύουμε στο 

νέο κινηματογράφο». Και άλλοι  κινηματογραφιστές συμμάχησαν με αυτή την ομάδα 

Ομπερχάουζεν, μεταξύ των οποίων και οι  Rainer Werner Fassbinder , Volker Schlöndorff, 

 Werner Herzog,  Jean-Marie Straub , Wim Wenders,  Werner Schroeter και Hans-Jürgen 

Syberberg με σκοπό την απόρριψη της υπάρχοντος γερμανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας 

και την αποφασή τους να οικοδομήσουν μια νέα, με βάση αυτήν τη φορά  την καλλιτεχνική 



εξέλιξη και όχι τις εμπορικές επιταγές. Μετά από ένα διάστημα ανακατατάξεων, οικονομικών 

μεταβολών και τεχνικών αλλαγών το νέο γερμανικό σινεμά άρχισε να γνωρίζει κάποια 

αναγνώριση κυρίως τη δεκαετία του ΄70 για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Ταινίες όπως 

του Kluge «Αποχαιρετισμός του χτες » (1966), του Χέρτζογκ  «Αγκίρε, Η οργή του 

Θεού» (1972), του Φασμπίντερ «Ο φόβος τρώει την ψυχή» (1974) και «Ο γάμος της Μαρίας 

Μπράουν» (1979), και του Βέντερς, «Πάρις,Τέξας» (1984) βρήκαν διεθνή αναγνώριση και 

κριτική επιδοκιμασία. Συχνά, το έργο των δημιουργών αναγνωρίζονταν πρώτα στο εξωτερικό 

και στη συνέχεια στην ίδια τη Γερμανία. Ο Νέος Γερμανικός Κινηματογράφος επέτρεψε επίσης 

και σε γυναίκες σκηνοθέτες να έρθουν στο προσκήνιο και να δημιουργήσουν έργα που 

συνέβαλλαν στην ιστορία του φεμινιστικού κινηματογράφου, όπως οι  Margarethe von 

Trotta , Helma Sanders-Brahms , Helke Sander και Cristina Perincioli . 

 

Η εξέλιξη… 

1980-1989 

Έχοντας επιτύχει μερικούς από τους στόχους του, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία της 

κρατικής χρηματοδότησης για την κινηματογραφική βιομηχανία όπως και διεθνή αναγνώριση 

για τις γερμανικές ταινίες, ο  Νέος Γερμανικός Κινηματογράφος είχε ήδη αρχίσει να δείχνει 

σημάδια κόπωσης  μέχρι τη δεκαετία του 1980 , αν και πολλοί από τους υποστηρικτές του 

συνέχισαν να απολαμβάνουν προσωπική επιτυχία. Επιπλέον, η «αισθητική προς τα αριστερά 

(όπως τη διατύπωσε ο κριτικός  Enno Patalas) δεν ταιριάζει πλέον με το πνεύμα των καιρών.  

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τη διαφορά κάνουν ταινίες πέρα από τα συνηθισμένα. Έτσι 

δημιουργούνται και γνωρίζουν επιτυχία έργα από λιγότερο γνωστούς και mainstream 

κινηματογραφιστές, όπως ο splatter σκηνοθέτης Jörg Buttgereit , ο πειραματικός Werner 

Nekes και ο προκλητικός Christoph Schlingensief. 

Η άνοδος αυτή του αντεργκράουντ συνέπεσε με το κύμα της κουλτούρας των ναρκωτικών στη 

Γερμανίας και των συναφών rave clubs που οδηγούν στην ανάπτυξη πολλών ταινιών 

υποκουλτούρας. Η στενά συνδεδεμένη με αυτό το είδος rave σκηνή βοήθησε σημαντικά στον 

εμπλουτισμό του γερμανικού σινεμά για τα επόμενα είκοσι χρόνια. 



 Το ενδιαφέρον των θεατών όμως, έχοντας αυξηθεί ελαφρά στα τέλη του 1970,  μετά από το 

χαμηλό ποσό των 115.100.000 εισιτηρίων το 1976, μειώθηκε απότομα και πάλι από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 για να καταλήξει σε μόλις 101.600.000 εισιτήρια το 1989.  Ωστόσο, η 

διαθεσιμότητα των ταινιών σε βίντεο επιτρέπει μια διαφορετική σχέση μεταξύ θεατή-ταινίας, 

ενώ ταυτόχρονα  ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια φέρνουν επιπλέον χρήματα στην 

κινηματογραφική βιομηχανία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέα ταλέντα να ασχοληθούν 

αργότερα με την τέχνη του κινηματογράφου. 

 10+1 κορυφαίες γερμανικές ταινίες της δεκαετίας του ‘80 

 

 

Τίτλος Έτος 

προβολής 

Σκηνοθέτης Ηθοποιοί 

1 Paris, Texas 

 

1984 Wim Wenders  Harry Dean 

Stanton, Nastassja 

Kinski, Dean Stockwell  

2 Fitzcarraldo 

 

1982 Werner 

Herzog 

 Klaus Kinski, Claudia 

Cardinale, José Lewgoy 

3 Veronika Voss 

 

1982 Rainer 

Werner 

Fassbinder 

 

 Rosel Zech, Hilmar 

Thate, Cornelia 

Froboess 

4 Lola 

 

1981 Rainer 

Werner 

Fassbinder 

 

 Barbara 

Sukowa, Armin 

Mueller-

Stahl, Mario Adorf 

5 Berlin 

Alexanderplatz 

(τηλεοπτική σειρά) 

 

1980 Rainer 

Werner 

Fassbinder 

 

 Günter 

Lamprecht, Claus 

Holm, Hanna 

Schygulla  

6 Germany Pale 

Mother 

 

1980 Helma 

Sanders-

Brahms 

 Eva Mattes, Ernst 

Jacobi, Elisabeth 

Stepanek 

http://www.flickchart.com/movie/1D4E3F1987
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?year=1982
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Werner+Herzog
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Werner+Herzog
http://www.flickchart.com/movie/DCA0A3B8D0
http://www.flickchart.com/movie/4E697C1FD8
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?year=1981
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Rainer+Werner+Fassbinder
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Rainer+Werner+Fassbinder
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Rainer+Werner+Fassbinder
http://www.flickchart.com/movie/2C836EA5A8
http://www.flickchart.com/movie/2C836EA5A8
http://www.flickchart.com/movie/C2B5624E0C
http://www.flickchart.com/movie/C2B5624E0C
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?year=1980
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Helma+Sanders-Brahms
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Helma+Sanders-Brahms
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Helma+Sanders-Brahms
http://www.imdb.com/name/nm0559837/?ref_=tt_ov_st


 

7 Lili Marleen 

 

1981 Rainer 

Werner 

Fassbinder 

 

 Hanna 

Schygulla, Giancarlo 

Giannini, Mel Ferrer 

8 Sheer Madness 

 

1983 Margarethe 

von Trotta 

 Hanna 

Schygulla, Angela 

Winkler, Peter 

Striebeck  

9 No Mercy No Future 

 

1981 Helma 

Sanders-

Brahms 

 

 Elisabeth 

Stepanek, Nguyen Chi 

Danh, Karl Heinz 

Reimann  

10 Class Relations 

 

1984 Danièle Huillet, 

Jean-Marie 

Straub 

 Christian 

Heinisch, Nazzareno 

Bianconi, Mario Adorf 

11 The Assault of the 

Present on the Rest of 

Time 

 

1985 Alexander 

Kluge 

 

 Jutta Hoffmann, Armin 

Mueller-Stahl, Hans-

Michael Rehberg 

 

1990-2000 

Τον Ιούλιο του 1990 το νόμισμα της Δύσης αντικατέστησε αυτό της Ανατολής, ενώ μέχρι τις 

αρχές Οκτωβρίου παραστάσεις  της Ενάτης Συμφωνίας του Μπετόβεν στο κέντρο του 

Βερολίνου και μια τεράστια επίδειξη πυροτεχνημάτων, σήμανε το τέλος των δύο Γερμανιών και 

την επιστροφή στο Βερολίνο ως μόνη πρωτεύουσα. 

Καταξιωμένοι σκηνοθέτες  όπως οι Beyer, Herzog, Wenders, που μετακινούνταν συνεχώς 

μεταξύ Βερολίνου και των Ηνωμένων Πολιτειών, Schlöndorff, Kluge, με τους κοινωνικούς 

σχολιασμούς του μέσω της ιδιωτικής τηλεόρασης αλλά και Von Trotta, συνεχίζουν να κάνουν 

ταινίες. Τους ακολουθούν και μέλη της επόμενης γενιάς: Tom Tykwer , Doris Dörrie, Christoph 

http://www.flickchart.com/movie/268ECB6C5D
http://www.flickchart.com/movie/5003A26575
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?year=1983
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Margarethe+von+Trotta
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Margarethe+von+Trotta
http://www.flickchart.com/movie/09EEFBFD57
http://www.flickchart.com/movie/733BC48FC9
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?year=1984
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Dani%c3%a8le+Huillet%2c+Jean-Marie+Straub
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Dani%c3%a8le+Huillet%2c+Jean-Marie+Straub
http://www.flickchart.com/Charts.aspx?director=Dani%c3%a8le+Huillet%2c+Jean-Marie+Straub


Schlingensief, Carolina Link, Romuald Karmakar, Andreas Dresen, Fatih Akin, Angela 

Schanelec, Jürgen Vogel και Oskar Roehler. Κάποιοι, όπως ο Tykwer, έκαναν αξιοσημείωτη 

επιτυχία ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, ενώ άλλοι λειτουργούσαν αποκλειστικά στην «εγχώρια 

αγορά», παραμένοντας πάντα εντός συνόρων. 

Τα πάντα στον κόσμο του σινεμά εξαρτώνται πλέον από τη γερμανική πολιτιστική πολιτική, τη 

κρατική χορηγία και τα μέτρα για χρηματοδότηση. Το 1997 αρκετές γερμανικές ταινίες πήγαν 

καλά, με συνολικά πάνω από τρία εκατομμύρια εισιτήρια που οφείλονταν κυρίως στις  box 

office ταινίες: «Ροσίνι» (1997), που παρουσιάζει τη σάτιρα του  Helmut Dietl για την 

ματαιοδοξία της κυριαρχία των ταινιών του Μονάχου, «Χτυπώντας την πόρτα του 

Παραδείσου»(1997) από τον Thomas Jahn, και «Ο μικρός μπάσταρδος»( 1997) από τους 

Michael Schaack και Veit Vollmer. Παρ’όλα αυτά η βιομηχανία εξακολουθεί να εξαρτάται 

επί το πλείστον από τις τηλεοπτικές παραγωγές 

Τέσσερις είναι οι κυρίως θεματικές κατηγορίες που ανακλούνται πιο συχνά στις ταινίες της 

Γερμανίας στην αλλαγή του αιώνα: 

1. Δράματα σχετικά με την ιστορία των τελευταίων ετών του εικοστού αιώνα, ειδικά αυτή 

της Ανατολικής Γερμανίας 

2. Κοινωνικές και ρομαντικές κωμωδίες που εξιστορούν καταστάσεις  μεταξύ νέων  

αστικών επαγγελματιών  της Δυτικής Γερμανίας  

3. Απεικονίσεις των μεταναστών και των ξένων πληθυσμών 

4. Απεικονίσεις του Βερολίνου μετά το Τείχος 

5. Θρίλερ 

 

 

Συνολικά οι τίτλοι των γερμανικών ταινιών μεταξύ 1990-1999 

 

 Abraham's Gold 

 Affengeil 

 Europa Europa 

 The Nasty Girl 



 Herzlich willkommen 

 Lebewohl, Fremde 

 Manta, Manta 

 Malina 

 Pappa Ante Portas 

 Success 

 The Tango Player 

 Until the End of the World 

 Walerjan Wrobel's Homesickness 

 Apple Trees 

 The Blue Hour 

 Damage 

 Gudrun 

 Kleine Haie  

 Schtonk! 

 Body of Evidence 

 Faraway, So Close! 

 Just a Matter of Duty 

 Kaspar Hauser – Verbrechen am Seelenleben eines Menschen 

 No More Mr. Nice Guy 

 Stalingrad 

 Two Small Bodies 

 Asterix Conquers America 

 Back to Square One 

 Die Bartholomäusnacht 

 The Blue One 

 Der bewegte Mann 

 Felidae 

 Lisbon Story 

 Mario and the Magician 



 After Five in the Forest Primeval 

 Brother of Sleep 

 Deathmaker 

 Hades 

 Mutters Courage 

 The Promise 

 Transatlantis 

 Beyond Silence 

 Echte Kerle 

 The Ogre 

 Seven Servants 

 Bandits 

 Knockin' on Heaven's Door 

 Life is All You Get 

 Mein Herz – niemandem! 

 Rossini 

 Places in Cities 

 The Big Mambo 

 Run Lola Run 

 Widows 

 Aimée & Jaguar 

 Buena Vista Social Club 

 Gloomy Sunday 

 Sonnenallee 

 Nightshapes 

 

Οι προβολές των ταινιών στην τηλεόραση είχαν ανθίσει από τα μέσα της δεκαετίας του 

1980 και, μαζί με την παραγωγή βίντεο, τις πωλήσεις και τις ενοικιάσεις παρουσίαζαν τα 

μεγαλύτερα έσοδα κάτι που φυσικά  έρχεται σε αντίθεση με τη δομή της 

κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το κοινό πλέον αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 



νέους ηλικιών 14-29 και οι επισκέψεις των Γερμανών στον κινηματογράφο  

κατατάσσονται κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, με μόλις δύο ανά άτομο . Όσο για τα 

παγκόσμια budget παραγωγής, ο γερμανικός κινηματογράφος αποτελεί βιομηχανία 

δεύτερης σειράς ενώ σε διεθνές επίπεδο, η κύρια αγορά για τις γερμανικές ταινίες είναι 

προφανώς η Ευρώπη. 

          *τα παραπάνω στοιχεία ισχύουν ακόμη και σήμερα με μικρές αποκλίσεις 

 

2000-2010 

Ο Γερμανικός κινηματογράφος αυτή τη δεκαετία έχει καταξιωθεί αρκετά, όχι μονό μέσα από την 

αποδοχή του κόσμου, αλλά και λόγω των πολυάριθμων βραβείων που έχουν λάβει αρκετά έργα 

του. Συμπληρωματικά, έχει παρουσιάσει μερικές από τις  καλύτερες διεθνείς ταινίες έχοντας 

κερδίσει κριτικούς και κοινό τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Το θεματικό περιεχόμενο 

πολλών από των διασημότερων έργων είναι συχνά επηρεασμένο από τη πολυτάραχη ιστορία της 

Γερμανίας του περασμένου αιώνα, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη ναζιστική δικτατορία , 

καθώς και από το χάσμα άμεσα στην ανατολική και δυτική χώρα. Αρκετές ταινίες έχουν 

καταφέρει εξαιρετική πορεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο ενώ άλλες έχουν 

κερδίσει ακόμη και Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Έκτος όμως από 

τις γνωστές και επιτυχημένες ταινίες του Γερμανικού κινηματογράφου, αρκετά φημισμένοι και 

ταλαντούχοι είναι και σκηνοθέτες, ηθοποιοί και σεναριογράφοι του γερμανικού σινεμά. 

Ακολουθεί μια λίστα με τους καλύτερους γερμανούς σεναριογράφους , σκηνοθέτες, ηθοποιούς 

αλλά και ταινίες της δεκαετίας: 

Γερμανοί σεναριογράφοι:  

 Γκούσταφ φον Βανγκενχάιμ 

 Χένρικ Γκάλεεν  

 Βάντιμ Γκλόβνα 

 Φραντς Ξάβερ Κρόετς 

 Μίχαελ ΡεςΠέτερ Σέερερ 

 Μίχαελ Χάνεκε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%A3%CE%AD%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81


 Τέα φον Χάρμπου 

Γερμανοί σκηνοθέτες: 

 Φατίχ Ακίν 

 Βόλφγκανγκ Βάγκνερ 

 Γκούσταφ φον Βανγκενχάιμ 

 Χένρικ Γκάλεεν 

 Βάντιμ Γκλόβνα 

 Γουίλιαμ Γουάιλερ 

 Φραντς Ξάβερ Κρόετς 

 Ερνστ Λιούμπιτς 

 Φρήντριχ Βίλεμ Μουρνάου 

 Μπέρτολτ Μπρεχτ 

 Μίχαελ ΡεςΛένι Ρίφενσταλ 

 Χανς Ρίχτερ (καλλιτέχνης) 

 Πέτερ Σέερερ 

 Χούμπερτ Σόνγκερ 

 Μπέντζαμιν Χάιζενμπεργκ 

 Μίχαελ Χάνεκε 

 Φάιτ Χάρλαν 

Γερμανοί ηθοποιοί: 

 Χανς Άλμπερς  

 Μάριο Άντορφ 

 Κρίστοφ Βάκερνάγκελ  

 Γκούσταφ φον Βανγκενχάιμ  

 Μάριους Μύλλερ-Βέστερνχαγκεν 

 Εμίλ Γιάνινγκς  

 Βάντιμ Γκλόβνα  

 Τόμας Γκόττσαλκ  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%B5%CE%BB_%CE%A1%CE%B5%CF%82


 Ράιναλντ Γκρέμπε 

 Γιοχάνες Έεστερς  

 Τζένη Έλβερς 

 Έλσα Ένκελ 

 Υβόν Κάττερφελντ  

 Χάινερ Λάουτερμπαχ 

 Κλάους Λέβιτς 

 Άλμπερτ Λόρτσινγκ 

 Ιρένε φον Μάιεντορφ 

 Βολφ Μαν 

 Άριμπερτ Μογκ 

 Μόριτς Μπλάιμπτροϊ 

 Μαρλέν Ντίτριχ 

 Μεριέμ Ουζερλί 

 Μπιρόλ Ουνέλ 

 Φράνκα Ποτέντε 

 Λουίζ Ράινερ 

 Καρλ Ράντατζ 

 

Γερμανικές επιτυχίες: 

 2003: Το «Goodbye Lenin!» του Βόλφγκανγκ Μπέκερ (διεθνής επιτυχία) 

 2004: Το «Μαζί/Ποτε» του Γερμανού τουρκικής καταγωγής Φατιχ Ακιν κερδίζει τη 

Χρυσή Άρκτο στο φεστιβάλ Βερολίνου και το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας. 

 2005: Η γαλλική κριτική θεσπίζει τον όρο Nouvelle Vague Allemande (Νέο Γερμανικό 

Κύμα) που αναφέρεται στους νέους γερμανούς σκηνοθέτες οι όποιοι έχουν έδρα τους το 

Βερολίνο. Ανάμεσα  τους, ο Κρίστιαν Πετσχολντ, ο Τόμας Αρσαν και η Βαλεσκα 

Γκρισεμπαχ. 

 2006: Οι «Ζωές των άλλων» τοποθετούν και πάλι τον γερμανικό κινηματογράφο στον 

παγκόσμιο χάρτη. 



Η Γερμάνια  στα Όσκαρ 

«Πουθενά Στην Αφρική» (2001) της Καρολινε Λινκε. Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. 

σκηνοθεσία Καρολίνε Λινκ με τους: Τζουλιάνε Κέλερ, Μέραμπ Νίνιντζε, Λέα Κούρκα, 

Καρολίνε Έκερτζ 

«Η πτώση» (2004) σκηνοθεσία Καρολίνε Λινκ με τους: Τζουλιάνε Κέλερ, Μέραμπ Νίνιντζε, 

Λέα Κούρκα, Καρολίνε Έκερτζ 

«Οι τελευταίες μέρες της Σοφή Σολ» (2005) του Μαρκ Ροτεμουντ. Υποψηφιότητα για το 

ξενόγλωσσο Όσκαρ. Με τους: Γουλια Γγιεντς, Αλεξαντερ Χελντ, Φααμπιαν Χινριχς  

Σκηνοθέτης: Μαρκ Ροδεμουντ 

«Οι ζωές των άλλων» (2006) του Φλοριαν Χενκελ φον Ντονερσμαρκ. Οσκαρ καλύτερης 

ξενόγλωσσης ταινίας. Με τους Ουλριχ Μυχε, Σεμπαστιαν Κοχ, Μαρτινα Γκεντεκ   Σκηνοθετης: 

Φλοριαν Χενκελ Φον και Ντονερσμαρκ 

«Οι παραχαράκτες» (2007) του Στεφαν Ρουζοβιτσκι. Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινιας. 

Με τους: Καρλ Μαρκοβιτς, Ογκουστ Ντιλ, Ντειβιντ Στρισαου. Σκηνοθέτης: Στεφαν 

Ρουτσοβιτσκι 

 

 

Κεφάλαιο 3
ο
:Χαρακτηριστικές ταινίες των παραπάνω δεκαετιών. 

Lili  Marleen(1981) 

 

Σκηνοθεσία: Rainer Werner Fassbinder 

Πρωταγωνιστούν:  Hanna Schygulla, Giancarlo 

Giannini, Mel Ferrer 

 



Στην Ελβετία, η Γερμανίδα τραγουδίστρια Γουίλι , ερωτεύεται με τον εβραίο συνθέτη Ρόμπερτ 

που προβάλλει αντίσταση στους ναζιστές βοηθώντας πρόσφυγες. Αλλά η οικογένειά του 

πιστεύει ότι η Γουίλι  είναι επίσης ένας Ναζί και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για αυτούς. Μια 

μέρα η Γουίλι  βοηθά τον Ρόμπερτ , αλλά πρέπει να παραμείνει στη Γερμανία . Καθώς όμως η 

Γουίλι αρχίζει να τραγουδάει το τραγούδι « Lili Marleen » γίνεται πολύ διάσημη και κάθε 

στρατιώτης ακούει αυτό το τραγούδι μέσω ραδιοφώνου στις 8 το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι 

ακόμη και ο Χίτλερ θέλει να τη συναντήσω εκείνη εξακολουθεί να βοηθάει τον Ρόμπερτ  

περνώντας λαθραία φωτογραφίες των στρατοπέδων συγκέντρωσης στην ελεύθερη Ελβετία . 

Όταν  Ρόμπερτ θέλει να την επισκεφθεί ο ίδιος συλλαμβάνεται, αφήνεται και πάλι ελεύθερος , 

αλλά δεν μπορεί να ξαναδεί τη Γουίλι μέχρι τη λήξη του πολέμου. 

 

«...Είναι το είδος ρομαντικής ταινίας που το hollywood εύχεται να μπορούσε να 

δημιουργήσει…»                                                                             - Dennis Schwartz                                    

                                Ozus' World Movie Reviews  

«...Έχει μια περίεργη αίσθηση του χιούμορ , που εμφανίζεται μέσα από τις δύο χαρακτηριστικές 

αντιφάσεις του Φασμπίντερ, την υποτίμηση και την υπερβολή...»                                                                               

                                                                                                                            - Roger 

Ebert 

                                                                                                                      Chicago Sun-Times 

 

Η ταινία κέρδισε ένα Bambi Award  για την ερμηνία της Hanna Schygulla ως καλύτερης εθνικής 

ηθοποιού αλλά και δύο German Film Awards ,πάλι προς την ίδια,  αυτή τη φορά α΄  και β΄ 

γυναικείου ρόλου. 



 

Paris, Texas (1984) 

Σκηνοθεσία: Wim Wenders 

Πρωταγωνιστούν:  Harry Dean Stanton, Nastassja 

Kinski, Dean Stockwell  

Μετά από απουσία 4 ετών ,ο Τράβις Henderson 

επανεμφανίζεται ξαφνικά σε ένα έρημο μέρος του 

νότιου Τέξας . Ο αδελφός του ,Γουόλτ , τον 

συναντά και σύντομα ο Τράβις θα επανενωθεί με το 

γιο του. Δεν μπορεί όμως να εξηγήσει γιατί λείπει 

όλο αυτό το διάστημα ή γιατί ξαφνικά 

επανεμφανίστηκε .Ο  Walt είναι αυτός που 

μεγαλώνει τόσα χρόνια του γιου Τράβις ,Χάντερ , 

και επιπλέον χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα 

για τα δύο αδέλφια να επανασυνδεθούν . Τελικά 

ξεκινάν μαζί για να βρουν τη Τζέιν, σύζυγο του 

Τράβις και μητέρα του Χάντερ . Τη βρίσκουν να εργάζεται σε ένα peep show στο Χιούστον , 

αλλά μια ευτυχισμένη οικογενειακή επανένωση δεν φαίνεται να είναι στα σχέδιά της. 

«..Μία από τις καλύτερες ταινίες του Βέντερς. Μια συγκινητική περιγραφή των ανθρώπων 

εκείνων που αγωνίζονται για την επανασύνδεση ,βρίσκοντας εμπόδια στις απλές απαντήσεις, 

ακόμα και αν γνωρίζουν πως τελικώς θα ανταμειφθεί ο συναισθηματικός τους κόσμος..» 

                                                                                                              -James Kendrick  

                                                                                                                 Q Network Film Desk 

 

 

«..Μία από τις λίγες ταινίες που έχει καταφέρει συλλάβει την ομορφιά της αμερικανικής Δύσης 

αναδεικνύοντας κλιμακωτά τη δόξα της ερήμου...» 



                                                                                                             -Christopher Long  

                                                                                                                          Movie Metropolis 

«..Το αργό και σκοτεινό στυλ του Βέντερς δεν είναι για τον καθένα, αλλά αυτό αποτελεί την 

επιτομή του...»      -LukeY.Thompson  

                                                                                                                                  -New Times 

 

Η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα το 1985 για καλύτερη ξενόγλωσση ταινία. Συνολικά 

έλαβε 16 νίκες και 7 υποψηφιότητες σε βραβέια όπως τα BAFTA Awards, Bavarian Film 

Awards, Bodil Awards, Cannes Film Festival, César Awards, David di Donatello Awards, 

Fotogramas de Plata, French Syndicate of Cinema Critics, German Camera Award, German Film 

Awards, Guild of German Art House Cinemas, London Critics Circle Film Awards, Los Angeles 

Film Critics Association Awards, National Board of Review, Sant Jordi Awards και Young 

Artist Awards. 

