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Ο κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά αποτελεί σήμερα την αποκαλούμενη και έβδομη τέχνη, 

δίπλα στη γλυπτική, τη ζωγραφική, το χορό, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη 

λογοτεχνία. Αρχικά εμφανίστηκε περισσότερο ως μια νέα τεχνική καταγραφής της κίνησης 

και οπτικοποίησής της, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος (κινηματογράφος = κίνηση + 

γραφή). 

Είναι γενικά δύσκολο να αναδειχθεί ένας μοναδικός εφευρέτης του κινηματογράφου, ως 

τεχνική της κινούμενης εικόνας. Επιπλέον, είναι γεγονός πως επί σειρά ετών ο άνθρωπος 

πειραματίστηκε πάνω στην προσπάθεια απεικόνισης της κίνησης. Καταλυτικό ρόλο στην 

εξέλιξη της τεχνικής του κινηματογράφου διαδραμάτισε η ανακάλυψη και διάδοση 

της φωτογραφίας, στα μέσα του 19ου αιώνα. Μία από τις πρώτες και ιδιαίτερα σημαντικές 

αναλύσεις της κίνησης με τη βοήθεια φωτογραφικής μηχανής, έγινε περίπου το 1878, 

όταν ο Βρετανός φωτογράφος Edward Muybridge, έχοντας καταφέρει να αναπτύξει 

μεθόδους διαδοχικής φωτογράφισης, απεικόνισε την κίνηση ενός αλόγου, αποδεικνύοντας 

τότε, πως κατά τη διάρκεια του καλπασμού του υπάρχουν στιγμές που τα πόδια του δεν 

έχουν επαφή με το έδαφος. Την ίδια περίπου εποχή, ο Γάλλος φυσικός Ετιέν 

Μαρέ κατόρθωσε να συλλάβει φωτογραφικά το πέταγμα ενός πουλιού με τη βοήθεια μιας 

φωτογραφικής μηχανής με τη δυνατότητα να αποτυπώνει 12 στιγμιότυπα ανά λεπτό. 

Τα σημαντικότερα ίσως επιτεύγματα σχετικά με την ανάπτυξη της κινηματογραφικής 

τεχνικής έγιναν στα τέλη του 1880, με κυριότερο ίσως, την εφεύρεση 

του κινητοσκοπίου από τον Ουίλλιαμ Ντίκσον, ο οποίος εργαζόταν στα εργαστήρια 

του Τόμας Έντισον. Το κινητοσκόπιο, ήταν μία μηχανή προβολής, με δυνατότητα να 

προβάλλει την κινηματογραφική ταινία σε ένα κουτί, το οποίο ήταν ορατό μόνο από έναν 

θεατή, μέσω μιας οπής. Η συσκευή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα στις 20 

Μαΐου του 1891, μαζί με την πρώτη κινηματογραφική ταινία. Ο Έντισον θεωρούσε την 

εφεύρεση του κινητοσκοπίου ήσσονος σημασίας και ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε ώστε να 

προβάλλονται οι ταινίες για περισσότερους θεατές. Επιπλέον δεν κατοχύρωσε την 

εφεύρεση διεθνώς, με αποτέλεσμα να είναι νόμιμη η αντιγραφή και εξέλιξή της 

στην Ευρώπη, όπου σύντομα εμφανίστηκε ως εισαγόμενο προϊόν. 

Στη Γαλλία, οι αδελφοί Ογκύστ και Λουί Λυμιέρ, βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο των 

Ντίκσον και Έντισον, εφηύραν τον κινηματογράφο (cinematographe) που αποτελούσε μία 

φορητή κινηματογραφική μηχανή, λήψεως, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ. Στις 28 

Δεκεμβρίου του 1895, έκαναν και την πρώτη δημόσια προβολή, στο Παρίσι. Η ημερομηνία 
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αυτή αναφέρεται από πολλούς ως η επίσημη ημέρα που ο κινηματογράφος με την σημερινή 

του γνωστή μορφή έκανε την εμφάνισή του. Εκείνη τη δημόσια προβολή παρακολούθησαν 

συνολικά 35 άτομα επί πληρωμή και προβλήθηκαν δέκα ταινίες συνολικής διάρκειας 

περίπου δεκαπέντε λεπτών. Οι πρώτες κινηματογραφικές ταινίες ήταν μικρής διάρκειας, 

παρουσιάζοντας συνήθως στατικά, μία σκηνή της καθημερινότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας από τους πρώτους κινηματογραφιστές που χρησιμοποίησε την διαθέσιμη τεχνική της 

εποχής με σκοπό την παραγωγή ταινιών κάτω από όρους τέχνης, υπήρξε ο Ζωρζ Μελιέ, ο 

οποίος θεωρείται και από τους πρώτους κινηματογραφικούς σκηνοθέτες. Οι ταινίες του 

πραγματεύονταν θέματα από το χώρο του φανταστικού, ενώ η ταινία του Ταξίδι στη 

Σελήνη (Le voyage dans la lune, 1901) υπήρξε πιθανότατα η πρώτη που προσπάθησε να 

περιγράψει ένα ταξίδι στο διάστημα. Επιπλέον, εισήγαγε τεχνικές οπτικών εφέ, ενώ για 

πρώτη φορά πρόβαλε έγχρωμες ταινίες, χρωματίζοντας την κινηματογραφική ταινία 

(καρέ) με το χέρι. 

Με αφετηρία τις νέες δυνατότητες που αναδείχθηκαν, ο κινηματογράφος 

μετασχηματίστηκε διεθνώς σε μία δημοφιλή μορφή τέχνης, ενώ παράλληλα πολλοί 

κινηματογραφικοί χώροι δημιουργήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την προβολή ταινιών. 