 

Europa Europa (1990) 

Σκηνοθεσία: Agnieszka Holland 

Πρωταγωνιστούν:  Solomon Perel, Marco 

Hofschneider, René Hofschneider  

 

Ένα αγόρι στη ναζιστική Γερμανία , 

προσπαθεί να κρύψει ότι είναι Εβραίος , ενώ 

γίνεται μέλος της Ναζιστικής εκστρατείας. 

Xωρίζεται από την οικογένειά του, κατά τις 

πρώτες ημέρες του Β 'Παγκοσμίου 

Πολέμου, θέτεται ως Γερμανός στρατιώτης 

και στη συνέχεια μεταχειρίζεται ως « ήρωας 

πολέμου» και τελικά γίνεται ο ίδιος νεολαία 

του Χίτλερ. Βασισμένο σε μια αληθινή 



ιστορία .  

 

 

 

 «Μια σημαντική ιστορική ταινία μεταξύ 1938 και 1945...»  

-Dennis Schwartz 

Ozus' World Movie Reviews 

 

«..Μια φρέσκια , απίστευτη ιστορία με τον τρόπο που μόνο οι αληθινές ιστορίες μπορεί να είναι, 

βασισμένο στα απομνημονεύματα του Solomon Perel , ο οποίος επέζησε τη δοκιμασία του 

πολέμου μέσω μιας σειράς από ασυνήθιστα γεγονότα ...» 

-Emanuel Levy 

EmanuelLevy.Com 

 

«Εξαιρετικό και πολύ καλύτερο από τις σύγχρονες απεικονίσεις του ολοκαυτώματος.» 

-Donald J. Levit 

              ReelTalk Movie Reviews 

 

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ το 1992. Επιπλέον κέρδισε άλλα 11 βραβεία και 

ήταν υποψήφια για ακόμη δύο( Golden Globes, BAFTA Awards, Boston Society of Film 

Critics Awards, Kansas City Film Critics Circle Awards, Los Angeles Film Critics 

Association Awards, National Board of Review, National Society of Film Critics 

Awards, New York Film Critics Circle Awards, Political Film Society και Viareggio 

EuropaCinema. 

 

 



Funny Games (1997) 

 

Σκηνοθέτης: Michael Haneke 

Ηθοποιοί: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch  

"Δύο ψυχωτικοί άνδρες παίρνουν μια μητέρα , τον 

πατέρας και τον γιο τους ομήρους  στο εξοχικό τους 

σπίτι και τους αναγκάζουν να παίξουν σαδιστικά 

"παιχνίδια" για τη δική τους διασκέδαση . Αυτοί οι 

φαινομενικά καλά μορφωμένοι νέοι άνδρες , οι 

οποίοι καλούν ο ένας τον άλλο Πέτρο και Παύλο, 

πλησιάζουν την οικογένεια κατά την διάρκεια των διακοπών. Στην αρχή οι πραγματικές 

προθέσεις τους δεν είναι γνωστές . Αλλά σύντομα , η οικογένεια φυλακίζεται και βασανίζεται 

βίαια στο ίδιο της το σπίτι . " (IMDB) 

"...Θέτοντας αυτό το έργο τέχνης ως ηθικά δύσκολο, η ταινία είναι μια πραγματικά εξελιγμένη 

πράξη του κινηματογραφικού σαδισμού..." -New York Times 

 

"...Αν και δεν είναι επίσημα μέρος της τριλογίας, το Funny Games του 1997 θα μπορούσε να 

είναι η σύνοψή τους. Είναι ένα αριστουργηματικό θρίλερ που έχει σχεδιαστεί για να οδηγήσει 

τους ανθρώπους έξω από το θέατρο. Αν δεν γίνει αυτό, θα τους τιμωρήσει με την παραμονή 

τους..." -AV Club 

 

Η ταινία έλαβε 1 βραβείο από το κινηματογραφικό φεστιβάλ Καννών και  1 βραβείο FIPRESCI. 

 



Πουθενά Στην Αφρική(2001) 

Με τους: Τζουλιάνε Κέλερ, Μέραμπ Νίνιντζε, 

Λέα Κ 

ούρκα, Καρολίνε Έκερτζ 

Σκηνοθέτης: Καρολίνε Λινκ 

 

Μια οικογένεια Εβραίων αποφασίζει να 

μεταναστεύσει στην Κένυα ,το 

1938,αφήνοντας πίσω της την ναζιστική 

Γερμάνια. Στον νέο τόπο οπού πρόκειται να 

ζήσουν πατέρας της οικογενείας Βαλτερ 

Ρεντλιχ, η μητέρα Γιετελ και η κόρη τους 

Ρετζινα, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες 

στο να ‘‘συμφιλιωθούν’’ με τις διαφορές της νέας χωράς οπού διαμένουν, η οποία αναμφίβολα 

έχει μεγάλες διαφορές από τις ανέσεις τους στη Γερμανία. Παρ’όλα αυτά η δοκιμασία αυτή θα 

καταλήξει σε μια αξέχαστη εμπειρία, συγκεκριμένα για την κόρη της οικογενείας, Ρετζινα. 

 

“Το Nowhere in Africa είναι η ταινία που απέσπασε φέτος το βραβείο Oscar ξενόγλωσσης 

ταινίας. Διόλου παράξενο μιας και έχει αποδειχτεί ότι οι ταινίες με θέμα το ολοκαύτωμα, 

συγκινούν το Hollywood ευκολότερα. Η ταινία της Caroline Link είναι αρκετά ενδιαφέρουσα 

και βασίστηκε στο αυτοβιογραφικό best seller της Stefanie Zweig. Η δύναμή της κρύβεται 

λιγότερο στις αναφορές της για το ολοκαύτωμα αλλά περισσότερο στην ανθρώπινη προσέγγιση 

της ιστορίας. Κατά κοινή ομολογία ο Γερμανικός κινηματογράφος δεν έχει πολλούς θαυμαστές, 

πιστεύουμε όμως ότι ταινίες σαν το Nowhere In Africa σίγουρα αλλάζουν την άποψή μας.’’                                                                                   

- http://www.cinemanews.gr 

 



“Είναι τόσο σπάνιο να βρεις μια ταινία, σαν αυτή, που να μπορείς γρήγορα και απλά να 

απορροφηθείς στην ιστορία της”-Chicago Sun-Times 

 

“Έχει όλα όσα οι κριτικοί των Άσκρα μπορούν να ερωτευτούν :ρομαντισμό και κοινωνική 

συνείδηση.”-Miami Herald 

 

“Μια υπεροχή ταινία με βαθιά ανθρωπινή αντίληψη-Chicago Tribune 

 

Η ταινία «Πουθενά Στην Αφρική» έκανε πολλούς να δουν με άλλο μάτι τον Γερμανικό 

κινηματογράφο, αποσπώντας έτσι το 2002 βραβείο Οσκαρ. 

 

 

Το Κύμα (2008) 

 

Με τους: Γιούργκεν Φόγκελ, Φρέντερικ Λάου, Μαξ 

Ρίμελτ, Τζένιφερ Ούλριχ 

Σκηνοθέτης: Ντένις Γκάνσελ 

 

Η ταινία διαδραματίζεται γύρω από το πείραμα που 

οργανώνει ένας καθηγητής Λυκείου πολίτικης ιστορίας,  

με έντονο αναρχικό παρελθόν, στους μαθητές του 

θέλοντας να τους δείξει στην πράξη την έννοια του 

φασισμού. Τελικά όμως το πείραμα αυτό βγαίνει έκτος έλεγχου. 

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Martin Rhue. 



«Δελεαστική και τρομακτική ταυτόχρονα ... Η ταινία ανοίγει με μια έκρηξη  ενέργειας και 

κρατά το κοινό καθηλωμένο καθ’όλη τη διάρκεια...»  - James Greenber   

                                           Hollywood  Reporter                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

«Τραγικό τελος, το οποίο αποκλείει αρκετά από το τι συμβαίνει στο πραγματικό πειραμα, 

κανοντας το έτσι προβλεπόμενο, αφήνοντας τον θεατή με λίγο πιο έντονο το αίσθημα του 

διδακτισμού.»                                                                    -Variety.com 

 

 

Η ταινία έλαβε: Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης 2008, Χάλκινο 

βραβείο καλύτερης ταινίας (Γερμανικά βραβεία 2008) και  Χρυσό βραβείο Δεύτερου Ανδρικού 

Ρόλου στον Γίουργκεν Φόγκελ (Γερμανικά βραβεία 2008). 

 

 

Κεφάλαιο 4
ο
: Σύνοψη - Συμπέρασμα 

Αυτά λοιπόν είναι ό,τι μας πρόσφερε ο γερμανικός κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια. 

Mε πολλές αξιοπρόσεκτες έως ανεπανάληπτες ταινίες τις περασμένες δεκαετίες. Mε 

ταινίες που δεν απευθύνονται σε mainstream κοινό, που όμως καταφέρνουν να 

καθιερωθούν (δικαίως) στο ευρύ κοινό και στη συνείδηση του κόσμου. Με ένα έντονο 

κοινωνικό τόνο, συχνά σκαλίζοντας την ιδιαίτερη ιστορία τους. Δημιουργώντας 

διαμάντια με πολύ χαμηλά budget, διδάσκοντας πως γίνεται το ανεξάρτητο σινεμά 

σωστά. Με εξαιρετικά σενάρια και μερικούς κορυφαίους ηθοποιούς. Πάντα με έντονη 

παραγωγή, σταθερότητα και συνέχεια στις δουλειές τους. Εμείς από μέρους μας 

ελπίζουμε να συνεχίσουν να προσφέρουν στον οίκο της έβδομης τέχνης, όπως ξέρουν να 

κάνουν αρκετά καλά τόσα χρόνια... 

 



Βιβλιογραφία: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Germany 

http://el.wikipedia.org 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Germany 

http://www.imdb.com/ 

http://www.rottentomatoes.com/ 

http://www.goethe.de/ 

http://cinefil.pblogs.gr/ 

http://frapress.gr/ 

http://cinema-international.com/ 
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Σκανδιναβικός Κινηματογράφος 

Περίληψη: Η παρακάτω εργασία παρουσιάζει τα ρεύματα και τις τάσεις του 

Σκανδιναβικού κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις δεκαετίες 60-70 μέχρι 



2000-2010. Περιέχονται πληροφορίες σχετικά με διάφορους σκηνοθέτες, ηθοποιοί, 

ταινίες και ρεύματα που σχετίζονται με αυτό το είδος του κινηματογράφου. Τέλος, θα 

περιηγηθούμε σε όλες τις γνωστές και άγνωστες πτυχές του σκανδιναβικού 

κινηματογράφου. 

 

Κεφάλαιο 1:Εισαγωγή 

Ο Σκανδιναβικός κινηματογράφος δεν χαρακτηρίζεται ως ένας  από τους πιο 

«διάσημους» στην Ευρώπη. Βέβαια, μερικές από τις ταινίες του (όπως Reprise, Buddy, 

Sma Ulykker) αποτελούν κρυφά διαμάντια του κινηματογράφου κι έχουν αποσπάσει 

διάφορα βραβεία σε πολλές πόλεις τις Ευρώπης κι όχι μόνο , όπως η 

Κωνσταντινούπολη, το Τορόντο και το Βερολίνο. Μιλώντας για Σκανδιναβικό 

κινηματογράφο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε αυτόν περιλαμβάνονται τέσσερις 

χώρες, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν 

ο Δανικός και ο Σουηδικός. 
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Κεφάλαιο 2 Δεκαετίες 1960-1970  

Αν και η βιομηχανία του Σκανδιναβικού κινηματογράφου ξεκινάει το 1991, η μεγάλη 

ακμή του χρονολογείται στα 1960. Νέοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί μπαίνουν σε αυτή την 

βιομηχανία και χαρίζουν τις γνώσεις τους σε αυτό το είδος τέχνης. Συγκεκριμένα, ο 

Ίνγκμαρ Μπέργκμαν με βάση τα βραβεία που απέσπασαν οι ταινίες του, αποτέλεσε τον 

σημαντικότερο σκηνοθέτη της περιόδου αυτής. 



Ίνγκμαρ Μπέργκμαν 

Γεννημένος στις 14/07 του 1918, ο Μπέργκμαν ήταν Σουηδός σκηνοθέτης,παραγωγός 

και συγγραφέας. Τα πιο γνωστά έργα του είναι The seventh seal (1957),Wild 

Strawberries(1957),καθώς και το Fanny and Alexander(1982) (σελίδα 8). Πέθανε στις 

30/07 του 2007. 

Ταινίες του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν 

Από τις πιο γνωστές ταινίες του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν ξεχωρίζουν οι δύο που 

χρονολογούνται το 1957. Η πρώτη, φέρει τον τίτλο Άγριες Φράουλες. Αναφέρεται στην 

ιστορία ενός Γιατρού 88 ετών με το όνομα Isak. Ζει μόνος του με μόνη συντροφιά την 

οικονόμο του σπιτιού και τον σκύλο του. Όταν του ανακοινώνουν ότι πρέπει να 

ταξιδέψει για να του απονείμουν έναν τιμητικό βαθμό. Ενώ πρέπει να ταξιδέψει με 

αεροπλάνο, αυτός επιλέγει να ταξιδέψει με αμάξι με την νύφη του. Στην διαδρομή αυτή 

συναντούν πολλούς ανθρώπους και μαθαίνουν τις δικές τους ιστορίες. 

Η δεύτερη ταινία ονομάζεται Η έβδομη σφραγίδα. Η ταινία αναφέρεται σε έναν ιππότη 

ο οποίος γυρνά στην Σουηδία. Εκεί συναντά τον Θάνατο και παίζουν μαζί μία παρτίδα 

σκάκι, στην οποία προσπαθεί  να λύσει τις μεταφυσικές του αναζητήσεις. 

Μέσα από τον σπασμένο καθρέφτη (1961): Κεντρική ηρωίδα της ταινίας είναι η Κάριν. 

Η Κάριν περνά τις καλοκαιρινές διακοπές με τον σύζυγο, τον πατέρα και τον αδερφό 

της. Σιγά σιγά οδηγείται στην σχιζοφρένεια. Όμως όλοι οι ήρωες υποφέρουν με τον 

τρόπο τους και νιώθουν μοναξιά. Τελικά, οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση 

είναι η αγάπη. 

Persona (1966): Μια νοσοκόμα γίνεται ηθοποιός που δεν μπορεί να μιλήσει και 

ανακαλύπτει ότι η πλευρά της αυτή έχει συγχωνευτεί με τον εαυτό της. 

Άλλες ταινίες του όπως το Cries and Whispers έχουν περιεχόμενο ακατάλληλο. 



Ηθοποιοί αυτής της περιόδου 

Στο είδος αυτό του κινηματογράφου δεν ξεχωρίζουν πολλοί ηθοποιοί. Οι ταινίες 

ξεχωρίζουν για τον σκηνοθέτη ή την πλοκή τους. Παρόλα αυτά, ανάμεσα στους 

ηθοποιούς ξεχωρίζει ο Μαξ Βον Σίντοφ. Ο ηθοποιός αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής στις 

ταινίες Άγριες Φράουλες και Η έβδομη σφραγίδα, καθώς έπαιξε και στο έργο Μέσα από 

έναν καθρέφτη. Γεννημένος στις 10 Απριλίου του 1929 στην Σουηδία. Ξεκίνησε την 

καριέρα του το 1949. μαζί με τον Μπέργκμαν, έχουν κάνει 13 ταινίες.  

Δανικός Κινηματογράφος 1960-1970 

Την περίοδο αυτή, η βιομηχανία του κινηματογράφου στην Δανία δεν έχει να 

παρουσιάσει πολλές ταινίες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύουν τον 

Σκανδιναβικό Κινηματογράφο. Παρόλα αυτά, ενδιαφέρουσα ταινία αποτελεί η ταινία 

The only way του 1970, όπου δείχνει την περιπέτεια μιας οικογένειας να δραπετεύσει 

από την Δανία την δεκαετία του 1940 και να σωθεί από τους Γερμανούς. 

 

Κεφάλαιο 3:Δεκαετίες 1980-1990 

Την δεκαετία του 1980 και συγκεκριμένα το 1983, κάνει πρεμιέρα η ταινία “Έγκλημα 

και τιμωρία” και ο Άκι Καουρισμάκι “μπαίνει” στην βιομηχανία του σκανδιναβικού 

κινηματογράφου. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού εργάτη που διαπράττει 

ένα τρομερό έγκλημα στην Φιλανδία. Μετά από αυτή του την πράξη, μόνο μια νεαρή 

κοπέλα δέχεται να τον ακολουθήσει, την οποία και ερωτεύεται. Ο κλοιός της 

αστυνομίας σφίγγει γύρω του και το μόνο του όπλο πλέον είναι η αδιαφορία για τα 

πάντα. Η ταινία αποτελεί μια μεταφορά του μυθιστορήματος του Ντοστογιέφσκι στην  

ζωή του Ελσίνκι του 1980.Στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι η πρώτη ταινία του Άκι 

Καουρισμάκι. 



Στην πρώτη του ταινία (The Saimaa Gesture) συνεργάζεται με τον αδερφό του Μίκα 

Καουρισμάκι και στις 11 Σεπτεμβρίου του 1981 προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για τρία 

φιλανδικά συγκροτήματα που κάνουν περιοδεία πάνω σε βάρκες. 

Λίγα λόγια για τον Άκι Καουρισμάκι 

Ο Άκι Καουρισμάκι γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1957 σε μια μικρή πόλη της 

Φιλανδίας. Είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Παλαιότερα, έχει εργαστεί ως 

λαντζιέρης, ταχυδρόμος και κριτικός κινηματογράφου. Οι ταινίες του έχουν αποσπάσει 

αρκετά βραβεία. Μεταξύ άλλων, το 2002 κέρδισε με την ταινία του Ο Άνθρωπος Χωρίς 

Παρελθόν κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ των Καννών. Το 2003 αρνήθηκε να 

παρευρεθεί στην τελετή απονομής των Όσκαρ, ως διαμαρτυρία για τον πόλεμο στο 

Ιράκ. Βέβαια, πηγές αναφέρουν πως δεν σχεδίασε να ταξιδέψει ως εκεί, καθώς δεν 

αντέχει να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση χωρίς να καπνίσει. Η ταινία του Η Χάβρη 

του έδωσε 15 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, όπου ήταν υποψήφια για άλλα δεκαοχτώ. Σε 

συνέντευξη που έδωσε σε Έλληνα δημοσιογράφο το Νοέμβριο το 2012, με αφορμή 53 

φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δήλωσε: «Ίσως έπρεπε να μείνω στην πρώτη 

μου δουλειά, τη λάντζα. Αν καθόμουν να αναλογιστώ όλα τα λάθη μου, θα ήμουν 

ακόμη στη δεύτερη ταινία. Το πρόβλημά μου τώρα είναι ότι δεν μπορώ να 

συγκεντρωθώ, όπως όταν ήμουν νεότερος» (Άκι Καουρισμάκι,2012)  

Ταινίες 

Γενικά, οι σκανδιναβικές ταινίες αναφέρονται ως επί το πλείστον σε αστυνομικές υποθέσεις, 

αληθινές ιστορίες ή στον τρόπο ζωής στην Σκανδιναβία. Τις δεκαετίες αυτές, παράλληλα με τον 

Άκι Καουρισμάκι, ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν συνεχίζει να ξεδιπλώνει το πολύπλευρο ταλέντο του 

και να μας χαρίζει <<διαμάντια>>. 

Fanny and Alexander (1982): Δύο αδέρφια αντιμετωπίζουν τις διάφορες καταστάσεις, 

τραγικές και κωμικές, που επικρατούν στο σπίτι τους. 



Calamari Union (1985): Δεκατέσσερις απελπισμένοι άντρες που ονομάζονται Frank, 

συνεργάζονται για να δραπετεύσουν από το τμήμα του Ελσίνκι. Ένας αγγλόφωνος μη-

Frank ονόματι Pekka, θα τους βοηθήσει στην απόδρασή τους, μέσα από σκοτεινά 

σοκάκια και σήραγγες. 

Η γυναίκα με τα σπίρτα (1989): Η Ίρις είναι μια άχαρη και άσχημη κοπέλα. Για να 

ζήσει εργάζεται σε ένα εργοστάσιων παραγωγής σπίρτων. Ζει με την αλκοολική μητέρα 

της και τον βάρβαρο πατριό της. Μετά από συνεύρεση με έναν άγνωστο άντρα μένει 

έγκυος και διακόπτει την εγκυμοσύνη της. Ένα μαύρο έργο, που δείχνει πως η κοινωνία 

του τότε μετέτρεπε τι γυναίκες σε “ρομπότ”. 

Μποέμικη Ζωή (1991): Η ταινία αναφέρεται στην ζωή τριών μποέμ καλλιτεχνών. Ζουν 

στο Παρίσι και ζουν με δανεικά, περιμένοντας να καταξιωθούν στο χώρο της τέχνης. 

Μακριά πετούν τα σύννεφα (1996): Αποτελεί την πρώτη ταινία μιας τριλογίας με θέμα 

την ίδια την Φιλανδία, τους κατοίκους και τα προβλήματά της. Η ταινία πραγματεύεται 

την ιστορία ενός ζευγαριού από την μέρα που χάνουν την δουλειά τους μέχρι να 

σταθούν ξανά στα πόδια τους. Όταν το ζευγάρι μένει άνεργο, χάνει πλέον κάθε διάθεση 

για ζωή. Έτσι, σκέφτονται να ανοίξουν ένα εστιατόριο. Αυτό τους σώσει αρχικά 

συναισθηματικά κι έπειτα οικονομικά. Το καστ της ταινίας, καθώς και οι συγκινητικές 

σκηνές δίνουν στην ταινία ένα υπέροχο αποτέλεσμα, που προδιαθέτει τους θεατές για 

τις επόμενες δύο ταινίες που ακολουθούν την επόμενη δεκαετία. 

Επίσης ο Άκι Καουρισμάκι υπογράφει ταινίες μ.μ και ντοκιμαντέρ όπως Rocky VI 

(1986), L.A Woman (1998), καθώς και το ντοκιμαντέρ Total Balalaika Show 

Άλλοι σκηνοθέτες αυτής της περιόδου 

Βέβαια, δεν άφησε μόνο ο Καουρισμάκι μεγάλο έργο πίσω του. Αρκετοί ταλαντούχοι 

ακόμα σκηνοθέτες έδωσαν το δικό τους στίγμα. Στην Δανία, ο Lars Von Trier συνδέεται 

με το Δόγμα του 95 και προσφέρει με την σειρά του πολλά έργα στον Σκανδιναβικό 

κινηματογράφο. Επίσης, στην ίδια χώρα Thomas Vinterberg κι ο Søren Kragh-Jacobsen  



συνδέονται κι αυτοί με το Δόγμα. Επίσης, την περίοδο αυτή ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν 

συνεχίζει το έργο του, με την ταινία Fanny and Alexander,μία ταινία για δύο παιδιά 

από την Σουηδία που βιώνουν κωμικοτραγικές καταστάσεις στην οικογένειά τους. 

Το Δόγμα του '95 

Το Δόγμα του '95 εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 από Δανούς 

σκηνοθέτες.  

Η διακήρυξη έγινε το 1995, με αφορμή τα 100 χρόνια του κινηματογράφου και ξεκίνησε 

όταν δύο Δανοί σκηνοθέτες, ο Λάρς Φόν Τρίερ και ο Τόμας Βίντερμπεργκ έγραψαν 

μεταξύ σοβαρού και αστείου, μερικούς κανόνες κινηματογράφησης, τους οποίους 

ονόμασαν "δόγμα" και άλλοι δέκα σκηνοθέτες δέχτηκαν να τους υπογράψουν. 

Σύμφωνα με την διακήρυξη : 

"Οι κινηματογραφιστές πρέπει να βάλουν την υπογραφή τους στα παρακάτω: 

Ορκίζομαι στους ακόλουθους κανόνες που συντάχθηκαν και επικυρώθηκαν από το Δόγμα:  

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

επιτρέπονται. (Αν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο είναι απαραίτητο για την ιστορία, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί και η τοποθεσία, όπου αυτό θα βρεθεί). 

 

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

πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εκτός αν παίζεται εκεί που γυρίζεται η ταινία). 

 

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

επιτευχθεί με το χέρι επιτρέπεται. (Η ταινία δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα εκεί που στέκεται η 

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

 

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

λίγο φώς για έκθεση του φίλμ, η σκηνή πρέπει να κοπεί, ή μία απλή λάμπα μπορεί να 

προσαρτηθεί στην κάμερα). 



 

5) Οπτική εργασία και φίλτρα απαγορεύονται. 

 

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

 

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

 η ταινία λαμβάνει χώρα εδώ και τώρα). 

8) Ταινίες συγκεκριμένων ειδών δεν είναι αποδεκτές. 

9) Το φορμά του φίλμ πρέπει να είναι το ακαδημαικό 35mm. 

10) Ο σκηνοθέτης δεν πρέπει να αναγράφεται στους τίτλους. 

 

Επιπλέον ορκίζομαι ως σκηνοθέτης να απέχω από το προσωπικό γούστο! Δεν είμαι πια 

καλιτέχνης. Ορκίζομαι να απέχω από την δημιουργία ενός "έργου", καθώς θεωρώ το στιγμιαίο 

πιο σημαντικό από το συνολικό. Ο υπέρτατος σκοπός μου είναι να βγάλω την αλήθεια από τους 

χαρακτήρες και το σκηνικό χώρο μου. Ορκίζομαι να το κάνω αυτό με όλα τα μέσα που έχω στη 

διάθεσή μου και εις βάρος κάθε καλού γούστου και κάθε αισθητικής σύμβασης. Έτσι δίνω τον 

ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ". 

(Lars Von Trier Thomas Vinterberg Κοπεγχάγη, Δευτέρα 13 Μαρτίου 1995) 

Ηθοποιοί 

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάμε την συμβολή της Δανίας στο είδος αυτό του 

κινηματογράφου. Μάλιστα, στον κλάδο της ηθοποιίας, οι Δανοί έχουν προβάδισμα.  

Mads Mikkelsen 

Είναι γεννημένος στις 22 Νοεμβρίου του 1965 και το όνομά του συνδέεται με την επιτυχία της 

Δανικής βιομηχανίας του κινηματογράφου στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ξεκινώντας δειλά-

δειλά με την ταινία Pusher (1996), αναδείχτηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του 

Δανικού Σινεμά. Έχει παίξει επίσης σε ισπανικές παραγωγές αλλά και σε αμερικάνικες.  



Βέβαια, οι περισσότεροι Δανοί ηθοποιοί έχουν κάνει καριέρα στην Αμερική, όπως ο Nikolaj Lie 

Kass (Illuminati) κι ο Jesper Christensen (CasinoRoyale). 

 

Κεφάλαιο 4 Δεκαετίες 2000-2010 

Μετά το 2000, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή στην βιομηχανία του 

κινηματογράφου στην Σκανδιναβία. Οι σκηνοθέτες που συναντάμε στις δεκαετίες 80 

και 90 συνεχίζουν με επιτυχία το έργο τους. Στην κορυφή, συνεχίζει να βρίσκεται ο Άκι 

Καουρισμάκι, ο οποίος ολοκληρώνει την τριλογία του με τις ταινίες που έχουν ως θέμα 

την ζωή στην Φιλανδία.  

Σκηνοθέτες 

Στους σκηνοθέτες των προηγούμενων δεκαετιών που συνεχίζουν το έργο του 

προστίθεται ο Μπάμπης Στόκας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γρεβενά. Το 1963 

μετανάστευσε στην Στοκχόλμη, όπου σπούδασε με δάσκαλο τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. 

Έχει γυρίσει πάρα πολλές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους κι έχει βραβευτεί 

επανειλημμένως σε διεθνή φεστιβάλ. 

Ταινίες 

Ο άνθρωπος χωρίς μέλλον (2002): Η ταινία περιγράφει την ζωή ενός Φιλανδού που 

παθαίνει αμνησία. Πλέον, δεν μπορεί να βρει ούτε δουλειά αλλά ούτε και σπίτι. Έτσι, 

ζει έξω από την πόλη και σιγά σιγά αχίζει να αποκτά πίσω την ζωή που είχε κάποτε. 

Φώτα στο σούρουπο (2006): Με την τανία αυτή ολοκληρώνεται η τριλογία του 

Καουρισμάκι. Ο Κόσκιν ζει στο Ελσίνκι και εργάζεται ως νυχτοφύλακας. Όταν όμως 

τον πλησιάζει μία μοιραία, ξανθιά γυναίκα, ο κόσμος του αλλάζει. Την ερωτεύεται 

παράφορα,αλλά αργότερα καταλαβαίνει πόσο ευκολόπιστος υπήρξε, καθώς η γυναίκα 

αυτή δεν ήταν παρά μία femme fatale που τον χρησιμοποίησε ως εξιλαστήριο θύμα μίας 

μεγάλης ληστείας. 



Το κορίτσι με το τατουάζ (2009): Η ταινία αυτή αναφέρεται σε ένα δημοσιογράφο, ο 

οποίος ερευνά την υπόθεση μιας κοπέλας που έχει χαθεί. Το 2011 έγινε remake τις 

ταινίες στην Αμερική. 

Indriven (2012): Ένας ψαράς ρίχνει πετονιά στον σκοτεινό ωκεανό. Απέναντί του, 

βρίσκεται μια σκοτεινή φιγούρα, ο συλλέκτης. Ξαφνικά ο άτυχος ψαράς πέφτει στα 

παγωμένα νερά από ανακοπή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του συλλέκτη, μιας 

σκοτεινής φιγούρας που δουλεύει για τον Θάνατο και συλλέγει ψυχές. Όταν όμως 

συναντά μια νέα κοπέλα, την Αμάντα, τότε αρχίζει ένα νέο παιχνίδι στο οποίο αυτός 

βάζει τους κανόνες. 

Το λιμάνι της Χάβρης (2012): Ο Μαρσέλ Μαρξ,που κάποτε φιλοδοξούσε να πιάσει την 

καλή ως συγγραφέας στο Παρίσι, έχει εγκατασταθεί στη Χάβρη, το δεύτερο πιο 

πολυσύχναστο λιμάνι της Γαλλίας. Πλέον μοιράζει την καθημερινότητά του ανάμεσα 

στο ταπεινό επάγγελμα του λούστρου, τις συχνές του επισκέψεις στο αγαπημένο του 

μπαρ και τη φροντίδα της Αρλετί, της βαριά άρρωστης συζύγου του.Μια μέρα θα 

βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ίντριασα, έναν μικρό λαθρομετανάστη από την Αφρική.  

Ταυτόχρονα όμως έρχεται αντιμέτωπος και με την αστυνομία που αναζητά αυτό το 

αγόρι. Η ανθρωπιά που τον χαρακτηρίζει τον κάνει να σώσει αυτό το αγόρι, όποιες κι 

αν είναι οι συνέπειες. 

Ηθοποιοί 

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρτν 

Γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου του 1976 στην Στοκχόλμη της Σουηδίας. Είναι Σουηδός 

σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το ταλέντο του τον οδήγησε σύντομα στην Αμερική, όπου 

πρωταγωνίστησε σε πολλές σειρές όπως το True Blood, καθώς και σε μουσικά βίντεο 

κλιπ, όπως το Paparazzi της Lady Gaga. 

Nina Noren 



Η Nina Noren γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1954 στην Σουηδία. Είναι γνστή για την 

ταινία Το κορίτσι με το τατουάζ (2009) και Indriven (2012). Η κόρη της είναι επίσης 

ηθοποιός. 

 

Συμπέρασμα 

Εν κατακλείδι, η Σκανδιναβική βιομηχανία του κινηματογράφου, δεν είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλής στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες ηπείρους. Τα ψυχρά πλάνα, το κρύο 

σκηνικό και πολλές φορές οι αδιάφορες ιστορίες δεν ευνοούν αυτό το είδος 

κινηματογράφου. Φυσικά, αρκετοί σινεφίλ βρίσκουν αυτό το είδος κινηματογράφου 

πόλο έλξης για συζήτηση και ανάλυση. Αυτό πάντως που είναι σίγουρο είναι το ότι η 

βιομηχανία αυτή θα μείνει για αρκετό καιρό αμφιλεγόμενο θέμα. Μετά από αυτή την 

εργασία ελπίζουμε να αρχίσει η Σκανδιναβική βιομηχανία του σινεμά να ελκύει όλο 

και περισσότερους θεατές. 

 

Βιβλιογραφία 

 http://www.imdb.com/  

 http://el.wikipedia.org/ 

 http://www.sevenart.gr/almodovar/k04.htm 

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Danish_films_of_the_1960s 

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Swedish_films_of_the_1980s 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/
http://el.wikipedia.org/
http://www.sevenart.gr/almodovar/k04.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Danish_films_of_the_1960s
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Swedish_films_of_the_1980s


qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

lzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn

 

 

 

[Τίτλος εγγράφου] 
 

      
 
      
 

Dimitris 
 

 

  



ΠΕΡΙΛΙΨΗ 

Μέσα από αυτή την εργασία θα συστηθείτε στον βρετανικό κινηματογράφο και όχι μόνο. Θα 

βρεθούν μπροστά σας ονόματα διασήμων καλλιτεχνών που μπορεί να τους γνωρίζεται ήδη μέσα 

από το έργο τους. Μέσα από τα κεφάλαια θα ενημερωθείτε  ότι ο βρετανικός κινηματογράφος 

είχε πάντα το κύρος του ακόμη και σε δύσκολες εποχές βέβαια το πάθος για την τέχνη και η 

προσπάθεια των εταιριών και των παραγωγών έφερνε πάντα τον βρετανικό κινηματογράφο στο 

προσκήνιο. Μπροστά σας θα ξεδιπλωθεί ολόκληρη η ιστορία, των τελευταίων δεκαετιών, αυτού 

του ξεχωριστού και ιδιαίτερα αγαπητού από το κοινό κινηματογράφου. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ    
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Σελ.5-6                                     Δεκαετία του 1980-1990 

Σελ.7                                        Δεκαετία του 2000-201 

Σελ.8-9                                     Εικονογραφία  

Σελ.10                                      Συμπεράσματα ,Βιβλιογραφία  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Ο Βρετανικός κινηματογράφος υπάρχει ως μια βιομηχανία παραγωγής ταινιών για περισσότερο 

από έναν αιώνα. Ενώ η παραγωγή  ταινιών έφτασε στο αποκορύφωμά της το 1936, θεωρείται ότι 

η “χρυσή εποχή ” του βρετανικού κινηματογράφου ήταν το 1940, όπου σκηνοθέτες όπως ο 

Danid Lean, ο Michael Powell και ο Carol Reed σκηνοθέτησαν τα πιο δημοφιλή έργα τους.  

Πολλοί βρετανοί ηθοποιοί έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη και κριτική επιτυχία, όπως για 

παράδειγμα ο Michael Cane, ο Sean Connery και η Kate Winslet. Είναι αξιοσημείωτο το 

γεγονός πως αρκετές από τις ταινίες που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως 

έχουν δημιουργηθεί στην Βρετανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα , μεταξύ άλλων, αποτελούν οι 

σειρές ταινιών του Harry Potter και του James Bond, οι οποίες ςχουν κάνει τις περισσότερες 

πωλήσεις διεθνώς.   

Η ταυτότητα του βρετανικού κινηματογράφου και η σχέση του με τον αμερικάνικο 

κινηματογράφο αποτελούν θέμα συζήτησης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία 

παραγωγής ταινιών της Βρετανίας έχουν υπάρξει αρνητικές συνέπειες εξαιτίας του 

ανταγωνισμού που υπάρχει με την Αμερική. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι αμέτρητοι παραγωγοί 

που έχουν γεννηθεί στην Βρετανία , για παράδειγμα ο Alfred Hitchcock και ο Ridley Scott, όπως 

επίσης και ηθοποιοί σαν τον Charlie Chaplin και τον Cary Grunt έχουν γίνει παγκοσμίως 

γνωστοί μέσω της δουλειάς τους στις Η.Π.Α. 

Το 2009 οι Βρετανικές ταινίες έκαναν πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο δύο περίπου 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2012 οι βρετανικές πωλήσεις ανέρχονταν στα ένα κόμμα 

ένα δισεκατομμύρια δολάρια, στοιχεία που δηλώνουν την αγάπη του κοινού προς το βρετανικό 

κινηματογράφο. Αντίστοιχα βραβεία με τα Όσκαρ της Αμερικής αποτελούν τα βραβεία της 

Βρετανικής Ακαδημίας Ταινιών (BAFTA). 

Σημείωση 

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει το βρετανικό κινηματογράφο αυτό είναι η εμμονή με την 

εργατική τάξη και τα θέματα που προκύπτουν από το κοινωνικό και οικονομικό χάσμα που ποτέ 

δεν έκλεισε πραγματικά, σε ένα κράτος που η πιο καθοριστική επανάσταση που γνώρισε ήταν η 

βιομηχανική.      

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘60 - ‘70 



Στις αρχές του 1960 ένα νέο κίνημα καταφτάνει στην Αγγλία όπου έγινε τεράστια επιτυχία. Το 

κίνημα αυτό ονομάζεται «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» 

Δίκαια λοιπόν το 1960 χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η χρονιά μεγάλης ανάπτυξης του 

Αγγλικού κινηματογράφου. 

Με το νέο κίνημα δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς νέους ηθοποιούς να κάνουν το μεγάλο μπάμ 

στη βιομηαχανία του θεάματος. Όπως: Ρίτσαρντ Χάρις, Πήτερ Σέλερς, Τζούλι Κρίστι και πολλοί 

άλλοι. 

Επιπλέον αυτήν την εποχή δύο σπουδαίοι σκηνοθέτες: Μπράιαν Φόρμπς και Ντέιβιντ Λίν 

δημιούργησαν για πρώτη φορά τον James Bond. 

Άλλο σημαντικό επίτευγμα εκείνης της εποχής ήταν ότι σκηνοθέτες από διάφορα μέρη του 

κόσμου έρχονταν στο Λονδίνο προκειμένου να εργαστούν και να φτιάξουν μία ταινία. 

 Εκείνη τη χρονιά τα 4 βραβεία καλύτερης παραγωγής ήταν βρετανικά. 

Η δεκαετία του 1970 ήταν μία εποχή όπου Βρετανικός και Αμερικάνικος κινηματογράφος 

ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εποχή στον παγκόσμιο 

κινηματογράφο. 

Βέβαια ήταν μία δεκαετία στην οποία οι Βρετανοί σκηνοθέτες δυσκολεύτηκαν να κάνουν 

υπερπαραγωγές καθώς δεν διέθεταν πολλά χρήματα. Έτσι αυτή η περίοδος ονομάστηκε 

περίοδος στασιμότητας. 

Πέρα από αυτήν την μικρή δυσκολία αυτήν την εποχή γυρίστηκαν από τις πιο σπουδαίες  

Βρετανικές ταινίες: Woman  In Love με τον γνωστό ηθοποιό Κέν Ράσελ. 

Η δημιουργία της HAMMER( εταιρία παραγωγής ταινιών) έφερε μεγάλο πλήγμα σε 

Αμερικάνικες εταιρίες. Σημαντικές ταινίες είναι: THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE 

(1974), CLOCKWORK ORANGE. 

Εμπνευσμένο από  www.britishcinemahistory.com 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘80 

Το 1980 ξεκίνησε με τη χειρότερη ύφεση που η βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία είχε δει 

ποτέ . Το 1980 μόνο έγιναν μόνο 31 ταινίες  , δηλαδή το 50 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

, καθώς και η μεγαλύτερη κάμψη από το 1914. Αυτή η δεκαετία ξεκίνησε επίσης την πτωτική 

τάση στην αυτοχρηματοδότηση των Βρετανικών ταινιών  - οι Αμερικανοί άρχισαν να περνούν 

τον έλεγχο. Οι ταινίες που έγιναν στη Βρετανία ήταν είτε με αμερικανική χρηματοδοτούνται είτε 

είχαν Αμερικανούς σκηνοθέτες / παραγωγούς . Αυτό ήταν εν μέρει επειδή το δυναμικό της 

http://www.britishcinemahistory.com/


αγοράς στη Βρετανία δεν μπορούσε να παρέχει τίποτε παραπάνω από το μικρότερο δυνατό 

budget. 

Ωστόσο ,η δεκαετία του 1980 είδε και μια ανανεωμένη άνοδο , με επικεφαλείς τις εταιρείες  

Goldcrest ( και τον παραγωγό David Puttnam ) ,  Channel 4 , Handmade Films και Merchant 

Ivory Productions . Σύμφωνα με τον παραγωγό Puttnam μια γενιά Βρετανών σκηνοθετών   

ανέδηξαν μερικες  δημοφιλείς ταινίες με διεθνή διανομή , μεταξύ των οποίων : Bill Forsyth ( 

Local Hero , 1983 ) , Χιου Χάντσον ( Chariots of Fire , 1981 ), του Roland Joffe ( The Killing 

Fields , 1984 ) , ο Alan Parker και Ridley Scott . Η Handmade Films ,με ένα μέρος της να ανήκει  

στον George Harrison ,  δημιουργήσε  μια σειρά από μέτριες κωμωδίες και δράματα όπως The 

Long  Food Friday ( 1980) , που αποδείχτηκαν δημοφιλή διεθνώς . 

Επίσης, σε αυτή την εποχή ο  Richard Attenborough σκηνοθετούσε το Gandhi (1982) και ο 

Lewis Gilbert το Educating Ritta (1983) . Το δεύτερο μισό της δεκαετίας αντιμετώπισε μαζική 

ύφεση. Όμως  υπήρχαν ακόμη επιτυχημένοι  βρετανοί  ηθοποιοί, αλλά οι μεγάλες 

υπερπαραγωγές του προϋπολογισμού  είχαν περάσει στα χεριά των Αμερικανών. 

Μετά την τελική εκκαθάριση του Οργανισμού Rank,  ακλούθησε μια σειρά ενοποιήσεων μεταξύ 

των  κινηματογραφικών εταιριών  στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμαινε ότι τα πράγματα έγιναν 

ακόμα πιο δύσκολα για τις Βρετανικές  παραγωγές . Ένα άλλο πλήγμα ήταν η κατάργηση του  

Eady tax concession (φορολογική ελάφρυνση)  από την κυβέρνηση των Συντηρητικών το 1984. 

Μετά από αυτό πολλές εταιρίες έκλισαν ή στραφήκαν στην τηλεόραση  

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’ 

Η παραγωγή ταινιών στη Βρετανία το 1989 ήταν σχεδόν άφαντη . Στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 λίγες βρετανικές ταινίες είχαν σημαντική εμπορική επιτυχία , ακόμη και στην εγχώρια 

αγορά παρόλο που το κινηματογραφικό κοινό τις αποζητούσε  . Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων  

ταινιών ήταν οι παραγωγές της Ivoty Productions : Howards End ( 1992)και The Remains of the 

Day (1993), Richard Attenborough's Chaplin (1992) και Shadowlands ( 1993 ) και το διάσημο 

θρίλερ  του Νιλ Τζόρνταν  Crying Game ( 1992 ) . 

Η επιτυχία έκπληξη του Richard Curtis - scripted  η κωμωδία Τέσσερις Γάμοι και μια Κηδεία 

(1994),  επιτυχημένη κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες , οδήγησε στην ανανέωση του 

ενδιαφέροντος  και των επενδύσεων στις  βρετανικές ταινίες , και διαμορφώθηκε το πρότυπο 

των ρομαντικών κωμωδιών για τους Βρετανους ,  τέτοιου είδους είναι και οι ταινίες Sliding 

doors ( 1998 ) , το Notting Hill ( 1999 ) και οι ταινίες της Μπρίτζετ Τζόουνς . Ορισμένες από 

αυτές είναι γραμμένες από τον Curtis , ο οποίος έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το Love 

Actually το 2003. Η εταιρεία πίσω από πολλές από αυτές τις ταινίες είναι η Working Title Films 

που γρήγορα έγινε μια από της πιο επιτυχημένες  βρετανικές εταιρείες παραγωγής , άλλες 

προσοδοφόρες ταινίες από την ίδια εταιρία είναι  Bean ( 1997) και Ελισάβετ ( 1998 )   



 Με την εισαγωγή της δημόσιας χρηματοδότησης για τις βρετανικές ταινίες μέσω του νέου 

Εθνικού Λαχείου  ήταν κάτι σαν έκρηξη για την  παραγωγή  που εμφανίστηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 , αλλά μόνο μερικές από αυτές τις ταινίες  είχαν σημαντική εμπορική 

επιτυχία , και πολλές δεν κυκλοφόρησαν. 

Δεν υπήρχε έλλειψη  ταλαντούχων ηθοποιών , ηθοποιοί όπως ο Ewan McGregor και ο Ralph 

Fiennes σημείωναν μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους .  Και ικανότατοι  σκηνοθέτες όπως ο 

Sam Mendes και ο Anthony Minghella μόλις άρχιζαν αν βγαίνουν στο προσκήνιο . 

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ: britishcinemagreats.com 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000 – ‘10 

Η πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα ήταν σχετικά επιτυχημένη χρονιά για τη βρετανική 

κινηματογραφική βιομηχανία. Πολλές βρετανικές ταινίες έχουν βρει  ένα ευρύ  διεθνές κοινό 

λόγω της χρηματοδότησης από το BBC Films, Film4 και το Film Council του Ηνωμένου 

βασιλείου, καθώς και ορισμένες ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής, που εξασφάλισαν τη 

χρηματοδότηση και τη διανομή ταινιών με μεγάλα αμερικάνικα στούντιο. Μερικές από τις 

ταινίες που απέφεραν μεγάλες εισπράξεις είναι ταινίες όπως το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ 

Τζόουνς το 2001 (254.000.000$), το Love Actually το 2003 (239.000.000$) και το Mamma Mia 

το 2008 (601.000.000$)  

Γενικά όμως οι ταινίες που διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ καθ’ όλη τη δεκαετία είχαν 

χρηματοδοτηθεί από τη Βρετανία. Από τις πιο διακεκριμένες ταινίες είναι το “Η Βασίλισσα” 

(Oscar, BAFTA) , το “O άνεμος χορεύει το κριθάρι” (χρυσή σφαίρα, BAFTA),το “Slumdog 

Millionaire” που γυρίστηκε στην Ινδία με Ινδούς  ηθοποιούς  και από βρετανό σκηνοθέτη και  

βρετανική παραγωγή (χρυσή σφαίρα ,BAFTA, Oscar) και “ο Λόγος του Βασιλιά” (4 Oscar) 

Σε αυτήν την δεκαετία αναδεικνύεται και ο Αστικός-Βρετανικός κινηματογράφος (η Ανατολή 

είναι Ανατολη, Bend it like Bendhom), αλλά εμφανίζεται και ένα νέο φεστιβάλ “The British 

Urban Film Festival” όπου ώθησε το κοινό σε ένα είδος ταινιών ευαισθητοποιημένο στα 

προβλήματα στην πόλη ειδικότερα τους νέους (kidalthood). Ακόμη πολλοί ξένη σκηνοθέτες, 

σκηνοθέτησαν βρετανικές ταινίες όπως ο Γούντι Άλλεν (Match Point), οAlfonso Cuaron 

(Cluldren of Men, Harry Potter and the prisoner of Azkaban) και Τόμας Αλφρεντον (Tinker 

Tailor Soldier Spy) Την εμφάνιση του αυτή τη δεκαετία έκανε ο νέος James Bond με το Casino 

Royale.Σήμερα, από την αρχή της δεκαετίας οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε στην 

αναγέννησή του και  έχοντας μια γκάμα καλών σκηνοθετών και ηθοποιών τα μελλοντικά έργα 

του James  Bond  θα είναι επιτυχημένα. 



ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Συμπεράσματα 

Μέσα από τις δεκαετίες που μελετήθηκαν θα ήταν καλό σαν συμπέρασμα να τονίσουμε το ύφος 

του βρετανικού κινηματογράφου που επηρεάστηκε και άλλαξε σημαντικά μέσα σε αυτές τις 

δεκαετίες. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι ο βρετανικός κινηματογράφος αξιοποίησε τις ιδέες 

του νεορεαλισμού και του γαλλικού «Νέου Κύματος» και οι κριτικοί  πέρασαν στη σκηνοθεσία 

ονομάζοντας το κίνημα τους «Ελεύθερο κινηματογράφο» ( «Free cinema») αυτό κατά τη 

δεκαετία του 1960-1970. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τον «συνασπισμό» των 

συγκεκριμένων κινηματογραφιστών και «Σχολή» δεδομένου ότι τους ένωναν κοινές αισθητικές 

απόψεις και ιδέες, οι οποίες θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν εν συντομία στα εξής σημεία: 

1. Κοινωνικός προβληματισμός 

2. Έξοδος από τα στούντιο και κινηματογράφηση σε εξωτερικούς χώρους ούτως ώστε ο φακός 

να συλλαμβάνει το θέμα «εξ επαφής», με ντοκιμαντερίστικο στυλ χωρίς εξιδανικεύσεις  

3. Εμβάθυνση στην ατομική ψυχολογία των ηρώων. 

Το κίνημα του ελεύθερου κινηματογράφου ήταν καθοριστικό για το μέλλον του βρετανικού 

κινηματογράφου. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Xχρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές: 

https://camerastyloonline.wordpress.com/2010/02/27/free_cinema_tou_tasou_goudel/ 

britishcinemagreats.com  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρακάτω εργασία αναφέρεται η ανάπτυξη του γαλλικού κινηματογράφου από τον βουβό 

μέχρι και τον κινηματογράφο του σήμερα. Μέσα στην εργασία μας γίνεται αναφορά σε 

μεγάλους αστέρες αυτού του κινηματογράφου όπως ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Ακόμα 

παρουσιάζεται αναλυτικά το nouvelle vague (νέο κύμα) ένα πολύ σημαντικό κίνημα που 

συντάραξε πολύ τον Γαλλικό κινηματογράφο.  

 
 

                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 κεφάλαιο 1: εισαγωγή                                                                                          σελ.3 

 κεφάλαιο 2:ιστορία                                                                                              σελ.3 

 κεφάλαιο 3: nouvelle vague                                                                                 σελ.4 

 κεφάλαιο 4:ηθοποιοί                                                                                            σελ. 5-7 

 κεφάλαιο 5:σκηνοθέτες                                                                                        σελ. 8-10 

 κεφάλαιο 6: ταινίες                                                                                               σελ. 11-12 

 κεφάλαιο 7:παράρτημα                                                                                         σελ. 13 

 κεφάλαιο 8: βιβλιογραφία                                                                                     σελ. 14 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Γαλλικός κινηματογράφος ξεκίνησε από την δεκαετία του '30. Άρχισε με τον βουβό 

κινηματογράφο και σήμερα, με την εκπληκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουν δημιουργηθεί 

ταινίες που κάνουν πάταγο. Σε αυτόν πολλοί γνωστοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες είχαν ξεκινήσει 

την καριέρα τους ως κομπάρσοι ή με μικρούς ρόλους σε ταινίες και διαφημίσεις. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΤΟΡΙΑ 
Οι διαδοχικές εφευρέσεις που οδηγούν στην εμφάνιση των πρώτων ταινιών πραγματοποιήθηκε 

στον 19ο αι., σε πολλές χώρες όπως στις ΗΠΑ, τη Γαλλία  αλλά και σε πολλές άλλες. Αυτές 

ήταν ταινίες καλλιτεχνικές, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση μιας ιστορικής διαδικασίας για τον 

κινηματογράφο. Στις 22 Μαρτίου 1895 στο Παρίσι, γίνεται η πρώτη ιδιωτική προβολή των 

ολιγόλεπτων ταινιών που έχουν περάσει στην ιστορία. Εφευρέτες του γαλλικού κινηματογράφου 

είναι οι αδελφοί Λυμιέρ. Η πρώτη τους δημόσια προβολή ήταν στις 28/12/1895,αυτή η ημέρα 

χαράχτηκε ως η γενέθλια μέρα της νέας τέχνης. Τον γαλλικό κινηματογράφου της περιόδου 

αυτής(1910-1940), φέρνει στο προσκήνιο ένας λαικός καλλιτέχνης χωρίς ιδιαίτερη καλλιέργεια, 

ο Λουί Φεγιάντ.(...)Την δεκαετία του '30 ο γαλλικός κινηματογράφος χαρακτηρίζεται από τον 

“ποιητικό ρεαλισμό” κάτω από την ετικέτα του οποίου καλύφθηκαν αρκετοί Γάλλοι σκηνοθέτες 

με διαφορετική μεταξύ τους νοοτροπία. Μεγαλύτερη μορφή του "ποιητικού ρεαλισμού" ήταν ο 

Ζαν Ρενουάρ, η ψυχή του γαλλικού κινηματογράφου, ο οποίος καταφέρνει να επιβάλλει στο 

γαλλικό σινεμά ένα ρεαλισμό εντελώς προσωπικό με μια γλώσσα προσιτή ακόμα και στην 

πλατιά μάζα των θεατών .Τότε για πρώτη φορά ο κινηματογράφος αποκτούσε κοινό. 'Ενα 

σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του Γαλλικού κινηματογράφου είναι το κίνημα Nouvelle 

Vague. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: NOUVELLE VAGUE 

 

Το νέο κύμα είναι ένα κίνημα που συντάραξε τον Γαλλικό κινηματογράφο και επηρέσε τον 

διεθνή κινηματογράφο. (...)  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 σενάρια που δεν είναι μεταφορές λογοτεχνικών έργων αλλά κείμενα που αναφέρονται στην 

σύγχρονη πραγματικότητα. 



 Υιοθέτηση ενός νατουραλιστικού ύφους στον τρόπο που παίζουν οι ηθοποιοί με παράλληλη 

ενθάρρυνση της πρακτικής αυτοσχεδιασμού. 

 Ελλειπτικό μοντάζ που καταλύει την ψευδαίσθηση της γραμμικής συνέχειας στην αφήγηση, 

παραβίαση των ρακόρ και συχνή χρήση jump cut  τεχνικής που καταστρέφει  τη χωρική και 

χρονική ενότητα της οπτικής εμπειρίας. 

 Πλάνα μεγάλης διάρκειας ακολουθώντας την παράδοση σκηνοθετών που θαυμάζουν 

 

Το 1958 μια κληρονομιά επέτρεψε στον Κλοντ Σαμπρόλ να γυρίσει την πρώτη του ταινία τον 

''Ωραίο Σέργιο'' που θεωρείται η πρώτη ''επίσημη'' ταινία του κινήματος. Μετά η μεγάλη χρονιά 

του Νέου Κύματος είναι το 1959 μετά την ταυτόχρονη εμφάνιση των ''Χιροσίμα αγάπη μου'' του 

Ελέν Ρενέ τα ''τετρακόσια συστήματα'' του Φρανσουά Τρυφώ ''Τα ξαδέρφια'' του Κλοντ 

Σαμπρόλ ''Με κομμένη την ανάσα'' του Ζαν Λυκ Γκοντάρ μια ταινία σύμβολο, αλλά και μιας 

ολόκληρης γενιάς, που την άγγιξε βαθιά ο μηδενιστικός ρομαντισμός του ήρωα της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΗΘΟΠΟΙΟΙ 

Ο γαλλικός  κινηματογράφος ξεκινάει από την δεκαετία του '30. Πολλοί ηθοποιοί πέρασαν και 

άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία και αποτελούν και θα αποτελέσουν για πολλά χρόνια, (ίσως 

και για πάντα)θρύλοι. Μερικοί από αυτούς τους αξέχαστους ηθοποιούς είναι: 

ο ALAIN DELON (γεν. 8/11/35) 

 Η πρώτη του ιδιαίτερα πετυχημένη συμμετοχή σε κινηματογραφική  ταινία σημειώθηκε το 1960 

με το έργο Plein Soleil, σε σκηνοθεσία του Ρενέ Κλεμέντ. Το 1997 ανακοίνωσε την αποχώρησή 

του από την ηθοποιία, σε ηλικία 62 ετών.  

Μερικές από τις ταινίες που συμμετείχε είναι: 

Ο γατόπαρδος ( il gattopardo) 1963 

O κόκκινος κύκλος (le cercle rouge) 1970 

Ανάμεσα σε 2 μπαμπάδες (Un change sur deux) 1998 

O Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες  (Αsterix Jeux Aux Olympiques) 

η CATHERINE DENEUVE (γεν. 22/10/43) 

Ξεκίνησε με μικρές ταινίες και ο πρώτος της σημαντικός ρόλος ήταν στο μιούζικαλ Les 

Parapluies de Cherbourg το 1964, όπου αποκάλυψε το υποκριτικό της ταλέντο ερμηνεύοντας ένα 

κορίτσι αστικής τάξης που ερωτεύεται ένα νεαρό στρατιώτη, αλλά αναγκάζεται να παντρευτεί 

κάποιον που δεν αγαπάει. Έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και κορυφαίες 

http://el.wikipedia.org/wiki/1997


παραμένουν οι συνεργασίες της με τον Μπουνιουέλ στην Ωραία της Ημέρας και την Τριστάνα 

όπου σφράγισε με την παρουσία της μιαν ολόκληρη εποχή.  

Μερικές από τις ταινίες που συμμετείχε είναι: 

ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΤΟΥ ΧΕΡΒΟΥΡΓΟΥ 1964 

ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ 1965 

Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 1967 

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΣΦΟΡ 1968 

Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΙ 1969 

ΤΡΙΣΤΑΝΑ 1970 

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΤΡΟ 1981 

ΙΝΔΟΚΙΝΑ 1992 

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 2000 

8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2002  

Μαριόν Κοτιγιάρ (γεν. 30/08/1975) 

Στις διακρίσεις της περιλαμβάνεται μια βράβευση με Όσκαρ, μια Χρυσή Σφαίρα, και ένα 

Βραβείο BAFTA, όλα για την ερμηνεία της στην ταινία του2007,«Ζωή σαν Τριαντάφυλλο» (La 

Môme /La Vie En Rose). Έχει επίσης λάβει δύο βραβείο Σεζάρ που είναι τα σημαντικότερα 

βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο για τον γαλλικό κινηματογράφο.  

Ο  Jean-Pierre Léaud (γεν. 28/05/1944) 

Η πρώτη του κινηματογραφική ερμηνεία έγινε όταν ήταν σε ηλικία δεκαπέντε ετών, 

ενσαρκώνοντας τον χαρακτήρα του Αντουάν Ντουανέλ στην ταινία Τα 400 χτυπήματα, του 

Φρανσουά Τρυφώ 

Μερικές από τις ταίνιες που συμμετείχε είναι: 

τα 400 χτυπήματα (1959) 

Aρσενικό θηλυκό (1965) 

Κλεμμένα Φιλιά (1968) 

Παράνομο κρεβάτι (1970) 

Η αγάπη το βάζει στα πόδια (1978) 

O Gerard Depardieu (γεν. 27/12/48) 

Γεννήθηκε στο Σατωρού από πατέρα μεταλλωρύχο. Παράτησε το σχολείο από τα 13 του. Στα 15 

του  ξεκίνησε να σπουδάζει στη δραματική σχολή του Παρισιού. Το1974, έπαιξε τον πρώτο του 

http://el.wikipedia.org/wiki/Βραβεία_Αμερικανικής_Ακαδημίας_Κινηματογράφου_2007
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Τα_400_χτυπήματα&action=edit&redlink=1


πρωταγωνιστικό ρόλο, στην ταινία "Ο χορός των διεφθαρμένων" του Μπερτράν Μπλιέ. Το 1980 

κέρδισε το βραβείο 'Σεζάρ' χάρις στην ερμηνεία του' Το τελευταίο μέτρο'. 

Μερικές από τις ταίνιες που συμμετείχε είναι: 

Τα 102 σκυλιά της Δαλματίας  

Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα 

Αστερίξ και Οβελίξ: επιχείρηση Κλεοπάτρα  

Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες  

Vatel 

Ο χρόνος που κυλά  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ 

Εκτός από ηθοποιούς υπάρχουν και πολλοί γνωστοί σκηνοθέτες οπως: 

ο Ρόμαν Πολάνσκι (γεν. 18/08/1933) 

Έχει κάνει ταινίες στην Πολωνία την Αμερική και τη Γαλλία:Γεννήθηκε στο Παρίσι από 

Πολωνούς γονείς και μετακόμισε με την οικογένειά του πίσω στην Πολωνία το 1937, λίγο πριν 

το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Επιβίωσε από το ολοκαύτωμα, σπούδασε στην 

Πολωνία και έγινε σκηνοθέτης σε εμπορικές ταινίες. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 

Γυμνός Πειρασμός (1962) έγινε στην Πολωνία και πήρε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης 

Ξενόγλωσσης Ταινίας αλλά νικήθηκε από την ταινία του Φεντερίκο Φελίνι 8 1/2. Από τότε 

έλαβε πέντε υποψηφιότητες Όσκαρ, μαζί με δύο Μπάφτα, τέσσερα Σεζάρ, μία Χρυσή Σφαίρα 

και ένα Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών στη Γαλλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 

σκηνοθέτησε τρεις ταινίες, αρχίζοντας με την Αποστροφ  

Μερικές από τις ταινίες που σκηνοθέτησε είναι: 

Οι πειρατές (pirates) 1986 

Frantic 1988 

Bitter moon(1992) 

the pianist (2002) 

oliver twist (2005) 

the ghost writer (2010) 

carnage (2011) 

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΤΡΥΦΩ (06/02/1932-21/10/1984) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αστερίξ_και_Οβελίξ:_επιχείρηση_Κλεοπάτρα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ο_Αστερίξ_στους_Ολυμπιακούς_Αγώνες&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ο_χρόνος_που_κυλά&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολωνία
http://el.wikipedia.org/wiki/Ολοκαύτωμα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολωνία
http://el.wikipedia.org/wiki/Όσκαρ_Ξενόγλωσσης_Ταινίας
http://el.wikipedia.org/wiki/Όσκαρ_Ξενόγλωσσης_Ταινίας
http://el.wikipedia.org/wiki/Φεντερίκο_Φελίνι
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μπάφτα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Βραβεία_Σεζάρ


Ο Φρανσουά Τρυφώ ήταν Γάλλος κριτικός, κρητικός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός. 

Ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του γαλλικού νέου κύματος.  

Μερικές από τις τελευταίες ταινίες που σκηνοθέτησε είναι: 

1978    Το Πράσινο δωμάτιο  

1979    Η αγάπη το βάζει στα πόδια  

1980    Το τελευταίο Μετρό  

1981    Η γυναίκα της διπλανής πόρτας 

1983    Οπωσδήποτε την Κυριακή 

Ο Χοσέ Μπεζανεράφ (8/01/1922) 

Αφού τελείωσε τις σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες, ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας το  

1958 την παραγωγή του φιλμ Les lavandières du Portugal με σκηνοθέτη τον PierreGaspard-

Huit. Στη δεκαετία του 1960 άρχισε να σκηνοθετεί ερωτικές ταινίες ξεκινώντας με το 

L'éternitépourtous  το 1960 

Μερικές από τις παραγωγές του είναι 

1987:SpanishFly 

1984:LustyWidow 

1984:HotClose-Ups 

1980:Patricia, Valerie, Anna Et Les Autres 

1978:Bordel SS 

1971:LesDérèglementsd'unejeuneprovinciale 

1970:Ledésirableetlesublime 

1969:JoeCaligula 

1961:L'éternitépourtous  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Το_Πράσινο_δωμάτιο&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Η_αγάπη_το_βάζει_στα_πόδια
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=L'éternité_pour_tous&action=edit&redlink=1


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΑΙΝΙΕΣ 

L'année dernière à Marienbad (1961) 

Σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην εξοχή, ένας άντρας χρησιμοποιεί όλα τα θεμιτά μέσα για να 

πείσει μια παντρεμένη γυναίκα να φύγει μαζί του. Η γυναίκα μόλις και μετά βίας μπορεί να 

ανακαλέσει στη μνήμη της την ερωτική ιστορία που είχαν, ή μήπως δεν είχαν, τον προηγούμενο 

χρόνο στο Μαρίενμπαντ. Ο σύζυγος ή συνοδός,παραμένει σταθερά και διακριτικά στο πλευρό 

της, ρωτώντας κάθε λίγο για την υγεία της, αδιαφορώντας για τα αισθήματά της.  

Cyrano de Bergerac (1990)                                                                                                   

Φοβούμενος πως θα χλευαστεί για την τεράστια μύτη του, ο αξιωματικός και ταλαντούχος 

ποιητής Cyrano, αποφασίζει να γράψει γράμμα στη γυναίκα με την οποία είναι ερωτευμένος, 

χρησιμοποιώντας για μεσάζοντα έναν γοητευτικό μα εντελώς αδαή στρατιώτη. Ο Jean-Paul 

Rappenau μεταφέρει το θεατρικό του Edmond Rostand στη μεγάλη οθόνη και κερδίζει πέντε 

υποψηφιότητες για όσκαρ. 

La femme Nikita (1990) 

Η Νικίτα είναι  μια έφηβη οι οποία μαζί με τρεις φίλους της διαπράττουν κλοπή ενώ είναι υπό 

την επήρεια ναρκωτικών. Όμως αντί να την καταδικάσουν σε φυλάκιση την έστειλαν σε ένα 

ειδικό σχολείο. Της είπαν ότι η Νικίτα δεν υπάρχει πια και ότι θα την εκπαιδεύσουν    για να 

γίνει κατάσκοπος. Εκπαιδεύτηκε για 3 χρόνια και χωρίς προειδοποίηση της δίνουν όπλο και την 

δίνουν διαταγή να πάει σε ένα εστιατόριο ως μυστική για να σκοτώσει κάποιον.                                          

Amelie (2001) 

Η Αμελί είναι μια νεαρή κοπέλα από την Μονμάρτη με πολύ φαντασία. Έχει ως στόχο να τους 

κάνει όλους ευτυχισμένους ...  

Le petit Nicola (2009) 

Παιδί μιας μεσοαστικής γαλλικής οικογένειας των 50’s, ο μικρός Νικολά αναστατώνεται, όταν 

οι γονείς του ανακοινώνουν πως θα φέρουν στο κόσμο ένα αδελφάκι.  

Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2008) 



Οι θεότρελοι Γαλάτες, Αστερίξ και Οβελίξ, παίρνουν μέρος στους ολυμπιακούς αγώνες και 

αντιμετωπίζουν το γιο του μοχθηρού καίσαρα, Βρούτο, που θέλει πάση θυσία να κερδίσει το 

‘πανέμορφο’ έπαθλο…  

 

   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yc6n2McMAnY#t=0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oFXO0giXDoY  

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MploONnAKhI#t 

 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B-uxeZaM-VM#t=1 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=mZHNjPvLpNw  

 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=foyviMfOaDU#t=0      

 

 

 

                                                                   

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yc6n2McMAnY#t=0
https://www.youtube.com/watch?v=oFXO0giXDoY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MploONnAKhI#t
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B-uxeZaM-VM#t=1
https://www.youtube.com/watch?v=mZHNjPvLpNw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=foyviMfOaDU#t=0


                                                                                    
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

www.marw-maraki.blogspot.gr ( σελίδα 4) 

 

www.kig.gr (σελίδα 5) 

 

www.wikipedia.gr( σελίδες 5-8) 

 

www.popcorn.gr (σελίδες 11-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marw-maraki.blogspot.gr/
http://www.kig.gr/
http://www.wikipedia.gr/
http://www.popcorn.gr/


6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ                                          2014-2015 

 

ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ                                                                                             

 

 

 

 

                                    

 

ΓΚΛΟΡΙΑ ΡΟΚΟ 

ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

 

 

 

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ                                             ΚΑΒΑΛΑ,ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,2015 

 

       

 

 

 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρακάτω εργασία αναφέρεται η ανάπτυξη του Ιταλικού κινηματογράφου από τον βουβό 

μέχρι και τον κινηματογράφο του σήμερα. Μέσα σε αυτή την  εργασία  γίνεται αναφορά σε 

μεγάλους αστέρες αυτού του κινηματογράφου όπως ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Ακόμα 

παρουσιάζoνται αναλυτικά νέοι σκηνοθέτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να αλλάξουν το 

κατεστημένο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σημαντικοί Ιταλοί Δημιουργοί 

 

 

Λουκίνο Βισκόντι 

Μικελάντζελο Αντονιόνι 

Αντρέα Καμιλλέρι 

Ουμπέρτο Λέντσι 

Ρομπέρτο Μπενίνι 

Ρομπέρτο Ροσελίνι 

Μάσιμο Τροΐζι 

Λίνα Βερτμίλερ 

   

πηγη:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%

CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF_%CF

%83%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC

%CF%86%CE%BF%CE%B9      

     

Αρκετές φορές ξεχνάμε ότι μερικές από τις καλύτερες στιγμές της παγκόσμιας κινηματογραφίας 

έχουν γραφτεί σε απόσταση αναπνοής από τη χώρα μας. Η Ιταλία έχει καταφέρει στην αιωνόβια 

ιστορία του σινεμά να χαράξει τα ανεξίτηλα σημάδια της, με αιχμή του δόρατος κορυφαίους 

auteurs: από τον απογυμνωμένο νεορεαλισμό του Βιτόριο ντε Σίκα και τον αξεπέραστο 

ονειροπόλο περφεξιονισμό του Φεντερίκο Φελίνι μέχρι το ανυπέρβλητο κινηματογραφικό 

σύμπαν του Μικελάντζελο Αντονιόνι, ο ιταλικός κινηματογράφος υπήρξε δυναμικά 

πρωτοπόρος, αγγίζοντας αρκετές φορές την αισθητική τελειότητα. Βέβαια, για πολλά χρόνια το 

μεγαλύτερο ζήτημα για το μεταγενέστερο ιταλικό σινεμά ήταν η διαχείριση του ένδοξου 

παρελθόντος του. 

Η σκιά των Ιταλών κλασικών δημιουργών έπεφτε βαριά πάνω στους νέους σκηνοθέτες, οι οποίοι 

προσπαθούσαν να αποτινάξουν με κάθε τρόπο –τις περισσότερες φορές άγαρμπο και άστοχο– 

τον κινηματογραφικό θησαυρό που τους κληροδότησαν οι πνευματικοί πατέρες τους. Για πολλά 

χρόνια το ιταλικό σινεμά έψαχνε τα καλλιτεχνικά του πατήματα, νέες ισορροπίες και την 

πολυπόθητη δημιουργική φυγή προς τα μπρος… 



Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι τη βρήκε, επιτέλους, στο πρόσωπο τόσο νεότερων 

σκηνοθετών, όπως οι Πάολο Σορεντίνο («Il Divo» ), Λούκα Γκουαντανίνο («Είμαι ο Έρωτας» ) 

και Ματέο Γκαρόνε («Gomorra» ), όσο και αναγεννημένων δημιουργών της παλιότερης γενιάς, 

όπως ο Μάρκο Μπελόκιο («Κρυφή Ερωμένη» ). Όμως η σχέση του ελληνικού κοινού με το 

αγαπημένο του ιταλικό σινεμά είναι πλέον αρκετά αποσπασματική, αφού ελάχιστες είναι οι 

ιταλόφωνες ταινίες που καταφέρνουν να φτάσουν στις αίθουσες της χώρας μας κάθε σεζόν. Τα 

πράγματα έρχεται να αποκαταστήσει ένα ολοκαίνουργιο φεστιβάλ, το Tutto Italia, το οποίο 

υπόσχεται να προσφέρει απλόχερα στο κοινό του απολαυστικά ταχύρυθμα μαθήματα στην 

ιταλική κινηματογραφική φινέτσα. Κιόλας στην πρώτη του διοργάνωση (19-25/4 ) παρουσιάζει 

26 ακυκλοφόρητες ταινίες πρόσφατης παραγωγής στους κινηματογράφους Ιντεάλ και Έλλη. 

Καλλιτεχνικός διευθυντής του είναι ο κριτικός Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, ο άνθρωπος που 

γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν την πορεία και τις εξελίξεις στον κινηματογράφο της 

γειτονικής χώρας. 

Σκανάροντας το πρόγραμμά του, δεν μπορείς να μην ξεκινήσεις από τις ταινίες που οι ίδιοι οι 

Ιταλοί ξεχώρισαν βραβεύοντάς τις με τα δικά τους Όσκαρ, τα Νταβίντ ντι Ντονατέλο. Μία από 

αυτές είναι «Ο Άνθρωπος Που Θα ’Ρθει» του Τζόρτζιο Ντιρίτι, ένα ιστορικό δράμα με ποικίλες 

κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις. Η σφαγή του Μαρζαμπότο, ενός χωριού της Μπολόνια που 

γνώρισε τη ναζιστική βαρβαρότητα το 1943, γίνεται η αφορμή για την αφήγηση μιας 

κινηματογραφικής ιστορίας η οποία θίγει ευαίσθητα ζητήματα όπως αυτό της μητρότητας^ 

κέρδισε το βραβείο Ντονατέλο καλύτερης ταινίας 2010. Την κορυφαία διάκριση της Ιταλικής 

Ακαδημίας Κινηματογράφου απέσπασε την επόμενη χρονιά ένα ιστορικό έπος, το «Εμείς 

Πιστεύαμε» του Μάριο Μαρτόνε. Ο σκηνοθέτης της πολυβραβευμένης «Βάναυσης Αγάπης» 

παρουσιάζει στο τρίωρο φιλμ του την ιστορία της ένωσης της χώρας από τον Τζουζέπε 

Γκαριμπάλντι και της γέννησης του ιταλικού έθνους. Όμως το σύγχρονο σινεμά της γείτονος 

γνωρίζει την καταξίωση και πέρα από τα στενά εθνικά σύνορα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι το μεστό κοινωνικό δράμα «Η Ζωή Μας» του Ντανιέλε Λουκέτι, με πρωταγωνιστή τον 

Έλιο Τζερμάνο, ο οποίος κέρδισε βραβείο ερμηνείας στις Κάνες! 

πηγή  : http://www.athinorama.gr/cinema/article.aspx?id=11881 

 

Οι 10 πιο σημαντικές ταινίες : 

1. Roma citta aperta 

Με τη λήξη του πολέμου ο Ρομπέρτο Ροσσελίνι ξεκίνησε την ''Τριλογία του πολέμου'' (ή και 

''Τριλογία του Νεορεαλισμού'') με αυτήν την ταινία. Και μιλά φυσικά γι' αυτόν σε μια δύσκολη 

ιστορική στιγμή για τους Ιταλούς, όταν οι πρώην σύμμαχοι Γερμανοί έγιναν κατακτητές. 

2. Ο κλέφτης των ποδηλάτων . Αν ο Ροσσελίνι ήταν ο πρωτεργάτης του νεορεαλισμού, ο 

Βιττόριο ντε Σίκα με αυτήν την ταινία έφερε το κινηματογραφικό αυτό είδος στο απόγειο του. 



3. Κι από τον νεορεαλισμό στην commedia. Ένας Αμερικανός στη Ρώμη . Μια σπαρταριστή 

κωμωδία με τον  Αλμπέρτο Σόρντι όπου σατιρίζεται η εμμονή των νέων Ιταλών να υιοθετήσουν 

τον αμερικάνικο τρόπο ζωής. 

4. Η κορυφαία ταινία της commedia all'italiana είναι μάλλον η I soliti ignoti (ε.τ. Ο κλέψας του 

κλέψαντος) . Η αφρόκρεμα του ιταλικού κινηματογράφου Μαστρογιάννι, Γκάσμαν , Τοτό 

στήνουν την πιο αστεία -κι εν τέλει...πιο νόστιμη- ληστεία στη Ρώμη! 

5. Μια επιστροφή στον νεορεαλισμό alla Pasolini όμως, του οποίου η κινηματογραφική ματιά 

διέφερε από εκείνη άλλων σκηνοθετών του είδους. Mamma Roma με μια εκπληκτική Άννα 

Μανιάνι και μερικές αξέχαστες σκηνές όπως εκείνες που περπατά στο δρόμο κι οι 

συμπορευόμενοι της εναλλάσσονται, τα βασανιστήρια του Εττόρε , η τελική σκηνή όπου από το 

παράθυρο η τραγική Μάμα κοιτάζει τον τρούλο του Αγίου Πέτρου. 

6. Και τώρα έχουν σειρά δύο εμβληματικές ταινίες που ταυτίστηκαν όσο καμία άλλη με την 

πόλη της Ρώμης. La dolce vita του μοναδικού Federico Fellini. Όλοι θα θυμάστε την περίφημη 

σκηνή με την πληθωρική Anita Ekberg να πλατσουρίζει στη Fontana di Trevi! 

7. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι Διακοπές στη Ρώμη , με τους υπέροχους Audrey 

Hepburn & Gregory Peck! 

8. Φαντάζομαι ότι η Ρώμη είναι μια πόλη που λατρεύουν οι αρχιτέκτονες. Κάτι θα ήξερε ο Peter 

Greenaway όταν σκηνοθετούσε την υπέροχη ταινία του The belly of an architect, διανθισμένη με 

την υποβλητική μουσική του Wim Mertens. 

9 Χθες, σήμερα, αύριο. Στην τελευταία ιστορία αυτής της σπονδυλωτής ταινίας του Vittorio de 

Sica, η Σοφία Λόρεν ξελογιάζει το νεαρό γειτονόπουλο που προορίζεται για παπάς. Κάτω από τη 

βεράντα των σπιτιών τους απλώνεται η Piazza Navona. 

10.Night on Earth του Jim Jarmusch και δεν χωρά αμφιβολία ότι η πιο σπαρταριστή ιστορία 

είναι εκείνη της Ρώμης με ταξιτζή τον απολαυστικότατο Roberto Benigni. 

 

 

 

 

 

 



6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ                                          2014-2015 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
 
 

Δέσποινα Μιχαλοπούλου 

Ελβίρα Ανανιάδου 

Βασιλεία Συμεωνίδου 

 

 

                                     

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ, ΚΑΒΑΛΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 2015 
      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο ισπανικός, αλλά και ο λατινικός κινηματογράφος γενικότερα, έχει δημιουργήσει μερικές από 

τις πιο συναρπαστικές ταινίες και μερικές από τις πιο όμορφες ιστορίες του παγκόσμιο 

κινηματογράφου. Ταινίες όπως Οι εραστές του Αρκτικού κύκλου, έχουν συγκινήσει για πάντα 

όσους τις έχουν δει και τους έχουν επηρεάσει να δούνε κι άλλες! 

Βασικό χαρακτηριστικό των ισπανικών ταινιών έιναι οι συμπτώσεις. Σε όλες τις ισπανικές 

ταινίες οι κεντρικοί ήρωες έχουν κοινά που δε θα μπορούσαν εύκολα να σκεφτούν και που 

κάνουν τον θεατή να ξαφνιάζεται και να συγκινείται όσο η ιστορία ξετυλίγεται. 

Οι ισπανικές ταινίες είναι κατά βάση συναισθηματικού και κοινωνικού περιεχομένου, με 

εξαιρέσεις όλες τις ταινίες του Pedro Almodobar (με εξαίρεση την Καυτή σάρκα, ταινία που 

όταν τη σκέφτομαι, ανατριχιάζω), οι οποίες είναι κωμικοτραγικές, καθώς επίσης και την ταινία 9 

βασίλισσες, που είναι τύπου Tarantino. 

Αξιοσημείωτες είναι όλες όσες έχω δει. Κανείς δε θα μας θυμάται όταν θα πεθάνουμε, Ιστορίες 

παπουτσιών, Χαμένες αγάπες (ταινία βαριά και δυσκολοχώνευτη, κατά τη γνώμη μου, όπως 

άλλωστε όλες οι ταινίες του Alejandro González Iñárritu), Θέλω και τη μαμά σου, την οποία έχω 

δει 3 φορές και δεν ήταν τυχαίο, οι 9 βασίλισσες, που ανέφερα και παραπάνω, το sex και 

συμπάθεια, η θάλασσα μέσα μου για να αναφέρω μόνο μερικές. Όλες αξίζουν για το 

συγκινητικό, τραγικό, ειρωνικό και σε κάποιες φάσεις, κωμικό σενάριο, για την διακριτική 

σκηνοθεσία, την χωρίς αμερικάνικες υπερβολές, που είναι πολύ ρεαλιστική, χωρίς ποτέ όμως, να 

φτάνει στην ωμότητα και έτσι να κάνει την ταινία πιο προσιτή. 



Σκηνοθέτες που ξεχωρίζουν είναι σίγουρα ο Almodobar, ο οποίος, ήδη με την πρώτη του ταινία, 

η Πέπυ, η Λούσυ, η Μπω και τα άλλα κορίτσια δημιούργησε δικό του στυλ, τόσο σεναριακά, 

όσο και στο casting, αφού οι ταινίες του αποτελούνται, σχεδόν αποκλειστικά, από γυναίκες, gay, 

παλαβές γυναίκες, ψυχωτικούς και τραβεστί (γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, Κίκα, 

Δέσε με, O Λαβύρινθος του πάθους). Το χιούμορ του είναι καυστικό, παρουσιάζει άρρωστες 

καταστάσεις χωρίς να σοκάρει, αλλά προκαλώντας σίγουρα πολύ γέλιο, σε όλες του σχεδόν τις 

ταινίες. Ταινίες που ξεφεύγουν από αυτό το πρότυπο είναι η Καυτή σάρκα, το matador , το Μίλα 

της, στις οποίες δείχνει πόσο έχει ωριμάσει, χωρίς όμως να έχει χάσει τον Αλμοδόβαρ από μέσα 

του. Οι πιο πρόσφατες ταινίες του είναι οι Κακή εκπαίδευση, στην οποία επιτέλους 

εκμεταλλεύτηκε τον Gael Garcia Bernal και το Γύρνα πίσω, όπου θυμάται την Penelope Cruz, 

που πρωταγωνίστησε παλιότερα στο όλα για τη μητέρα μου. 

O Carlos Saura φυσικά μπαίνει στη λίστα των καλύτερων, με τις ταινίες Taxi, Carmen και 

Tango. Στο Taxi δείχνει με ωμό τρόπο και μέσα από μία όμορφη ιστορία, τα αποτελέσματα του 

κοινωνικού και του φυλετικού ρατσισμού. Στις άλλες δύο γίνεται ποιητής, χορογράφος, 

μουσικός και παραμυθάς, αφήνοντας στις οθόνες μας να κυλούν υπέροχες χορογραφίες, πάντα 

μέσα από μία γλυκειά ιστορία. 

Kαι φυσικά, ο Julio Medem, σκηνοθέτης της ταινίας Οι εραστές του Αρκτικού κύκλου, που 

ανέφερα παραπάνω, καθώς και της θεσπέσιας ταινίας Σεξ και η Λουσία. Υπέροχες ιστορίες 

αγάπης, που εκτυλίσσονται σε μαγευτικές τοποθεσίες, τόσο στις ηλιόλουστες ακτές της 

Ισπανίας, όσο και στο παγωμένο Ρόβανιεμι στη Βόρεια Φιλλανδία, τοποθεσίες σκηνοθετημένες 

με απόλυτη ευαισθησία και σε αρμονία με την ιστορία και την ψυχολογική κατάσταση των 

πρωταγωνιστών. 

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 

Την δεκαετία του 60-70 δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανάπτυξη στον ισπανικό κινηματογράφο λογω της 

δεκαετίας του Φρανγκο.Ωστοσο τις επόμενες δεκαετίες παρατηρείται άνθηση στον τομέα αυτό 

αφού η βιομηχανία κινηματογράφου βγαζει μερικους από τους πιο αξιόλογους σηνοθέτες.Ενας 

από αυτούς, το φαινόμενο Αlmodovar 

PEDRO ALMODOVAR 

Ο Πέτρο Αλμοντόβαρ είναι ένας από τους σκηνοθέτες που στιγμάτισαν τον ισπανικό 

κινηματογράφο,τόσο για το περιεχόμενο των ταινιών του,όσο και για τις ρηξικέλευθς 

κινηματογραφικές του προσεγγίσεις. Γεννημένος στο Calzada de Calatrava,ο Πέτρο φοίτησε σε 

εκκλησιαστικό σχολείο μεχρι τα δεκαπέντε του και οι εμπειρίες του από αυτό αποτέλεσαν 

έμπνευση για την μετέπειτα ταινία του Κακή εκπαίδευση.Ο Αλμοδόβαρ δυσκολεύτηκε να 

σπουδάσει σκηνοθεσία αφου λόγω της δικτατορίας του Φράνκο ο ισπανικός κινηματογράφος 

δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. 

Ωστόσο οι ταινίες του Αλμοδόβαρ παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 



• Η γυναίκα σε όλες της τις εκδοχές είναι ένα από τα βασικά θέματα στις ταινίες του και ο 

ίδιος αναφέρει ότι έχει συναισθηματική συγγένεια με αυτές.Συγκεκριμένα αναφέρει «Δεν 

χρειάζεται να πάει κανείς στο πανεπιστήμιο για να καταλάβει τις γυναίκες. Απλώς χρειάζεσαι 

μάτια, αυτιά και λίγη περιέργεια. Νομίζω πως έχω αυτή τη συγγένεια με τον κόσμο των 

γυναικών, επειδή έχω μεγαλώσει με γυναίκες. Η μητέρα μου δεν ήταν πλούσια μετά τον πόλεμο. 

Τα παιδιά ακολουθούσαμε τις μητέρες μας παντού και όταν εκείνες δεν ήταν κοντά μας, 

ήμασταν μαζί με τις γειτόνισσες. Αυτές ήταν οι πρώτες παιδικές αναμνήσεις που έχω. Ήμουν 

πάντα περιτριγυρισμένος από γυναίκες. Τις θυμάμαι να συζητούν. Σε όλη μου τη ζωή άκουγα τις 

ιστορίες που έλεγαν και περιείχαν τα πάντα: μελόδραμα, τρόμο, κωμωδία, μιούζικαλ. Όλες 

αυτές οι ιστορίες ζωντάνευαν μπροστά μας, μπροστά σε ένα τετράχρονο παιδί που καθόταν εκεί 

και άκουγε. Δεν ήξερα τότε ότι κάποια μέρα θα γινόμουν σκηνοθέτης ταινιών. Είχα αρχίσει 

όμως να κρατάω σημειώσεις για την ψυχολογία των χαρακτήρων που με περιτριγύριζαν.»΄ 

• Μέσα από τις ταινίες του παρουσιάζεται η κοινωνικοπολιτική εξέλιξη της Ισπανιας.Από 

την καθολική,δηλαδή,δικτατορία του Φράνκο μέχρι την δημιουργία του ισπανικού 

δημοκρατικού κράτους. 

• Χαρακτηριστική είναι επίσης η αισθητική των έντονων χρωμάτων, που χρησιμοποιεί σε 

πολλές ταινίες του καθώς επείσης και η επιρροή της ποπ κουλτούρας 

• Η μητική φιγούρα είναι παρούσα στις περισσότερες ταινίες του,καθώς η σχέση του με 

την μητέρα του έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις δημιουργίες του.Χαρακτηριστική είναι η ταινία 

Όλα για την μητέρα μου μια ταινία ύμνος για την γυναίκα και συγκεκριμένα για την μητέρα 

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (2000-2010) 

Μία νέα κατηγορία του ισπανικού κινηματογράφου έχει προκύψει, το να κάνει ταινίες από όλα 

τα είδη(από δράματα σε κωμωδίες, τρόμου σε ντοκιμαντέρ). Ο Alejandro Amenábar γνώρισε 

τεράστια επιτυχία με την ταινία "The Others" (2001), το οποίο γυρίστηκε σ'ένα απομακρυσμένο 

αρχοντικό στην Cantabria. Παράλληλα. ο Almodovar συνέχισε να προσελκύει το κοινό με τις 

ταινίες του, κερδίζοντας βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης για το " All About My 

Mother" και για το "Talk To Her" παίρνοντας το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου το 

2002.  

Ο Μεξικανός συγγραφέας και σκηνοθέτης Guillermo del Toro έκανε τη ταινία "Pan's Labyrinth" 

το 2006, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από την ταινία "The Spirit of the Beehive" λέγοντας την 

ιστορία ενός Εμφύλιου Πολέμου από την πλευρά ενός ευφάνταστου παιδιού.  Ο del Toro που 

ήταν επίσης και παραγωγός, συμβάλει σημαντικά στη κέντριση του ενδιαφέροντος πολλών νέων  

της Ισπανίας σε ταινίες τρόμου και  φαντασίας ειδικά με την ταινία "The Orphanage" (2007) και 

ακόμη, ένα φανταστικό μελόδραμα του Alejandro González Iñárritu "Biutiful" (2010) και 

μεταξύ άλλων. Μέσα από πολλές επιρροές και αναφορές, οι ισπανικές ταινίες τρόμου γνώρισαν 

μεγάλη διεθνή επιτυχία, με κυριότερες το REC(2007)  των Jaume Balagueró and Paco Plaza  η 



οποία γέννησε ένα επιτυχημένο franchise και ανακατασκευάστηκε από το Χόλιγουντ ως 

Καραντίνα το 2008. 

Βιβλιογραφία 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Almodovar 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biutiful 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Orphanage_%28film%29 

http://www.volta.ie/articles/a-short-history-of-spanish-cinema 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Spain 

Cinema can fill in the empty spaces of your life and your loneliness.                                          

PEDRO ALMODOVAR 
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Σήλεια Συμεωνίδου                     Στέλλα Παπαπαναγιώτου  

Κυριακή Λυμπεράκη                   Ειρήνη Ισχνοπούλου 

Δέσποινα Μιχαλοπούλου             Ιωάννα Παπαγιάννη 

Δήμητρα Γιαγκουδάκη                Εμμανουέλλα Αποστολίδου 

Γκλόρια Ρόκο                                Σταματία Ενδιάρογλου 

Παύλος Φασουλάς                        Βασιλική Ζάχαρη 

Αγγελική Κοιμτζίδου                          Ελισάβετ Συρίδου 

Χριστίνα Νικοπούλου                  Έλσα Σφούνη 

Σοφία Καρασαββαίδου                 

Μαριάννα Χατζηανδρέου                                                                                                                            

                                           

            Υπεύθυνος Καθηγητής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

 

 

 

 



Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

 

 

 

To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που 

διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη από το 1960. Ξεκίνησε το 1960 ως «Eβδομάδα 

Eλληνικού Kινηματογράφου» μέχρι και το 1965. Το 1966 ονομάστηκε «Φεστιβάλ Ελληνικού 

Κινηματογράφου» μέχρι και το 1991. Το 1992 το Φεστιβάλ έγινε Διεθνές. 

 

Το φεστιβάλ βραβεύει τις καλύτερες ταινίες με Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο Αλέξανδρο. 

Υπάρχουν επίσης ειδικό βραβείο επιτροπής για πρωτοτυπία και καινοτομία, καθώς και πέντε 

ακόμη βραβεία, σκηνοθεσίας, σεναρίου, ανδρικής ερμηνείας, γυναικείας ερμηνείας και 

καλλιτεχνικού επιτεύγματος. Τα βραβεία τα απονείμει πενταμελής διεθνής κριτική επιτροπή. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν και τα βραβεία κοινού για ταινίες που δεν συμμετέχουν στο διεθνές 

διαγωνιστικό τμήμα. 

 

Οι ταινίες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

 

"Διεθνές Διαγωνιστικό", με ταινίες μυθοπλασίας που διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο και τα 

υπόλοιπα βραβεία του φεστιβάλ 

"Ανοιχτοί ορίζοντες", με ανεξάρτητες ταινίες 

"Ματιές στα Βαλκάνια", με ταινίες από τα βαλκάνια 

"Αφιερώματα", με αντιπροσωπευτικές ταινίες σκηνοθετών που τιμούνται την εκάστοτε χρονιά 

"Ελληνικές ταινίες", με τις ελληνικές ταινίες της χρονιάς 

"Ταινίες για παιδιά" και "Νεανική οθόνη", με ειδικές προβολές για σχολεία και παιδιά. 

 

 

Στα πλαίσια του φεστιβάλ διοργανώνονται master classes, συναυλίες, ειδικές προβολές και 

διάφορες εκδηλώσεις. 

 

Οι χώροι που φιλοξενείται το φεστιβάλ είναι κυρίως οι αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας 

καθώς και οι αίθουσες στο λιμάνι Θεσσαλονίκης Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, Τώνια 

Μαρκετάκη και Φρίντα Λιάππα. Διάφορες χρονιές έχουν πάρει μέρος στο φεστιβάλ και τοπικοί 

κινηματογράφοι. 

 

Το 55o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διεξήχθη από 31 Οκτωβρίου μέχρι 09 

Νοεμβρίου 2014. 

 

 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 1970-1979 

    Σαν απαρχή του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου (ΝΕΚ), τοποθετείται τυπικά (αν και με 

κάποια ασάφεια) το 1970, με την έκδοση της «Αναπαράστασης» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου 

και τη συμμετοχή της ταινίας στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η 

βασική διαφοροποίηση του ΝΕΚ από την μέχρι τότε παραγωγή στην Ελλάδα, είναι η δημιουργία 



ταινιών όχι για εμπορική κατανάλωση, αλλά με βασικό κριτήριο την καλλιτεχνική αξία, με 

φιλοσοφικούς/πολιτικούς προβληματισμούς, με χρήση νέων τεχνικών στη κινηματογράφηση, με 

θεματολογία αντλούμενη από την ελληνική πραγματικότητα και την πρόσφατη ιστορία της 

χώρας. Το 1974, με την πτώση της δικτατορίας, η ρήξη ανάμεσα εμπορικού κινηματογράφου 

από τη μια και ανεξάρτητου από την άλλη σε όλα τα επίπεδα (ιδεολογικό, αισθητικό και 

συνθηκών παραγωγής) είναι οριστική .Το 1974 ιδρύεται η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών του 

κινηματογράφου. Η περίοδος της Δικτατορίας τελειώνει με το πολύ καλό “Μάθε παιδί μου 

γράμματα” του Θόδωρου Μαραγκού, ενώ τη Μεταπολίτευση καλωσορίζει, ο Θεόδωρος 

Αγγελόπουλος με τον εξαιρετικό “Θίασο» του. 

     Οι σκηνοθέτες αγνοούν τις προδιαγραφές και προχωρούν σε μια αντιηρωική και έξω από 

κάθε ωραιοποίηση παρουσίαση της σκληρής ελληνικής πραγματικότητας. Η στροφή προς τη 

μελέτη της πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας (Αγγελόπουλος) , ο πειραματικός κινηματογράφος 

πού λειτουργεί περιθωριακά (Σφήκας), η ποιητική αλληγορία (Παναγιωτόπουλος) , η κριτική 

ηθογραφία (Βούλγαρης), ο στρατευμένος κινηματογράφος πού βρέθηκε σε έξαρση μετά το 1974 

και ο αγωνιστικός κινηματογράφος πού κουβαλάει την αδεξιότητα του στρατευμένου, είναι τα 

βασικά είδη πού κυριαρχούν στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο. 

     Το 1977 το Υπουργείο Βιομηχανίας στέρησε στους νέους κινηματογραφιστές την άδεια 

προβολής ταινιών μέσα στην Ελλάδα, αλλά και σε ξένα φεστιβάλ. Η σχετική νομοθεσία έφερε 

κύμα αντιδράσεων στους Έλληνες κινηματογραφιστές, και αποκορύφωμα αυτού ήταν η 

διοργάνωση του Άντι-Φεστιβάλ του 1977. Ταινίες όπως το Βαρύ Πεπόνι(Τάσσιος), οι Κυνηγοί 

(Αγγελόπουλος) και το Vortex (Κούνδουρος) έκαναν πρεμιέρα παράλληλα με το 18ο φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης. 

Ο κατάλογος των σκηνοθετών του ΝΕΚ είναι μακρύς: 

1.  Θόδωρος Αγγελόπουλος: «Αναπαράσταση» (1970), «Μέρες του ’36» (1972), «Θίασος» 

(1975), «Οι Κυνηγοί» (1977) 

2. Παντελής Βούλγαρης: «Το προξενιό της Άννας» (1972), «Χάππυ νταίη» (1976), «Τα 

πέτρινα χρόνια» (1985) 

3. Νίκος Νικολαΐδης: «Ευριδίκη Β.Α. 2037» (1975), «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη»( 

1979) 

4. Νίκος Παναγιωτόπουλος:  «Τα χρώματα της Ίριδος» (1974),  «Οι τεμπέληδες της 

εύφορης κοιλάδας» (1978) 

5.   Γιώργος Πανουσόπουλος: «Ταξίδι του μέλιτος» (1979), 

6.   Κώστας Σφήκας: «Μοντέλο» (1974), «Μητροπόλεις» (1975) 

 

 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 70 

Η δεκαετία του 70,περίοδος ανατροπών και δυναμικών προωθήσεων στην πολιτική, την 

κοινωνία, την οικονομία, αποτελεί τομή στην σύγχρονη ελληνική ιστορία .Ξεκινά με την 

Ελλάδα να έχει εκδιωχθεί από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και τελειώνει με την είσοδό της ως 

δέκατο μέλος στην Ευρώπη των εννέα .Στο ξεκίνημά της, το δικτατορικό καθεστώς μοιάζει 

εδραιωμένο έχοντας ,με την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών την επίσημη 

αναγνώριση των ΗΠΑ .Λίγο αργότερα ,τα εκφυλιστικά φαινόμενα πυκνώνουν και η αρχή του 

τέλους γίνεται εμφανής, με τα πρώτα σκιρτήματα της φοιτητικής εξέγερσης που θα συγκλονίσει 

σε παγκόσμιο επίπεδο, για να κορυφωθεί με τν εξέγερση του πολυτεχνείου. Η μετάβαση από την 

δικτατορία στην δημοκρατία .Η αβίαστη έκφραση του φρονήματος ων Ελλήνων στην κάλπη του 

πολιτειακού δημοψηφίσματος. Η νομιμοποίηση των δύο κομμουνιστικών ομμάτων και η 

κατοχύρωση της γνήσιας αποτύπωσης της λαϊκής βούλησης στο περιεχόμενο της κάλπης είναι 

γεγονότα που στιγμάτισαν την δεκαετία αυτή. 

Λόγω της δικτατορίας λοιπόν, στον ελληνικό κινηματογράφο, όπως και σε κάθε άλλου είδους  

τέχνη υπήρξε λογοκρισία. Ταινίες με μηνύματα ενάντια του δικτατορικού καθεστώτος 

θεωρήθηκαν προπαγανδιστικές και επικίνδυνες γι’αυτο και απαγορεύθηκαν. Στους 

κινηματογράφους προβάλλονταν κυρίως ταινίες ηρωικού περιεχομένου στις οποίες συμμετείχαν 

ηθοποιοί-υποστηρικτές της δικταορίες. Ακόμη και μνημειώδεις ταινίες λογοκριθήκαν . 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Αγγελόπουλος 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

Ο Αγγελόπουλος ξεκίνησε το δημιουργικό του ταξίδι στα χρόνια της δικτατορίας. Η πρώτη 

μεγάλου μήκους ταινία του, η Αναπαράσταση, προκάλεσε «θύελλα χειροκροτημάτων και 

θεωρήθηκε φαβορί για τα βραβεία» στο 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη 

(1970). Όπως πληροφορούμαστε από το ψηφιακό αρχείο του φεστιβάλ: «Την γνώμη αυτή δεν 

συμμερίστηκε ο γάλλος εμπορικός σκηνοθέτης Ανρύ Βερνέιγ, προσκεκλημένος του Φεστιβάλ, ο 

οποίος δήλωσε σε μια ιδιωτική συζήτηση που διέρρευσε, ότι η ταινία του Αγγελόπουλου αν 

βραβευθεί, θα κάνει κακό στον ελληνικό κινηματογράφο». 

Ο μεγάλος σκηνοθέτης βρέθηκε από πολύ νωρίς αντιμέτωπος με το καθεστώς λογοκρισίας της 

δικτατορίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πραξικοπηματία Στυλιανού Πατακού επρόκειτο για 

«ελαφρά λογοκρισία». Στην πραγματικότητα οι λογοκριτές της χούντας φρόντιζαν συχνά πυκνά 

να πιάσουν το ψαλίδι και να κόψουν κάθε τι που προσέβαλλε, κατά τη γνώμη τους, τα χρηστά 

ήθη των Ελλήνων. Κατατοπιστικό είναι το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, Στοργή στο λαό, σε 

σκηνοθεσία Βασίλη Δούβλη. Ενδεικτική είναι η λίστα των απαγορευμένων ή λογοκριμένων 

ταινιών: Πρόσωπο με Πρόσωπο του Ρ. Μανθούλη, Ευδοκία του Α. Δαμιανού, Στεφανία του Γ. 

Δαλιανίδη, Θωρηκτό Ποτέμκιν. Μέχρι και σκηνή από Το κανόνι και τ” αηδόνι των αδελφών 

Καμπανέλλη κόπηκε, γιατί θεωρήθηκε προσβλητική για τους Γερμανούς αξιωματικούς της 



Κατοχής, ενώ Ο τρελός Πιερό, του Ζαν Λικ Γκοντάρ, θεωρήθηκε «κορύφωμα ασυναρτησίας 

πέραν των ακαταλλήλων σκηνών που περιέχει». 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Θ. Αγγελόπουλος αποφάσισε να γυρίσει τις Μέρες του ’36.  Η 

επιλογή του ήταν τολμηρή, καθώς η ταινία μιλούσε για την πρόγευση της δικτατορίας του 

Μεταξά. Οι συνειρμοί και οι παραλληλισμοί με το σύγχρονο του ανελεύθερο καθεστώς ήταν 

πρόδηλοι. «Δεν μπορούσα να μιλήσω ανοιχτά. Αν είχα εκφραστεί ελεύθερα, θα μου είχαν 

σίγουρα επιβάλει λογοκρισία Έπρεπε να εφεύρω έναν άλλο τρόπο» αναφέρει σε συνέντευξη του. 

«Καθετί σημαντικό σ’ αυτήν την ταινία, προσπάθησα να το βάλω πίσω από κλειστές πόρτες, ή 

να λέγεται στο τηλέφωνο, ή να μη λέγεται καθόλου, ή να ψιθυρίζεται. Η δικτατορία είναι 

καταγραμμένη στη δομή της ίδιας της ταινίας. Έτσι τη γύρισα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο θεατής να 

καταλάβει πως ήταν θέμα λογοκρισίας». Παρά τα τεχνάσματά του, κάποιοι αντιλήφθηκαν το 

στόχο του και κλήθηκε από τον προπαγανδιστή της χούντας, Γεώργιο Γεωργαλά, ο οποίος του 

δήλωσε: «Κοιτάξτε κύριε Αγγελόπουλε είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Δεν φοβόμαστε τίποτα, 

κάντε ότι θέλετε 

Η ταινία τελικά προβλήθηκε στο 13ο φεστιβάλ Κινηματογράφου (1972). Μάλιστα, πριν την 

έναρξη  της, πραγματοποιήθηκαν επεισόδια εξαιτίας της έλλειψης εισιτηρίων, που έληξαν μόνο 

μετά την παρέμβαση του σκηνοθέτη. Οι Μέρες του ’36 χειροκροτήθηκαν θερμά και 

θεωρήθηκαν φαβορί για το πρώτο βραβείο, αλλά τελικά απέσπασαν μόνο τα βραβεία 

σκηνοθεσίας και φωτογραφίας. Το 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου θεωρείται 

σταθμός για τον ελληνικό κινηματογράφο. Νέοι δημιουργοί (Βούλγαρης, Αγγελόπουλος, 

Τάσιος), εκτοπίζουν τους εκπροσώπους του αποθνήσκοντος «εμπορικού» ελληνικού 

κινηματογράφου. Η βασιλεία του Τζαίημς Πάρις και των αντίστοιχων πομπωδών παραγωγών, 

που είχαν την αμέριστη βοήθεια των αρχών της επταετίας, τελειώνει άδοξα: το κοινό γιουχάρει 

την ταινία του, ενώ ο Πάρις με τους συνεργάτες του φυγαδεύονται από τα παρασκήνια. 

Η δεύτερη ταινία της τριλογίας του Αγγελόπουλου, Θίασος, συνέχιζε να μιλά για ακανθώδη 

ζητήματα, για μια μνήμη που έχει αυτολογοκριθεί μετά την ήττα της Αριστεράς στον εμφύλιο. Η 

ταινία ακολουθεί τις περιπέτειες ενός περιοδεύοντος θιάσου στην Ελλάδα από το 1939 μέχρι το 

1952, καταγράφοντας όλη την πολιτική ιστορία της Ελλάδας: τελευταίες μέρες της δικτατορίας 

του Μεταξά, έναρξη του πολέμου, ιταλική εισβολή, γερμανική κατοχή, Απελευθέρωση, άφιξη 

των συμμάχων (Άγγλων αρχικά και Αμερικανών στη συνέχεια), διώξεις των κομμουνιστών 

αγωνιστών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και εμφύλιος πόλεμος, ήττα της Αριστεράς, μέχρι τις εκλογές του 

1952, όπου κυριαρχούν οι δυνάμεις της Δεξιάς. 

Ο Θίασος γυρίστηκε σχεδόν ολόκληρος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (τα γυρίσματα 

άρχισαν στις 2 Φεβρουαρίου του 1974, σταμάτησαν για το καλοκαίρι, ακολούθησε η πτώση της 

δικτατορίας και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο). Για να «ξεγελάσει» την επιτροπή λογοκρισίας, 

ο σκηνοθέτης είχε καταθέσει ένα σενάριο που δεν είχε καμία σχέση με όσα διαπραγματεύονταν 

η ταινία. Ούτε οι ηθοποιοί δεν είχαν το ενιαίο σενάριο στα χέρια τους. «Ο παραγωγός μου είπε: 

Κοίτα εγώ δεν σε ξέρω, απλώς θα σου φέρω τα χρήματα. Κάναμε μια ταινία στην οποία ο μόνος 



που ήξερε για πιο πράγμα μιλάμε ήμουν εγώ» έλεγε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος σε συνέντευξη 

του. Γνωρίζοντας την αποκοτιά τους, ο σκηνοθέτης κι ο παραγωγός του δεν είχαν αμφιβολία 

πως, αν η χούντα δεν είχε πέσει, ίσως να μην τελείωνε η επεξεργασία της ταινίας, κι ήταν 

σίγουροι πως δεν θα προβαλλόταν ποτέ στην Ελλάδα. 

 

Ωστόσο τελικά τα τανκς έφυγαν, αλλά η διάδοχη κυβέρνηση Καραμανλή δεν χαρίστηκε στον 

Αγγελόπουλο.  Η ταινία δεν πήρε την επίσημη κρατική έγκριση για την εκπροσώπηση της 

Ελλάδας στο Φεστιβάλ των Καννών το 1975 γιατί «προσέβαλλε τον στρατάρχη Παπάγο». Έτσι 

αρκέστηκε στο Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Fipresci). Παρά το 

μποϊκοτάζ της κυβέρνησης Καραμανλή, η ταινία προβλήθηκε σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού, 

αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια και βραβεία. Παράλληλα αποτέλεσε την κορωνίδα του 16ου  

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (1975), ενός άκρως πολιτικοποιημένου φεστιβάλ. Στο Φεστιβάλ, πριν 

την προβολή του Θιάσου, μπροστά στα ταμεία του Κρατικού παρουσιάσθηκε ο μεγαλύτερος 

αριθμός θεατών σε όλη την ιστορία του Φεστιβάλ. Πολλοί ήταν αυτοί που ξενύχτησαν μπροστά 

στις σκάλες το βράδυ της Παρασκευής, ενώ όσοι δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο 

σκαρφίστηκαν ό,τι τους περνούσε από το μυαλό για να μπουν στη «ζούλα». Η αίθουσα ήταν 

τελικά ασφυκτικά γεμάτη με πολυάριθμους όρθιους θεατές που είδαν υπομονετικά επί ένα 4ωρο 

την ταινία για να αποθεώσουν στο τέλος τον Αγγελόπουλο. 

 

 

Ο Θίασος αποτελούσε ανοιχτή πρόκληση για τους νικητές του εμφυλίου που κυβερνούσαν. Ο 

ίδιος ο Αγγελόπουλος έκανε λόγο για ενορχηστρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης Καραμανλή 

εναντίον του Θιάσου, αρχής γενομένης με την επίσημη απαγόρευση να εκπροσωπήσει η ταινία 

την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ακόμη και η ΥΕΝΕΔ αποσιώπησε την αναγγελία βράβευσης του 

από το 16ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε η απαγόρευση της 

μουσικής της ταινίας που επρόκειτο να κυκλοφορήσει σε δίσκο, γιατί περιλάμβανε αντάρτικα 

και κείμενα της ταινίας με πολιτικό περιεχόμενο. 

Οι επιθέσεις στο πρόσωπο του κλιμακώθηκαν από μερίδα του τύπου της Δεξιάς. Ενδεικτικό 

είναι ότι οι εφημερίδες Ελεύθερος Κόσμος και Βραδινή, δημοσίευσαν ανυπόγραφο κείμενο που 

υποστήριζε ότι οι Μέρες του ’36 είχαν αγοραστεί από τον στρατό και προβλήθηκαν σε μονάδες 

της αεροπορίας με σχόλια από αξιωματικό: «σε αυτά τα χάλια ήταν η πολιτική πάντα για αυτό 

και επιβαλλόταν η επανάσταση της 21ης Απριλίου». Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά ότι η 

ταινία πωλήθηκε στον στρατό και έκανε λόγο για δημοσιεύματα πολιτικής σκοπιμότητας με 

στόχο να χτυπηθεί η ταινία του, η οποία προκαλεί αντιδράσεις επειδή «δεν ερμηνεύει τον 

εμφύλιο με τον τρόπο της νικήτριας πλευράς». Μάλιστα κατέθεσε μήνυση εναντίον των δύο 

εφημερίδων για συκοφαντική δυσφήμιση. (Ριζοσπάστης 1/10/1975). Ριζοσπαστης 



Γιατί προκάλεσε όμως τέτοια λυσσαλέα αντίδραση ο Θίασος; Μετά την ήττα της Αριστεράς 

στον εμφύλιο, το αυταρχικό καθεστώς που επιβλήθηκε από τους νικητές (1950-1974) είχε ως 

βασικό στόχο την «αποεαμοποίηση» του ελληνικού πληθυσμού, το ξερίζωμα δηλαδή της 

εμπειρίας της κατοχής, της αντίστασης, του εμφυλίου. Οι συστηματικές διώξεις των 

κομμουνιστών αλλά και η μεθοδική εθνικιστική προπαγάνδα δεν άφηναν άλλα περιθώρια πέρα 

από την (αυτό-) λογοκρισία της μνήμης. Αυτή η διαδικασία εγγράφηκε και στον ελληνικό 

κινηματογράφο «ο οποίος από το 1945 και μετά αναζήτησε στην πρόσφατη ιστορία την 

θεματολογία του αλλά όσον αφορά τον Εμφύλιο η σιωπή ήταν εκκωφαντική. Η μνήμη του 

Εμφυλίου και η επίδρασή της στο συλλογικό υποσυνείδητο θα λάβει σε μεγάλο βαθμό τη μορφή 

ενός τραύματος που θα εξοριστεί ως το 1974». Το απόστημα αυτό θα σπάσει πρώτος ο 

Αγγελόπουλος με το Θίασο, ο οποίος θα διαπραγματευτεί αυτήν την επώδυνη μνήμη και 

μάλιστα από τη σκοπιά των ηττημένων, ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με την αφήγηση των 

νικητών. Έτσι θα ανοίξει τον κύκλο  της «κινηματογραφικής εκδίκησης των ηττημένων», στην 

οποία βασικοί στόχοι  των νέων ταινιών  είναι «η αποκατάσταση της ιστορίας από το φακό, η 

απελευθέρωση της καταπιεσμένης μνήμης. Οι ίδιες ταινίες αναλαμβάνουν να αντιστρέψουν την 

παγιωμένη αντίληψη για την ιστορία και να την κοινοποιήσουν στις νέες γενιές θεατών». 

(Λάμπρος Φλιτούρης, 2008) Τα παιδιά του Εμφυλίου, και ο Αγγελόπουλος είναι ένα από αυτά 

(τον Δεκέμβρη του 1944, εννιά χρονών τότε, έψαχνε μαζί με την μητέρα του στην Αθήνα το 

σώμα του νεκρού πατέρα του), θα θελήσουν να αποκαταστήσουν τους γονείς του. Αυτήν 

ακριβώς τη δυναμική φαίνεται να διέβλεπαν οι πρώτες μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις για αυτό 

χτύπησαν τον Θίασο. 

Μεταπολίτευση: ο κινηματογράφος αρνείται να κάνει δήλωση μετανοίας 

Το 1977, ο Αγγελόπουλος έβγαλε στις αίθουσες τους Κυνηγούς. Η ταινία ήταν το τρίτο μέρος 

της τριλογίας του. Σε αυτήν, μια ομάδα κυνηγών, όλοι εκπρόσωποι της αστικής τάξης, πολιτικής 

και οικονομικής, βρίσκει το πτώμα ενός αντάρτη του Εμφυλίου. Είναι πρωτοχρονιά του 1977 

και ένα μεγάλο δικαστήριο της Ιστορίας στήνεται, αποδίδοντας ευθύνες στους υπαίτιους. 

Πρόκειται για την ταινία που ο Έβερτ αποκάλεσε αντεθνική και διάφορες εφημερίδες 

(Μακεδονία και Θεσσαλονίκη) αρνήθηκαν να βάλλουν ακόμα και διαφήμισή της (Ριζοσπάστης 

13/10/1977). 

Είναι η χρονιά που ο διεθνούς φήμης πλέον Αγγελόπουλος θα μπει για έναν ακόμη λόγο στη… 

μύτη της κυβέρνησης, καθώς μαζί με την πλειοψηφία των κινηματογραφιστών θα έρθει σε 

σύγκρουση με το υπουργείο Βιομηχανίας για την αυθαίρετη τροποποίηση του κανονισμού του 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που είχε συνταχθεί το 1975 με τη συμμετοχή των κινηματογραφικών 

σωματείων. Στις 20 Ιουλίου 1977, δηλαδή δυο μήνες πριν το Φεστιβάλ, δημοσιεύεται στις 

εφημερίδες η αιφνιδιαστική είδηση ότι το υπουργείο Βιομηχανίας συνέταξε νέο κανονισμό: η 

ΔΕΘ ορίζει την οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των 

σωματείων και τα χρηματικά βραβεία περιορίζονται. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η σύνθεση του 

νέου ΔΣ του ΕΚΚ, που δεν περιλάμβανε κανέναν κινηματογραφιστή ή κριτικό κινηματογράφου, 

πράγμα που όξυνε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. 



Ο Αγγελόπουλος κάνει σκληρές δηλώσεις: «Η κυβέρνηση οδηγεί τον κινηματογράφο στον 

αφανισμό. Επειδή ο κινηματογράφος δεν κάνει δήλωση μετανοίας πρέπει να πεθάνει». 

(Ριζοσπάστης 28/8/1977) Οι κινηματογραφιστές έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με το υπουργείο 

και διοργανώνουν δικό τους «Αντι-Φεστιβάλ». Έτσι όλο το 18ο Φεστιβάλ (1977) είναι 

δισυπόστατο, αφού διοργανώθηκαν δυο εκδηλώσεις, μια από τους επίσημους φορείς, που 

σημείωσε παταγώδη αποτυχία και μια από τα σωματεία, που συγκέντρωσε το σύνολο των 

αξιόλογων ταινιών, αλλά και τη μαζική συμμετοχή του κοινού. Μάλιστα το Αντι-Φεστιβάλ 

ξεκίνησε, προβάλλοντας εκτός συναγωνισμού τους Κυνηγούς του Θ. Αγγελόπουλου. Η 

συμμετοχή του κοινού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο σκηνοθέτης αναγκάσθηκε να υποσχεθεί ότι θα 

κάνει άλλη μια προβολή για να απομακρύνει όσους δεν είχαν καταφέρει να βρουν εισιτήρια. 

 

ΔΕΚΑΤΙΑ 80 – Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΑΣ 
 

Η δεκαετία του 80 μπαίνει με την κυριαρχία του βίντεο. Η μεγαλύτερη παραγωγή σε 

βιντεοταινίες (γνωστές και ως «βιντεοτούβλα») με πολύ κακής ποιότητας υλικό γίνεται εκείνη 

τη περίοδο. 

Το σινεμά μοιάζει να περνάει μια περίοδο νάρκης. Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι οι δημιουργοί 

που επιμένουν και καταφέρνουν να ξαναβραβευτεί το ελληνικό σινεμά στο εξωτερικό, να 

ξαναφέρει το κοινό στις αίθουσες. 

 

Τη δεκαετία του ’80 οι κινηματογραφικές αίθουσες ήταν άδειες, η τηλεόραση δεν 

είχε τίποτα αξιόλογο και έκλεινε νωρίς, το βίντεο γινόταν μόδα, ανέβαινε ως αξία, 

πίστευες πως σου είναι απαραίτητο. Τα βιντεοκλάμπ ξεφύτρωναν παντού, ήταν 

τέτοια η ζήτηση που ακόμα και μίνι μάρκετ ή καταστήματα ηλεκτρικών ειδών 

δημιουργούσαν τμήματα βιντεοκασέτας. Οι αμερικάνικες ταινίες κάθε είδους ήταν 

περιζήτητες. Τότε προέκυψε η ανάγκη για διασκέδαση που να μιλά τη γλώσσα του 

λαού. Οι πρώτοι που έσπευσαν να την καλύψουν ήταν τα ιερά τέρατα της παλαιάς 

κινηματογραφικής δόξας που βρισκόταν στο σπίτι τους νοσταλγώντας τις παλιές 

καλές μέρες. Αντιγράφοντας τους αμερικανούς ομολόγους τους σκέφτηκαν πως ίσως δεν ήταν 

άσχημη κάποια νεανική φαρσοκωμωδία από αυτές που έσκιζαν διεθνώς. Όταν προβλήθηκε στις 

αίθουσες το «Βασικά καλησπέρα σας», με ήρωα έναν ραδιοπειρατή με διχτυωτή μπλούζα, 

κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τη συνέχεια. Ήταν όμως συνταρακτική. Οι πρώτες ταινίες 

κοινωνικού προβληματισμού, με target group στους νέους, είχαν γεννηθεί. Ενδεικτικά αξίζει 

κανείς να αναφέρει «Τα Τσακάλια», γύρω από τη μάστιγα των ναρκωτικών, το «Θύρα 7», 

σχόλιο πάνω στο δαιδαλώδες πρόβλημα του Χουλιγκανισμού, τις «Φυλακές Ανηλίκων» για τη 

νεανική παραβατικότητα, αλλά και ταινίες όπως το «Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα», γιατί και η 

κωμωδία είναι απαραίτητη. Σύντομα άρχιζαν να γυρίζονται οι πρώτες ταινίες αποκλειστικά για 

χρήση βίντεο, αν και πότε-πότε κάποια από αυτές λοξοδρομούσε για ένα μικρό διάστημα στα 

σινεμά. Άρχισε επίσης να ξεκαθαρίζει το τι Ελληνικός Κινηματογράφος – Ιστορία και 

Πρωταγωνιστές Γενικό Λύκειο Περάματος, 2014 | 20 όριζε το σύμπαν της βιντεοκασέτας. Οι 

χαρακτήρες σπάνια γνώριζαν άλλη λέξη εκτός από Τη γνωστή με τα 3 «α», το όνειρό τους ήταν 

να αγοράσουν χιλιάρα μηχανή, να κερδίσει η ομάδα τους το πρωτάθλημα, να τους κάτσει εκείνη 



που αγαπούσαν χωρίς ανταπόκριση. Ήταν κοινωνικοί, έβγαιναν το βράδυ, πολλές σκηνές 

γυρίστηκαν στις ντισκοτέκ "Ντόριαν Γκρέι" και στην "Μπαρμπαρέλα", ενώ δεν έλειπαν και τα 

κοινωνικό-πολιτικά σχόλια. Ζητήματα της εποχής, όπως η Αλλαγή και η ΕΟΚ, βρήκαν τον 

τρόπο να περάσουν μέσα στο στόρι. η παιδεία, τα ναρκωτικά, η ανεργία, ο χουλιγκανισμός ήταν 

θέματα που απασχολούσαν τους ήρωες, πολλοί εκ των οποίων ήταν punk έστω και αν έστρωναν 

το μαλλί με πιστολάκι. Μια νέα γενιά ηθοποιών άρχιζε να ανεβαίνει στα πράγματα. Η θέα και 

μόνο του Στάθη Ψάλτη έκανε το κοινό να γελάει. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος τρύπωσε σε χιλιάδες 

κοριτσίστικα όνειρα, δεν αποκλείεται και σε όνειρα μαμάδων των κοριτσιών. Ο Σταμάτης 

Γαρδέλης, που είχε κάτι πιο τηνέιτζερ στην εμφάνισή του, λάμπρυνε με την παρουσία του 

δεκάδες εξώφυλλα στη Σούπερ Κατερίνα. Υπήρχαν κι άλλοι, όπως ο Στηβ Ντούζος, ο Νίκος 

Πετρόχειλος, που ξεστόμισε μερικές από τις σημαντικότερες ατάκες στα αριστουργήματα του 

είδους, ο Νίκος Παπαναστασίου που διέπρεψε ως ξενομανής-εισαγόμενος. Την εποχή της δόξας 

πολλά από τα ιερά τέρατα του Φίνου όπως Βουτσάς, Μουστάκας, Ρίζος, αναγκάστηκαν να 

παίξουν στο βίντεο στηρίζοντας εξωφρενικά σενάρια και πλαισιωμένοι από τα καυτά θηλυκά 

της εποχής. Η Ελένη Φιλίνη υπήρξε ο μελαχρινός πειρασμός που στο πέρασμά του έβαζε 

φωτιές. Η ερμηνεία της στη «Γυναικάρα με τα Πράσινα», ωστόσο έδειξε πως διέθετε και βαθιά 

κωμική φλέβα. Η Έφη Πίκουλα, αν και λιγότερο σέξι, ήταν μια από τις πριγκίπισσες του χώρου, 

το ίδιο και η Τέτα Ντούζου, αδελφή του Στηβ. Η Ισμήνη Καλέση, είχε τις κατακτήσεις της με το 

πληθωρικό της μπούστο και το μαλλί βαμμένο μες και με περμανάντ. Η εξαφανισμένη πια Βίνα 

Ασίκη έδειχνε τις πλούσιες καμπύλες της κυκλοφορώντας με τα καυτά της σορτς, ενώ κανείς δεν 

μπορεί να ξεχάσει τη συγχωρεμένη Ρένα Παγκράτη. Από τις βιντεοκασέτες ξεκίνησε επίσης η 

Βάνα Μπάρμπα που εντυπωσίασε στο πλευρό του Κώστα Βουτσά ως εξωγήινη σεξοβόμβα. 

Υπήρχαν και τα κοριτσάκια της εποχής με τα οποία ταυτίζονταν όλες οι αναγνώστριες της 

«Μανίνας». Η Σοφία Αλιμπέρτη έκανε ίσως όχι πολλές αλλά χαρακτηριστικές εμφανίσεις. Το 

ίδιο και η Βάσια Παναγοπούλου. Μέσα στις ταινίες της ακμής όπως ήταν αναμενόμενο 

ακούγονταν πολλά τραγούδια καθώς ορισμένοι από τους χαρακτήρες διέθεταν ή πειρατικό 

σταθμό ή ροκ συγκρότημα. Εκεί δόθηκαν έξοχα δείγματα σύγχρονης στιχουργικής, που από 

σπόντα έφερε στις βιντεοκασέτες κάτι από την αισθητική της γενιάς του χάους. Τα χρόνια εκείνα 

ήταν αδύνατο καλλιτέχνες του εμπορικού σινεμά να ξεφύγουν από τη χιονοστιβάδα του βίντεο. 

Σύντομα το αντιλήφθηκαν τα αστέρια της πίστας και έκαναν τη δική τους βιντεοκατάθεση. Έτσι 

ταινίες γύρισαν ο ΛΕΠΑ, η λαίδη Άντζι και βέβαια ο Φλωρινιώτης που κινήθηκε στον χώρο. 

Λίγο πριν η εποχή αυτή τελειώσει, νέο αίμα εισέβαλε στον πλανήτη της βιντεοκασέτας, που 

έμελλε να τη συνοδεύσει μέχρι τέλους. Το κοινό είχε αρχίσει να κουράζεται ενώ έγινε 

πραγματικότητα η ιδιωτική τηλεόραση που έφερε επανάσταση στα ελληνικά ήθη και έθιμα. Η 

θεματολογία κατρακυλούσε προς την αθλιότητα, αναγκάζοντας ακόμη και τον αδιαφιλονίκητο 

βασιλιά Στάθη Ψάλτη να ξεπέσει. Ήταν η εποχή του Ταμτάκου, του Τσάκωνα, της Νατάσας 

Γερασιμίδου, του Σωτήρη Τσεβελέκου και της Χριστίνα Πάπα. Ταινίες όπως: «Ο Ταμτάκος στο 

Ναυτικό», «Ο τελευταίος γυφτοκράτορας», «Η Μεγάλη Απόφραξη», «Η Γκολάρα του 

Βαμβακούλα», «Ροκάκιας την Ημέρα, το Βράδυ Καμαριέρα», είναι σκληροπυρηνικό trash για 



πραγματικά cult γούστα. Μερικοί από τους τότε πρωταγωνιστές εξαφανίστηκαν ενώ κάποιο 

άλλοι έκαναν στροφή στις επιθεωρήσεις ή τηλεοπτικά σίριαλ. 

 

 Ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου τη δεκαετία 85΄-89΄ 

«Βαριετέ» 

Έτος: 1985 

Πλοκή:  Ένας σκηνοθέτης, σε υπαρξιακή και δημιουργική κρίση, προσπαθεί να συλλάβει και να 

μορφοποιήσει το σενάριο της νέας ταινίας του. Επινοεί μια ιστορία με ήρωα έναν επιτυχημένο 

άνδρα, σε υπαρξιακή κρίση, ο οποίος χωρίζει απ’ τη γυναίκα του. Γνωρίζεται με μία άλλη 

γυναίκα, ζει μαζί της μια δυνατή ερωτική περιπέτεια και αναζητεί τη συνέχεια της ερωτικής τους 

ιστορίας σε ένα ταξίδι, αλλά απογοητεύεται πλήρως. Μετά απ’ όλα αυτά επιστρέφει στη γυναίκα 

του, ένα συναίσθημα όμως μοναξιάς και εγκατάλειψης τρώει τα σωθικά του. Έτσι θέτει τέρμα 

στη ζωή του. 



 
Ο Τζογαδόρος: 

 

Έτος: 1989 

 

Πλοκή:  Άτιμο πράγμα το χαρτί. Μια φορά να πιάσεις την ντάμα στα χέρια σου και 

κινδυνεύεις να εξελιχθείς σε "Τζογαδόρος". Ο Νεκτάριος δεν είχε παίξει ποτέ στη ζωή του 

χαρτιά. Όχι μόνο γιατί δεν ήξερε, αλλά γιατί ήταν τρομερά τσιγκούνης. Ώσπου κάποια 

μέρα, χωρίς καλά καλά να το καταλάβει, πιάνει στα χέρια του την τράπουλα και τότε, 

αρχίζει η περιπέτειά του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηθοποιοί της δεκαετίας του 80΄ 

 

 
Σταμάτης Γαρδέλης:  

 

 Γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1960 στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1981, στα 

21 του χρόνια, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη Τα τσακάλια. Μ 

'αυτή την ταινία αμέσως καθιερώθηκε και έγινε ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στον 

κόσμο, κυρίως τη νεολαία της εποχής. 

 
Πάνος Μιχαλόπουλος : 

 

Γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1949 στην Μικρομάνη σ' ένα χωριό το οποίο απέχει 8 

χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Εμφανίζεται σε θεατρικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές 

παραγωγές και βιντεοταινίες, από την δεκαετία του '70.  

 

 

Κώστας Τσάκωνας :  

http://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1960
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1_%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1949
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7


Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1943 στην Αθήνα. Ο Κώστας Τσάκωνας φοίτησε στη 

«Δραματική Σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου» του Λεωνίδα Τριβιζά και στη 

δραματική σχολή «Βεάκη» Η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο έγινε με εντελώς τυχαίο 

τρόπο σε μια ταινία μικρού μήκους του Κώστα  Ζιρίνη. Στην συνέχεια έπαιξε σε πολλούς 

πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο, το θέατρο αλλά και στην τηλεόραση. 

Χαρακτηριστικός ήταν ο ρόλος του στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». 

 

Στιβ Ντούζος : 

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25 Φεβρουαρίου 1959. Έχοντας ζήσει με την οικογένειά του αρκετά 

χρόνια στην Αμερική, εργαζόμενος ως ζαχαροπλάστης, επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές 

της δεκαετίας του '80και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, κυρίως στο νεανικό κοινό της εποχής, με τη 

συμμετοχή του σε δεκάδες ταινίες (κινηματογραφικές και βίντεο). Κατά τη δεκαετία του '90 

αποσύρθηκε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και επιστρέφει τον χειμώνα του 2010 στην ταινία 

Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Νο 4.” 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90' ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Η γενικότερη κινηματογραφική ανομβρία της δεκαετίας του 80' δείχνει έντονα τα σημάδια της 

και στην επόμενη δεκαετία. Ο ερχομός της ιδιωτικής τηλεόρασης θα απορροφήσει μεγάλο μέρος 

των ατόμων που εργάζονται στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος δέχεται επιρροή από την 

τηλεόραση και παράγει «εύληπτες» ταινίες, κυρίως κωμωδίες με γρήγορους ρυθμούς και 

διαλόγους διαφημιστικού τύπου. Ένα νέο είδος που εμφανίζεται έντονα αυτή την δεκαετία είναι 

η σεξοκωμωδία, που συνδύασε, με σχηματικό τρόπο, την κωμωδία με τον ερωτισμό και 

πραγματοποίησε μια μαζική, σχεδόν ισοπεδωτική εμφάνιση στο κινηματογραφικό στερέωμα. Οι 

ταινίες αυτές είναι απλοϊκές και αισθητικά άκομψες. Παρόλα τα αρνητικά που τους 

καταλογίζονται, τα φιλμ αυτά κατάφεραν να αναζωογονήσουν οικονομικά ένα μέρος των 

ελληνικών παραγωγών. Κύριοι εκπρόσωποι αυτού του είδους (κινηματογραφιστές): Νίκος 

Περάκης, Νίκος Ζερβός κ.α. 

http://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1943
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B5_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF_%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1959
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1980


Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 παρατηρείται μια σταδιακή βελτίωση των συνθηκών. «Η 

εγχώρια παραγωγή κάνει τα πρώτα συστηματικά ανοίγματά της στην Ευρώπη και στη διεθνή 

συμπαραγωγή, ενώ εμφανίζεται ολοένα και ισχυρότερος ο θεσμός του ιδιώτη παραγωγού. Στα 

τέλη της δεκαετίας του 90' η Ελληνική παραγωγή επαναφέρει τους σινεφίλ στις 

κινηματογραφικές αίθουσες. Ο Ελληνικός κινηματογράφος ενσωματώνει μοντέρνες φόρμες 

σκηνοθεσίας. Οι ελληνικές ταινίες προβάλλονται σε φεστιβάλ όλου του κόσμου. Στη 

συντριπτική τους πλειονότητα ωστόσο είναι μικρά φεστιβάλ.  

Ορισμένοι νεότεροι σκηνοθέτες όπως ο Χούρσογλου και ο Γκορίτσας καταθέτουν τις δικές τους 

αναζητήσεις αποτελώντας μια αξιοπρόσεκτη τάση που δεν διαφοροποιεί όμως το σκηνικό. 

 Ασφαλώς φωτεινή εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Θόδωρου Αγγελόπουλου, οι ταινίες του 

οποίου διαγωνίζονται και βραβεύονται στα μεγάλα φεστιβάλ θεματολογία που απασχόλησε 

ιδιαίτερα τον Ελληνικό Κινηματογράφο λόγω της εισροής μεταναστευτικών πληθυσμών και των 

κοινωνικών αντιγνωμιών. Άλλοι σημαντικοί σκηνοθέτες αυτής της δεκαετίας είναι: Ο Παντελής 

Βούλγαρης,ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης, ο Φίλιππος Τσίτος, η Πέννυ Παναγιωτοπούλου, 

Γιώργος Καραγιάννης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης , ο Σταύρος Τσιώλης, Όλγα Μαλέα, Γιώργος 

Πανουσόπουλος, Γιάννης Σμαραγδής, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Γκορίτσας Σωτήρης κ.α. 

 

 

ΘΑΝΑΤΟΙ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 1990-2000 

Δημήτρης Χορν (1921-1998) 

Μαίρη Αρώνη (1912-1992) 

Αλίκη Βουγιουκλάκη (1934-1996) 

Τζένη Καρέζη (1936-1992) 

Αλέξης Μινωτής (1898-1990) 

Μελίνα Μερκούρη (1930-1994) 

 

 

 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1960-1967: Ο κινηματογράφος από την αρχή υπήρξε μια βιομηχανία αρκετά κερδοφόρα. 

Έτσι το Υπουργείο Βιομηχανίας αποφάσισε να οργανώσει κάποια εκδήλωση. Η  

πρώτη ευκαιρία δόθηκε το1960, όταν ανατέθηκε στην Μακεδονική Καλλιτεχνική  

Εταιρεία «Τέχνη» η διοργάνωση κάποιων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά την  διάρκεια της  

έκθεσης της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Στην 

αρχή ονομάστηκε Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου Την 7η χρονιά 

η εκδήλωση μετονομάστηκε σε Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και απέκτησε 

ολοκληρωμένο κανονισμό.                                                                                                                                                                 

1967-1973: Η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας αντικατοπτρίστηκε αμέσως στο 

ύφος και το είδος των ταινιών που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ το 1967. το 9ο Φεστιβάλ  

χαρακτηρίστηκε από πολλούς υποτονικό. Ωστόσο ήταν η χρονιά που κάνει την εμφάνιση του 

ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με την μικρού μήκους ταινία Η Εκπομπή. 

Στο 11ο Φεστιβάλ, του 1970, προβάλλεται, η 

Αναπαράσταση, η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Θόδωρου Αγγελόπουλου, με την οποία 

λένε οι ιστορικοί του ελληνικού κινηματογράφου, σηματοδοτείται η έναρξη της περιόδου  

του Νέου Ελληνικού. Τον Νοέμβριο του 1973, τα 

γεγονότα του Πολυτεχνείου θα επηρεάσουν δραστικά την επερχόμενη καλλιτεχνική πορεία. 

1974-1981: Με την πτώση της δικτατορίας παρατηρείται αύξηση της 

παραγωγής ταινιών πολιτικού περιεχομένου, ενώ υποχωρεί αρκετά η εμπορική παραγωγή. Το 

1977 πραγματοποιείται τελειωτική ρήξη με την πολιτεία μετά τη δημιουργία του 

Αντιφεστιβάλ, Στο 18ο Φεστιβάλ αρχίζουν να εμφανίζονται ταινίες που θίγουν 

κοινωνικά θέματα. 

1982-1991 Μια αλλαγή που έγινε 

το 1983 ήταν η απονομή των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας από το υπουργείο  

Πολιτισμού στα τέλη της χρονιάς και όχι τον Οκτώβριο, ημέρες διεξαγωγής του φεστιβάλ. 

Το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ιστορικό, καθώς είναι το  

τελευταίο αποκλειστικά ελληνικό. 

1992-2003 Το 1992 γίνεται επίσημα Διεθνές Φεστιβάλ 

συνάντησης κινηματογραφιστών. Συγχρόνως 

με τον τίτλο της διοργάνωσης αλλάζει και ο μήνας διεξαγωγής του Φεστιβάλ και μεταφέρεται 

τον Νοέμβριο. 

 

 

 

Οι ταινίες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

-"Διεθνές Διαγωνιστικό" 



-"Ανοιχτοί Ορίζοντες" 

-"Ματιές στα Βαλκάνια" 

-"Αφιερώματα" 

-"Ελληνικές Ταινίες" 

-"Ταινίες για παιδιά 

-"Νεανική Οθόνη" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 

 

Το Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας  άνοιξε για πρώτη φορά 

τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 1995 και ιδρύθηκε από την Κινηματογραφική Εταιρεία 

Αθηνών, η οποία είναι μη κερδοσκοπική επομένως μοναδικός στόχος της ήταν να δημιουργήσει 

ένα  Φεστιβάλ που θα ενημέρωνε το κοινό για τις ποιο εκκεντρικές αλλά και αξιόλογες ταινίες 

της σεζόν, όχι μόνο του Ελληνικού αλλά και του Αμερικανικού και κατ’ επέκταση παγκόσμιου 

ανεξάρτητου κινηματογράφου. Με αυτόν τον τρόπο οι «Νύχτες Πρεμιέρας» θα αποτελούσαν 

την τέλεια εισαγωγή στην κινηματογραφική σεζόν κάθε χρόνου. Κύριος στόχος του Φεστιβάλ 

δεν ήταν η προβολή είδη διεκπεραιωμένων ταινιών που είχαν πρωτύτερα αναγνωριστεί αλλά η 

προβολή ταινιών που προβλέπονταν να γίνουν διάσημες. 



Τον Σεπτέμβριο του 1995 γράφει ο διευθυντής του Περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ Γιώργος Τζιώτζιος : 

«Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε κι εμείς αν αυτή η ιδέα, που έμοιαζε στην αρχή με τρελό όνειρο 

μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο, ετήσιο Φεστιβάλ της Αθήνας. Ένα αληθινό σταυροδρόμι του 

ανεξάρτητου σινεμά, όπου θα μαζευόμαστε κάθε χρόνο και περισσότεροι.{…} Οι Νύχτες 

Πρεμιέρας απευθύνονται αποκλειστικά στο μεγάλο και ανήσυχο σινεφίλ κοινό της Αθήνας» Και 

οι προσδοκίες του επαληθεύτηκαν καθώς το Φεστιβάλ της Αθήνας  είχε και έχει τεράστια 

επιτυχία με κοινό περίπου 50.000 θαυμαστών του κινηματογράφου. 

Έτσι λοιπόν μέσα από όνειρα και πολλές προσπάθειες διαμορφώθηκαν οι «Νύχτες Πρεμιέρας»οι 

οποίες αποτελούνται από έντεκα τμήματα: Διεθνές διαγωνιστικό, Μουσικό και 

φιλμ/διαγωνιστικό και εκτός διαγωνιστικού, Πανόραμα,  Ελληνικές μικρές ιστορίες 

/διαγωνιστικό, Ντοκιμαντέρ, Σινεμά στα Όρια, Μετά τα μεσάνυχτα, Πρεμιέρες, Μικρές 

πρεμιέρες, Ειδικά αφιερώματα. Μέσα από αυτά τα τμήματα προβάλλονται Πανελλήνιες 

πρεμιέρες, ντεμπούτα σκηνοθετών (δηλαδή να είναι η πρώτη η δεύτερη ή η τρίτη  δημιουργία 

του σκηνοθέτη). Επίσης  παρουσιάζονται νέα ταλέντα ιδιόρρυθμες ταινίες κάθε περιεχομένου, 

υπάρχουν μεταμεσονύκτιες προβολές και φυσικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες του 

κινηματογράφου και ανάδειξη άγνωστων έργων τους . 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας πήρε πρωτοβουλία να δημιουργήσει το Φεστιβάλ το 1978. 

Η ανταπόκριση που βρήκε ήταν μεγάλη μόλις και από τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του 

τόσο από ανθρώπους της βιομηχανίας όσο και από το κοινό. Ο Δήμος Δράμας τελικά υιοθέτησε 

το Φεστιβάλ και τη δεκαετία του ’80 υιοθετήθηκε από την πολιτεία. Τόσο η Δημοτική Αρχή όσο 

και η Πολιτεία υποστήριξαν και βοήθησαν με κάθε τρόπο την βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Η άριστη προβολή των ταινιών που συμμετέχουν αλλά και οι νέες 

αίθουσες που ετοιμάζονται θα συμπληρώσουν την τεχνική υποδομή. 

Τα τελευταία χρόνια δέχεται επίσης ταινίες από όλο τον κόσμο στο διεθνές κομμάτι του 

Φεστιβάλ, με μεγάλη συμμετοχή παγκοσμίως. Κάθε χρόνο το επισκέπτονται άνθρωποι της 

βιομηχανίας του κινηματογράφου από άλλα διεθνή Φεστιβάλ και μοιράζονται τις εμπειρίες και 

τις γνώσεις τους με νέους κινηματογραφιστές, καθώς και παρακολουθούν αφιερώματα για 

διεθνή κινηματογραφικά έργα. Η βράβευση των συμμετεχόντων καθιστά την αναγνώρισή τους 

στο χώρο, την είσπραξη του χρηματικού επάθλου αλλά και την αναγνώριση από διεθνείς 

κινηματογραφιστές. 

Τα Βραβεία που δίνονται είναι : 

Ο Χρυσός Διόνυσος για την καλύτερη ταινία - 1
ο
 βραβείο Μυθοπλασίας 

Ο Αργυρός Διόνυσος για την δεύτερη καλύτερη ταινία - 2ο Βραβείο Μυθοπλασίας 



Το Βραβείο "Σωκράτης Δημητριάδης" για την Καλύτερη Ταινία της Κατηγορίας Έλληνες του 

Κόσμου. 

Το Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας 

Το Βραβείο Πανελληνίας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου 

Το Ειδικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη "Ντίνος Κατσουρίδης" 

Το Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη για την Καλύτερη Ταινία Κοινωνικού Προβληματισμού. 

Το Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας 

Το Βραβείο Animation 

Το Βραβείο Ντοκιμαντέρ 

Το Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας 

 

Τιμητικές Διακρίσεις δίνονται για : 

Σχεδιασμό Ήχου 

Σκηνικά 

Μοντάζ 

Σενάριο 

Φωτογραφία 

Κουστούμια 

Πρωτότυπη Μουσική 

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία 

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ 1990 

Τη δεκαετία του ’90 έχουμε τις περισσότερες  κωμωδίες στον ελληνικό κινηματογράφο. Τη 

δεκαετία αυτή εμφανίστηκαν ταινίες με αξιόλογο κινηματογραφικό υλικό. Μία από αυτές είναι η 

πολυβραβευμένη ταινία του Παντελή Βούλγαρη, «Ακρόπολις » (1995). Εμπλουτισμένη με 

κοινωνικά μηνύματα, αλλά και ταυτόχρονα με μουσικές στιγμές συνδυάζει το καστ κορυφαίων 

ηθοποιών (Βογιατζής Λευτέρης, Παράβας Σταύρος , Τζούμας Κωνσταντίνος, Διαμαντίδου 

Δέσπω, Νίκος Πορτοκάλογλου). Η ταινία διαδραματίζεται στο θέατρο Ακροπόλ και αναπαριστά 

πτυχές της ελληνικής κοινωνίας εκείνης της εποχής, υπό την ατμόσφαιρα ρεμπέτικων 

τραγουδιών. Η ταινία αυτή έχει διακριθεί σε Φεστιβάλ του Καίρου και του Φεστιβάλ της 

Βαλένθιας. 

Ο Βούλγαρης όμως άφησε το στίγμα του στη δεκαετία αυτή και με άλλες ταινίες όπως «Όλα 

είναι δρόμος», «Χαρώνειο νόμισμα», «Η τελευταία νανόχηνα», «Βιετνάμ» και τα «Πέτρινα 

Χρόνια» ,που παραμένουν κλασικές και διαχρονικές με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον 

θεατή Μέσα από τα έργα του θέλει να αγγίξει το θεατή στην ψυχή του περνώντας του 

παράλληλα σημαντικά κοινωνικά μηνύματα.  

Ο «Ηνίοχος» είναι μια ταινία, που μας δείχνει την απάνθρωπη και σκληρή πλευρά του πολέμου, 

έτσι όπως τη βιώνει ένας νεαρός άντρας, καθώς και τις βαθιές πληγές που αφήνει πίσω του ένας 

εμφύλιος. 

Στις κωμωδίες της δεκαετίας αυτής πρωταγωνιστούν γνωστά ονόματα όπως ο Κώστας 

Τσάκωνας, Στάθης Ψάλτης, Θανάσης Βέγγος με κωμωδίες, όπως «ο Εραστής» , «ο Τσάκωνας 

και οι Δρακουλίνες του» και «Θανάσης ο βομβιστής» 



Γενικότερα, η κινηματογραφική περίοδος 1990-1999 περιλαμβάνει ταινίες κοινωνικές-

δραματικές,  που κατάφεραν να επηρεάσουν τη δομή και την εξέλιξη του ελληνικού 

κινηματογράφου, με κύριο σκοπό τους να επηρεάσουν, να αφυπνίσουν, και πάνω από όλα να 

περάσουν κοινωνικά μηνύματα στο κοινό τους. Εντοπίζουμε και αρκετές ανούσιες κωμωδίες 

χωρίς κανένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αλλά και κωμωδίες που αποτέλεσαν πρωτοπορία και 

επανάσταση έναντι στο συντηρητισμό που επικρατούσε στις ελληνικές σκοτεινές αίθουσες. 

Γενικότερα, σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, δε σημειώθηκαν αρκετές εμπορικές αλλά 

και αξιοπρόσεχτες παραγωγές, όμως ακόμα και αυτές οι λίγες που προαναφέρθηκαν ήταν τόσο 

σπουδαίες, που κατάφεραν να επηρεάσουν και τις μετέπειτα γενιές. 

 

 

 

Ελληνικός κινηματογράφος 2000-2009 

 

Πρόλογος 

Στο δεύτερο τετράμηνο, το πρότζεκτ μας ασχολείται με το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. 

Συγκεκριμένα, η δική μας εργασία αναφέρεται στον ελληνικό κινηματογράφος της δεκαετίας 

2000-2009. Σε αυτή την εργασία θα ερευνήσουμε τα ρεύματα, τις τάσεις και τα φεστιβάλ που 

στιγμάτισαν τον ελληνικό κινηματογράφο αυτής της δεκαετίας. Θα αναφερθούν, επίσης, οι 

ταινίες, οι σκηνοθέτες, καθώς κι οι ηθοποιοί που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα 

πλαίσια αυτής της  χρονιάς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Με λίγα λόγια, θα γίνει 

ένα μικρό ταξίδι στον κόσμο του σινεμά της δεκαετίας που πέρασε. Φώτα, κάμερα, πάμε! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

Στο άκουσμα της φράσης «Ελληνικός Κινηματογράφος», σίγουρα όλοι θα σκεφτούμε τον παλιό 

ελληνικό κινηματογράφο, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Θανάση Βέγγος, τον Κώστας 

Βουτσά και πολλούς άλλους. Παρόλα αυτά, η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή έδωσε 

λαμπρά δείγματα και στον 21
ο
 αιώνα. 

Γενικά, μετά το 2000, η βιομηχανία του ελληνικού κινηματογράφου αρχίζει να σταθεροποιείται, 

με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν περίπου 20 ταινίες το χρόνο. Παρατηρείται ακόμα κάποια 

βελτίωση ως προς την ποιότητα της παραγωγής, καθώς οι ταινίες αποκτούν λαμπρή φήμη και 

στο εξωτερικό της χώρας. Παρόλα αυτά όμως, δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερή ανοδική 

πορεία, καθώς τα προβλήματα όπως η υποχρηματοδότηση και η κρατική αδιαφορία 

δυσκολεύουν το έργο των δημιουργών. Οι νέοι δημιουργοί όμως έχουν πείσμα και δημιουργούν 

έργα υψηλού επιπέδου.  

Η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει και τη βιομηχανία του κινηματογράφου, με αποτέλεσμα να 

προκύπτουν ταινίες με έντονη διαφορά από αυτές που προβλήθηκαν τις προηγούμενες 

δεκαετίες. Οι κινηματογραφιστές ρισκάρουν, ξεφεύγουν από τις κλασσικές «νόρμες» (ποικιλίες 

που αναγνωρίζονται ως κανόνες ή πρότυπα) και οι ταινίες που προκύπτουν κάνουν περήφανη τη 

χώρα στο εξωτερικό. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκηνοθέτες και σεναριογράφοι 

Αυτή τη δεκαετία, νέοι φιλόδοξοι σκηνοθέτες και σεναριογράφοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, 

ενώ οι πιο παλιοί συνεχίζουν την υποδειγματική  δουλειά τους. 

Παντελής Βούλγαρης 

Ο Παντελής Βούλγαρης γεννήθηκες στην Αθήνα στις 23 Οκτώβριου του 1940. Έχει εργαστεί ως 

βοηθός σκηνοθέτη.  έχει διακριθεί και βραβευθεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. 

Τάσος Μπουλμέτης 

Γεννήθηκε το 1957 στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε το 1964 στην Ελλάδα. Σπούδασε Φυσική 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σκηνοθεσία και παραγωγή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 

στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, (UCLA) με υποτροφία του Ιδρύματος 

Ωνάση. Εργάστηκε ακαδημαϊκά ως βοηθός καθηγητού στο ίδιο Πανεπιστήμιο και μετά την 

επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε σαν ελεύθερος σκηνοθέτης-παραγωγός σε τηλεοπτικές 

εκπομπές στα κρατικά κανάλια. 



Γιάννης Οικονομίδης 

Γεννήθηκε στη Λεμεσό  το 1967. Στην Αθήνα πήγε για να σπουδάσει νομικά, αλλά στο τρίτο 

έτος εγκατέλειψε τη Νομική και ξεκίνησε σπουδές κινηματογράφου στη σχολή Χατζίκου. 

Θόδωρος Αγγελόπουλος 

Αν και το έργο του ξεκίνησε ήδη από τον 20
ο
 αιώνα, δύο κορυφαίες ταινίες του βρίσκονται στον 

21
ο
. Γεννήθηκε στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1935 και πέθανε με άδοξο τρόπο στις 24 Ιανουαρίου 

του 2012. Τραυματίστηκε στο διάλειμμα των γυρισμάτων της ταινίας "Η άλλη θάλασσα" στη 

Δραπετσώνα από διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Έκανε νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

τις οποίες εγκατέλειψε πριν πάρει το πτυχίο του.  

Νίκος Νικολαΐδης 

Ο Νίκος Νικολαΐδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν σεναριογράφος και παραγωγός των ταινιών 

που σκηνοθετούσε. Για αρκετά μεγάλο διάστημα δούλεψε και στη διαφήμιση. Οι ταινίες του 

έχουν διχάσει πολλές φορές κοινό και κριτικούς. Η δουλειά του αναγνωρίζεται με βραβείο ή 

απαγόρευση προβολής. Οι χαρακτήρες του είναι συνήθως άνθρωποι στα όρια, σε παράλογες ή 

ακραίες καταστάσεις, που παίζουν το τελευταίο τους, συνήθως καμένο, χαρτί. Τα θέματα που 

συναντά συχνά κανείς στις ταινίες του Νικολαΐδη είναι η δεκαετία του '50 και το φιλμ νουάρ, το 

παιχνίδι μεταξύ σεξ και θανάτου, η συντροφικότητα κι ο έρωτας, η πάλη με κάθε λογής εξουσίες 

αλλά και με φαντάσματα του παρελθόντος. Το Νοέμβριο του 2005 αποφάσισε να παραιτηθεί 

από το κινηματογράφο για να ασχοληθεί με τη μουσική. 

Γιώργος Λάνθιμος 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε κινηματογραφική και τηλεοπτική σκηνοθεσία στη 

Σχολή Σταυράκου στην Αθήνα. Από το 1995 έχει σκηνοθετήσει ταινίες, θεατρικά έργα, 

videodance και αρκετές τηλεοπτικές διαφημίσεις. Ήταν επίσης μέλος της ομάδας που σχεδίασε 

την έναρξη και τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Το 2009, η ταινία του 

Κυνόδοντας κέρδισε το βραβείο "Ένα Κάποιο Βλέμμα" στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Καννών του 2009. 

Γιάννης Σμαραγδής  

Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1946 στο Ηράκλειο. Μεγάλωσε στo Ηράκλειο 

Κρήτης και σπούδασε σκηνοθεσία στην Ελλάδα και το Παρίσι. Έχει διδάξει ΜΜΕ στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο και σενάριο και σκηνοθεσία σε σχολές κινηματογράφου 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταινίες 

Πολλές ελληνικές ταινίες του 21
ου

 αιώνα έγιναν εισπρακτικές επιτυχίες, ενώ άλλες κέρδισαν 

βραβεία. Όλες όμως ανέδειξαν το ταλέντο των Ελλήνων σκηνοθετών, ηθοποιών και 

σεναριογράφων. Στις περισσότερες υπάρχουν σκηνές όπου η γλώσσα κι η εικόνα ήταν 

ακατάλληλη. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγεί σε γρήγορα συμπεράσματα, ούτε αρνητικές 

κριτικές.  



 

 

Πίσω πόρτα (2000) 

Αθήνα του 1966. Μετά τον 

ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, 

ένας μαθητής γυμνασίου πρέπει να 

αντιμετωπίσει τις πολιτικές 

εξελίξεις στην Αθήνα της 

δικτατορίας. 



 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα (2003) 

Η υπόθεση της ταινίας έχει ως 

κέντρο τη ζωή του Φάνη Ιακωβίδη. 

Από παιδί του άρεσε να 

μαγειρεύει, κάτι που ανησυχούσε 

τους γονείς του και το σχολικό 

περιβάλλον. Καταφέρνει όμως και 

γίνεται λαμπρός σεφ, 

ακολουθώντας πάντα την πολίτικη 

κουζίνα. Παρόλα αυτά, μια πληγή 

είναι πάντα μέσα του ανοιχτή και 

αυτή δεν είναι άλλη από την 

επίσκεψη του παππού του που έχει 

να τον δει πολλά χρόνια. 

 

Νύφες (2004)  

Οι Νύφες είναι βραβευμένη δραματική 

και ηθογραφική ταινία του γνωστού 

σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, 

παραγωγής 2004. Το θέμα της ταινίας 

είναι το ταξίδι 700 γυναικών, από την 

Ελλάδα, από την Τουρκία, την Ρωσία, 

από την Κωνσταντινούπολη προς τη 

Νέα Υόρκη, όπου θα συναντήσουν 

τους άντρες που πρόκειται να 

παντρευτούν, και ο έρωτας μεταξύ μίας 

από αυτές τις γυναίκες και ενός 

φωτογράφου αμερικανικής καταγωγής 



 

 

Ο χαμένος τα παίρνει όλα (2003) 

Η ταινία δεν μας αποκαλύπτει ποτέ το 

όνομα του ήρωα. Είναι γύρω στα σαράντα 

του, μόνος, παρέα με τα τσιγάρα, τις 

μπύρες και ένα καναρίνι με το σπάνιο 

όνομα Μπελαφόντε. Περιπλανιέται στα 

σοκάκια της πόλης, ανάμεσα σε πολλές , 

παρακμιακά μπαρ και οίκους ανοχής. Για 

να ζήσει, αναλαμβάνει να κάνει μια 

δουλεία για κάποιο άνθρωπο του 

υποκόσμου. Στο σπίτι της παλιάς του 

ερωμένης θα συναντήσει τον 19χρονο 

Μικρό, βρίσκοντας σε αυτόν τον 

σύντροφό του. Μαζί με τρεις γυναίκες την 

Έλσα, το Βατόμουρο και τη Μαυρούκα 

σχηματίζουν μια περίεργη παρέα που 

αποφασίζει να βγάλουν πολλά λεφτά και 

να φύγουν. Την ευκαιρία την έχουν όταν 

σκοντάφτουν σε μια περίεργη υπόθεση 

που μπλέκει τα Μ.Μ.Ε, την αστυνομία 

και μια μάζα ναρκωτικών. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τριλογία: Το λιβάδι που δακρύζει I 

(2004) 

Η Ελένη, πρόσφυγας από την Οδησσό του 

1919, το σκάει με το θετό αδελφό της Αλέξη 

από ένα χωριό της Βορείου Ελλάδας και 

προσπαθεί να βρει την τύχη της στην 

προπολεμική Θεσσαλονίκη των προσφύγων. 

Ο Αλέξης φεύγει για την Αμερική, ενώ η 

Ελένη υποφέρει τα μαρτύρια της 

δικτατορίας του Μεταξά, της Κατοχής και 

του Εμφυλίου. Αποτελεί το πρώτο μέρος 

μιας τριλογίας του Θεόδωρου 

Αγγελόπουλου.  

 



 

 

 

El Greco (2007) 

Η ταινία μας  ταξιδεύει στο 16ο αιώνα με 

αφετηρία την Κρήτη, στη Βενετία ως το Τολέδο 

της Ισπανίας, ακολουθώντας την περιπετειώδη 

αναζήτηση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου ή Ελ 

Γκρέκο για ελευθερία και έρωτα. Εκείνη την 

εποχή η Κρήτη, η ιδιαίτερη πατρίδα του 

ζωγράφου, βρίσκεται υπό την κατοχή των 

Ενετών. Μαζί με το στενό του φίλο Νικολό, που 

τον συνοδεύει παντού και τον προστατεύει, ο 

Γκρέκο θα βρεθεί στη Βενετία. Εκεί θα θητεύσει 

στο εργαστήριο του μεγάλου ζωγράφου της 

Αναγέννησης Τιτσιάνο, ενώ θα γνωρίσει τον 

Ισπανό ιδεαλιστή ιερωμένο Νίνο ντε Γκεβάρα. 

Στη μάχη που θα διεξαχθεί ανάμεσά τους, το 

φως πολεμά το σκοτάδι. Τα όπλα του Γκεβάρα 

είναι η εξουσία και ο θάνατος, ενώ ο Γκρέκο 

προτάσσει τους πίνακές του, το φως και τις αξίες 

του ανυπότακτου κρητικού πολιτισμού που τον 

γέννησε. 

 



 

 

Η σκόνη του χρόνου (2008) 

O Α είναι  Αμερικανός σκηνοθέτης ελληνικής 

καταγωγής. Γυρίζει μια ταινία πάνω στην 

ιστορία του και την ιστορία των γονιών του. 

Μια ιστορία που παίρνει μορφή στην Ιταλία, 

την Γερμανία, την Ρωσία, το Καζακστάν, τον 

Καναδά και τις Η.Π.Α. Κεντρική ηρωίδα, η 

Ελένη, που διεκδικείται και διεκδικεί το 

απόλυτο της αγάπης. Ταυτόχρονα, ένα μακρύ 

ταξίδι, στην μεγάλη Ιστορία και στα γεγονότα 

των τελευταίων πενήντα χρόνων που 

σημάδεψαν τον 20ο αιώνα. Τα πρόσωπα της 

ταινίας κινούνται σαν σε όνειρο, η σκόνη του 

χρόνου μπερδεύει τις μνήμες. Ο Α τις αναζητά 

και τις ζει στο παρόν. 

 

Κυνόδοντας (2009) 

Θέμα της ταινίας είναι μία οικογένεια, που 

αποτελείται από τους γονείς και τα 3 

ενήλικα παιδιά τους, 2 κόρες κι ένας γιος, 

ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών. Τα παιδιά 

ζουν από την μικρή τους ηλικία αιχμάλωτα 

στο αρχοντικό  σπίτι της οικογένειας μετά 

από απόφαση των γονέων τους, μη έχοντας 

καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Ένα 

βράδυ, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, 

θεωρώντας ότι ήρθε η ώρα να ανακαλύψει 

τον κόσμο που βρίσκεται «κρυμμένος» 

πίσω από τον φράχτη του κήπου, σπάει 

μόνη της τον κυνόδοντά της στο μπάνιο 

του σπιτιού και κρύβεται στο πορτ μπαγκάζ 

του αυτοκινήτου του πατέρα, προκειμένου 

το επόμενο πρωί να βρεθεί στον 

πραγματικό κόσμο. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηθοποιοί  

Και στον τομέα της ηθοποιίας, πολλοί ταλαντούχοι συνεχίζουν την εξαιρετική τους δουλεία, ενώ 

στο δυναμικό της παραγωγής προστίθενται και νέα μέλη. 

Γιώργος Χωραφάς 

Ο Γιώργος Χωραφάς, ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε στο Παρίσι. Είναι γιος του διάσημου 

μαέστρου Δημήτρη Χωραφά. Στην Ελλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις στις ταινίες “Κουαρτέτο σε 

Τέσσερις Κινήσεις” και “Σφαγή του Κόκορα”, για την οποία κέρδισε το βραβείο του α’ 

ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.Έχει συνεργαστεί για ένα διάστημα με τους 

ηθοποιούς της Comédie Française και έχει σταθερή συνεργασία του με τη θεατρική ομάδα Peter 

Brook's Company. 

Ιεροκλής Μιχαηλίδης  

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης είναι Έλληνας ηθοποιός. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1960 στη 

Χαραυγή Κοζάνης. Αποφοίτησε το 1982 από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου 

Βορείου Ελλάδος.  



Αλεξάνδρα Αϊδίνη 

Γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1980 στη Ρώμη. Είναι νεαρή ηθοποιός, γνωστή κυρίως από 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Λιβάδι που δακρύζει του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 

Βικτώρια Χαραλαμπίδου  

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις  23 Οκτωβρίου του 1971. Πρωταγωνίστησε στις 

«Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη και κέρδισε το Βραβείο Ελληνικής Ακαδημίας 

Κινηματογράφου Καλύτερου Β' γυναικείου ρόλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θάνατοι  

Κάποιοι αγαπημένοι ηθοποιοί έφυγαν από τη ζωή μέσα στις χρονιές 2000-2009. Συγκεκριμένα: 

2000: 

5 Μαρτίου- Ρένα Ντορ, 83,Ελληνίδα ηθοποιός. 

2001: 

15 Ιανουαρίου- Κώστας Ρηγόπουλος, 71,Έλληνας ηθοποιός. 

4 Ιουνίου- Ντίνος Ηλιόπουλος, 88,Έλληνας ηθοποιός. 

16 Ιουνίου- Μαρία Φωκά, 84,Ελληνίδα ηθοποιός. 

4 Ιουλίου - Κατερίνα Βασιλάκου, 60,Ελληνίδα ηθοποιός. 

2002: 



1 Ιουνίου - Κάκια Αναλυτή,68,Ελληνίδα ηθοποιός. 

25 Αυγούστου- Γιάννης Γκιωνάκης,80,Έλληνας ηθοποιός 

2003: 

28 Ιανουαρίου- Ταϋγέτη,89,Ελληνίδα ηθοποιός 

23 Φεβρουαρίου - Τίτος Βανδής,86,Έλληνας ηθοποιός  

29 Αυγούστου - Διονύσης Παγουλάτος,80, Έλληνας ηθοποιός  

2004: 

30 Μαρτίου - Ελευθερία Βιδάκη,35,Ελληνίδα ηθοποιός  

29 Ιουλίου - Ρένα Βλαχοπούλου, 91, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια 

1 Οκτωβρίου-Ελένη Χατζηαργύρη,79,Ελληνίδα ηθοποιός 

2005: 

1 Σεπτεμβρίου - Θάνος Λειβαδίτης,71,Έλληνας ηθοποιός  

 

 

 

 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης  

To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ. 

Διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη από το 1960. Ξεκίνησε το 1960 ως «Eβδομάδα 

Eλληνικού Kινηματογράφου» μέχρι και το 1965. Το 1966 ονομάστηκε «Φεστιβάλ Ελληνικού 

Κινηματογράφου» μέχρι και το 1991. Το 1992 το Φεστιβάλ έγινε Διεθνές. Οι ταινίες που 

αφορούν τη δική μας δεκαετία είναι οι εξής: 

2000 Tο τελευταίο καταφύγιο Πάβελ Παβλικόφσκι 

2001 Τίρανα έτος μηδέν Φατμίρ Kότσι  

2002 Γυναίκα της Βροχής 

Για πάντα δικός σου 

Χιντενόρι Σουτζιμόρι 

Απιτσατπόνγκ Ουεερασεθακούλ 

2003 Το τελευταίο τραίνο Αλεξέι Γκερμάν Jr 

2004 Όνειρο πικρό Μοσέν Αμιργιουσεφί 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_2000&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=T%CE%BF_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%BB_%CE%A0%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_2001&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B1_%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%84%CE%BC%CE%AF%CF%81_K%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_2002&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%B9_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%84%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9F%CF%85%CE%B5%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_2003&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD_Jr&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_2004&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%B9%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%86%CE%AF&action=edit&redlink=1


2005 Η ευτυχία αλλού Φιν Τροχ  

2006 Οικογενειακοί Δεσμοί Κιμ Τάε-Γιονγκ  

2007 Ώριμο στάχυ Σανγκτζούν Τσάι  

2008 Εκεί πέρα Αμπντολρεζά Καχανί  

2009 Σταυροδρόμια Ζωής Χαρόν Σανί  

Σκαντάρ Κοπτί 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_2007&action=edit&redlink=1
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Συμπέρασμα 

Μετά από το σύντομο αυτό ταξίδι στον ελληνικό κινηματογράφο του 2000-20009, εύκολα 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η βιομηχανία κινηματογράφου έδωσε την ευκαιρία σε νέους 

σκηνοθέτες και ηθοποιούς να δείξουν το ταλέντο τους και τις ικανότητές τους. Αυτό δε σημαίνει 

φυσικά ότι παραγκωνίζεται η συμβολή των «κλασσικών», όπως ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. 

Γενικά, η δεκαετία αυτή έκανε περήφανη την Ελλάδα με την αναγνώριση της δουλείας των 

ανθρώπων αυτών στο εξωτερικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο Σύγχρονος Ελληνικός Κινηματογράφος κατά την πενταετία 2010-

2015 

 

Εισαγωγή 

Ο ελληνικός κινηματογράφος στις μέρες μας φαίνεται να έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές σε 

σχέση με την προηγούμενη πορεία του. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην προδιάθεση τόσο 

των σκηνοθετών όσο και των σεναριογράφων ή παραγωγών για την δημιουργία έργων 

εναλλακτικών, πρωτοποριακών, ανατρεπτικών που θα συμβαδίζουν με τα ρεύματα τις εποχής 

αλλά συχνά μέσα από διαφορετικά μονοπάτια. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες εστιάζουν στα θέματα 

που επιλέγουν να αναδείξουν από μία νέα οπτική γωνία, φιλοπερίεργη, αποκαλυπτική ίσως 

μερικές φόρες προκλητική και «απαγορευμένη». Στο προσκήνιο έρχονται καθημερινά θέματα 

που τις προηγούμενες δεκαετίες θεωρούνταν ταμπού, όπως ο ρατσισμός , η ομοφυλοφιλία, η 

γονεϊκή καταπίεση. Ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται είναι συχνά υπερβολικός, 

εξωπραγματικός ή ουτοπικός δημιουργώντας μια μυστηριώδης ατμόσφαιρα. Ο κινηματογράφος 

πλέον δεν ενδιαφέρεται για την ωραιοποίηση ή την αίγλη πραγμάτων και καταστάσεων, η 

απεικόνιση είναι ρεαλιστικά σκληρή και ψυχρή. Οι χαρακτήρες υιοθετούν και αυτοί με την 

σειρά τους τα παραπάνω χαρακτηριστικά: μινιμαλιστές, λιγομίλητοι, μυστικοπαθείς. 

Συνδυαστικά, στον ελλαδικό χώρο δημιουργείται μια τάση διαφορετική από κάθε προηγούμενη 

στην ιστορία του σινεμά, αδιαμφισβήτητα επηρεασμένη από την Ευρώπη, που όμως κάνει 

μεγάλες προσπάθειες να χαράξει τον δικό της δρόμο ,συχνά με μεγάλη επιτυχία.  

 

Φεστιβάλ-Απονομές Βραβείων 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2010. ( 51
ο
 Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) 

Βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους 

1. 13 ½ του Χάρη Βαφειάδη , Ελλάδα 

2. Casus Belli του Γιώργου Ζώη , Ελλάδα 

3. Double Fault της Ελίνας Φέσσου , Ελλάδα 

4. Oedipus του Ιωακείμ Μυλωνά , Ελλάδα-Κύπρος 

5. Reverse του Τζώρτζη Γρηγοράκη , Ελλάδα-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

6. Ο Μάριος και το κοράκι του Γιάννη Μπουγιούκα , Ελλάδα 

7. Τι ώρα θα γυρίσεις ; της Μαρτίνας Πάσσαρη , Ελλάδα 



8. Το δωμάτιο του Πέτερ του Νικόλα Κολοβό , Ελλάδα-Σουηδία 

9. Το χωριό του Στέλιου Πολυχρονάκη , Ελλάδα 

 

 

 

 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2011. (52
ο
 Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) 

Την χρονιά αυτή στο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο 

Γιάνναρη. Ο Γιάνναρης είναι έλληνας κινηματογραφιστής ο οποίος φέτος για μια ακόμα 

φορά παρουσιάζει την καινούργια του ταινία Man at Sea , δραματική ταινία που 

διαπραγματεύεται το θέμα των προσφύγων. Επιπλέον, το κυρίως πρόγραμμα ελληνικών 

ταινιών περιλάμβανε την ταινία F.L.S του Θάνου Τσάβλη (Ελλάδα) , Το κορίτσι με τα 

μεγάλα μάτια του Αλέξη Τσάφα (Ελλάδα) , Η Αφροδίτη στην αυλή του Τηλέμαχου 

Αλεξίου (Ελλάδα-Γερμανία) κ.α. 

 

 
 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2012.(53
ο
 Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) 

Φέτος πραγματοποιήθηκαν πολλές βραβεύσεις ανάμεσα στις οποίες της ανδρικής 

ερμηνείας που κέρδισε ο έλληνας Γιάννης Παπαδόπουλος για την ερμηνεία του στην 

ταινία ‘Το αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού’ του Έκτορα Λυγίζου. Επίσης 

πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και η λίστα ταινιών του 

περιλάμβανε τις ταινίες τον Θίασο , Ταξίδι στα Κύθηρα και Τοπίο στην ομίχλη. 

 



 
 

 

 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2013.(54
ο
 Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) 

Φέτος και πάλι πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ  Θεσσαλονίκης στο οποίο και πάλι 

βραβεύτηκαν Ελληνικές ταινίες μικρού μήκους … ανάμεσα σε αυτές είναι η ταινία της 

Βενετία Ευριπιώτου (Ελλάδα) Counting Happiness , Memory Reloaded του Πάνου 

Παππά και της Δέσποινας Χαραλάμπους (Ελλάδα) , Pieta Αλέξανδρου Τσαντίλα 

(Ελλάδα) κ.α. 

 

 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2014.(55
ο
 Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) 

Στο φετινό Φεστιβάλ γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια ελληνικού κινηματογράφου με την προβολή 

πολλών ελληνικών ταινιών όπως για παράδειγμα η ταινία του Χρήστου Βουρούπα (Ελλάδα) 7 

θυμοί ,  του Κωνσταντίνου Γιάνναρη (Ελλάδα) Από την άκρη της πόλης , Γλυκία συμμορία του 



Νίκου Νικολαίδη (Ελλάδα) , Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού (Ελλάδα) κ.α. Παράλληλα , στο 

Φεστιβάλ Δράμας βραβεύτηκαν 16 Ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. 

 

 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2015.(56
ο
 Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) 

Το 56
ο
 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 6 έως 15 Νοεμβρίου 

2015.  Με εμφανή προσανατολισμό στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, το Φεστιβάλ προσκαλεί 

κοινό και δημιουργούς σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική γιορτή , με ταινίες απ’ όλο τον 

κόσμο , κινηματογραφικές εκπλήξεις , αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις. 

 

Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας 



 

Τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ Δράμας έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο του 

κινηματογραφικού κόσμου όσο και στη συνείδηση του κοινού, ως ο χώρος ανάδειξης των 

κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους, ως ο χώρος παρουσίασης όλων αυτών που θα 

αποτελέσουν ή θα συμπληρώσουν στο μέλλον ένα βασικό κομμάτι του πολιτισμού μας. 

Κοινό και συμμετέχοντες δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό το Φεστιβάλ. Ενδεικτικό της 

σημασίας που αποδίδουν στο Φεστιβάλ Δράμας οι νέοι κινηματογραφιστές είναι πως πολλοί απ’ 

αυτούς θεωρούν πως η συμμετοχή και βράβευσή τους στο Φεστιβάλ θα αποτελέσει ένα 

εφαλτήριο, τόσο για την αναγνώριση του έργου τους όσο και για την περαιτέρω καλλιτεχνική 

πορεία τους. Παράλληλα, το χρηματικό ύψος των βραβείων καθιστά ακόμα πιο ελκυστική την 

συμμετοχή τους. 

Ακόμα πιο ελκυστική γίνεται η ατμόσφαιρα αυτού του ετήσιου συμβάντος με την ζεστή 

φιλοξενία και αποδοχή των κατοίκων της Δράμας. 

Εκτός από την παρουσίαση των ταινιών των διαφόρων καλλιτεχνών που παίρνουν μέρος, κατά 

τη διάρκεια του φεστιβάλ διοργανώνονται διαφορές ενημερώσεις για  διεθνείς κινηματογραφίες, 

προσφέροντας έτσι την δυνατότητα στους θεατές να λάβουν γνώσεις σύμφωνα με την σφαίρα 

του κινηματογράφου. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου 

 

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου του 

2009 με στόχο να ενώσει τους κινηματογραφιστές όλων των δημιουργικών ειδικοτήτων, που με 

συνέπεια και σε διάρκεια, διαμορφώνουν το κινηματογραφικό τοπίο της χώρας μας. 

Κεντρική δράση της ΕΑΚ είναι η ετήσια διοργάνωση και απονομή των Εθνικών 

Κινηματογραφικών Βραβείων. 

Η ΕΑΚ δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης, διοργανώνοντας ανοιχτές συζητήσεις και διαλέξεις για επαγγελματίες (Riding the 

Greek Wave), καθώς και εργαστήρια/σεμινάρια που απευθύνονται σε σπουδαστές και σινεφίλ 

(Film Factory). 

Στο πλαίσιο ενός κοινού πεδίου δράσης με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και 

άλλες Ακαδημίες του εξωτερικού, η ΕΑΚ διοργανώνει διεθνείς εκδηλώσεις, όπως το Ευρωπαϊκό 



Βραβείο Νεανικού Κοινού (EFA Young Audience Award), τις Χρυσές Νύχτες της Γαλλικής 

Ακαδημίας, κ.α. φέρνοντας σε επαφή το ελληνικό κοινό με τους Ευρωπαίους 

κινηματογραφιστές. 

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου είναι μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών 

Κινηματογραφικών Ακαδημιών (Film Academy Network of Europe), συμβάλλοντας στη 

διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον κινηματογράφο. 

Βραβεία: 

Τα Βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου είναι ετήσια βραβεία για την αριστεία 

των κινηματογραφικών επιτευγμάτων του ελληνικού κινηματογράφου. Αντικατέστησαν τα 

παλαιότερα και καταργηθέντα Κρατικά Κινηματογραφικά Βραβεία Ποιότητας (αναφερόμενα 

και ως Κρατικά Βραβεία Ελληνικού Κινηματογράφου). Η Ακαδημία προτείνει επίσης τη ταινία 

που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας 

Κινηματογράφου που είναι γνωστά ως «Όσκαρ». 

Στις 3 Μαΐου 2010, έγινε η πρώτη τελετή απονομής που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών. Η τελευταία τελετή απονομής διοργανώθηκε στις 14 Απριλίου 2014, με τα 

περισσότερα βραβεία να παραλαμβάνει η «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη και «Ο 

εχθρός μου» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. 

Ακολουθεί λίστα με τις ταινίες που επιλέγει η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου από το 

2010 για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα Όσκαρ: 

 2010, Κυνόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου. (Υποψηφιότητα ξενόγλωσσης ταινίας) 

 2011, Attenberg της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγγάρη. 

 2012, Άδικος κόσμος του Φίλιππου Τσίπου. 

 2013, Το αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού του Έκτορα Λύγιζου. 

 2014, Μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη. 

 

Συνολικά οι ταινίες της περιόδου ’10-΄15 

(Οι ταινίες αναγράφονται με αλφαβητική και όχι χρονολογική σειρά) 

180 μοίρες 

4 μαύρα κουστούμια 

45 m2 (45 Τετραγωνικα) 

ArTtherapy 

Attenberg 

JACE 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.sevenspot.gr/gr/GamesInner/180_%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%82_DVD/1787-20012.html


L Εγώ είμαι 

Luton 

Magic hour 

Miss Violence 

Poker Face 

September 

Show Bitch 

Tungsten 

Wasted Youth 

Άδικος κόσμος 

Ακάλυπτος 

Άλπεις 

Απ' τα κόκαλα βγαλμένα 

Δεμένη κόκκινη κλωστή 

Δεσμά αίματος 

Ζητείται ψεύτης 

Η αιώνια επιστροφή του Παρασκευά 

Η λιμουζίνα 

Η πόλη των παιδιών 

Η τελική αποπληρωμή 

Η Υπογραφή 

Θεόφιλος 

Κάθαρση 

Κανένας 

Κόκκινος ουρανός 

Κυνόδοντας 

Μαντζουράνα 

Μαχαιροβγάλτης 

Με χωρίς γυναίκες 

Μέσα στο δάσος 



Μπιλομπα 

Να κάθεσαι και να κοιτάς 

Νεκρή Ευρώπη 

Νικόστρατος: Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι 

Ο Βιοπαλαιστής στη στέγη 

Ο εχθρός μου 

Οι Ιππείς της Πύλου 

Παράδεισος 

Στα καλά καθούμενα 

Στρέλλα 

Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους 

Τα Οπωροφόρα της Αθήνας 

Τα χρονικά του Δρακοφοίνικα: Αδάμαστος 

Ταξίδι στη Μυτιλήνη 

Το αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού 

Το δέντρο και η κούνια 

Το Έτερον ήμισυ 

Το μικρό ψάρι 

Τον καιρό των Ελλήνων 

Τρία πουλάκια κάθονται 

Χάρισμα 

Χώρα προέλευσης 

 

Επίλογος 

 

Έτσι κλείνει η τελευταία πενταετία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, που 

χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρουσες τάσεις, απονομές βραβείων αλλά και αξιόλογες ταινίες, οι 

καλύτερες των οποίων χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης. 