Εκτιμάται ότι το 1908, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν περίπου 10.000 

κινηματογράφοι. Οι ταινίες της εποχής είχαν διάρκειας δέκα έως δεκαπέντε λεπτών, αλλά 

σταδιακά η διάρκειά τους αυξήθηκε. Σημαντική συμβολή σε αυτό είχε ο Αμερικανός 

σκηνοθέτης D. W. Griffith, στον οποίο ανήκουν μερικά από τα πρώτα ιστορικά έπη του 
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κινηματογράφου. Το 1912 (ή 1911) ο θεωρητικός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε 

δοκίμιό του τον όρο έβδομη τέχνη για να περιγράψει τον κινηματογράφο. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο (βουβός 

κινηματογράφος) και συχνά οι προβολές ταινιών συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική. Η 

ιστορία του ηχογραφημένου κινηματογραφικού ήχου ξεκίνησε το 1926, όταν η Warner 

Brothers παρουσίασε μία συσκευή (Vitaphone), η οποία έδινε τη δυνατότητα 

αναπαραγωγής μουσικής, μέσω ενός δίσκου που συγχρονιζόταν με την μηχανή προβολής 

της ταινίας. Βασισμένη σε αυτή τη νέα τεχνολογία, στα τέλη του 1927, κυκλοφόρησε η 

ταινία The Jazz Singer, η οποία αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ήταν βουβή, 

υπήρξε η πρώτη που περιείχε διαλόγους. 

Περίπου την ίδια περίοδο με την προσαρμογή του ήχου, ξεκίνησαν συστηματικές 

προσπάθειες για την προσθήκη χρώματος. Έγχρωμες ταινίες είχαν ήδη εμφανιστεί από 

τις αρχές του 20ου αιώνα, μέσω του χρωματισμού των κινηματογραφικών καρρέ με το 

χέρι, μέθοδος που εγκαταλείφθηκε σταδιακά, σε συνδυασμό και με την αύξηση της 

διάρκειας των ταινιών. Ανάμεσα στις πρώτες συνθετικές μεθόδους προσθήκης χρώματος, 

υπήρξε η Technicolor, η οποία τελειοποιήθηκε το 1941 (Monopack Technicolor), αν και 

παρέμενε ακριβή λόγω των περίπλοκων σταδίων διαχωρισμού και εμφάνισης των 

χρωμάτων. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίστηκε επιπλέον το 

έγχρωμο αρνητικό φιλμ της εταιρίας Eastman Kodak, το οποίο δεν απαιτούσε διαδικασία 

διαχωρισμού των χρωμάτων. Αν και μέχρι τη δεκαετία του 1950, η παραγωγή έγχρωμων 

ταινιών μειοψηφούσε, κατά τη δεκαετία του 1960 και χάρη στην ανάπτυξη της σχετικής 

τεχνολογίας, ο έγχρωμος κινηματογράφος επικράτησε. 
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Το θέμα της επιτυχίας μιας ταινίας είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει την παγκόσμια 

κινηματογραφική κοινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει, γιατί  υπάρχουν 

πολλοί τρόποι για να αποφασίσει κανείς αν μια ταινία είναι επιτυχημένη ή όχι. Έτσι, ο 

καθένας δημιουργεί τα δικά του κριτήρια και ισχυρίζεται ότι αυτά είναι που πρέπει να 

λαμβάνονται υπ΄ όψιν κατά την αξιολόγηση μιας ταινίας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια 

κριτήρια, τα οποία είναι, κατά γενική ομολογία, αυτά με τα οποία μπορούμε να εξάγουμε 

ασφαλή συμπεράσματα για την επιτυχία μιας ταινίας. Αυτά τα κριτήρια είναι τα εξής: 

 Η επίδραση μιας ταινίας. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των επιτυχημένων ταινιών είναι 

ότι άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου και αποτέλεσαν σημείο 

αναφοράς για τους επόμενους δημιουργούς, οι οποίοι βάδισαν στα ίχνη τους. 

 Η άποψη των κριτικών. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι κριτικοί κινηματογράφου είναι οι 

πλέον αρμόδιοι για να σχολιάσουν μια ταινία. Άρα, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό κριτήριο, αφού η γνώμη τους έχει μεγάλη βαρύτητα. 

 Βραβεία και διακρίσεις. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα ταινιών στην 

ιστορία του κινηματογράφου, οι οποίες δεν απέσπασαν τα βραβεία που ενδεχομένως 

άξιζαν, όμως συνήθως οι βραβεύσεις μιας ταινίας μπορούν να μας δώσουν μια 

γενικότερη εικόνα για την επιτυχία της. 

 Η εμπορική επιτυχία. Αυτό είναι άλλο ένα κριτήριο, του οποίου η αξιοπιστία μπορεί να 

ελεγχθεί, για αυτό και έχει μικρότερη ισχύ από τα προηγούμενα. Αυτό δεν σημαίνει, 

βέβαια, ότι παύει να μας προσφέρει ένα ακόμη μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στις ταινίες. 

 

 

 

 

 

 

 



 Ταινία δράσης είναι ένα κινηματογραφικό είδος στο οποίο ένας ή περισσότεροι ήρωες 

ωθούνται σε μια σειρά από προκλήσεις που συνήθως περιλαμβάνουν σωματικά 

κατορθώματα, εκτεταμένες σκηνές μάχης, βία και ξέφρενα κυνηγητά. Οι ταινίες δράσης 

τείνουν να διαθέτουν ένα πολυμήχανο χαρακτήρα που αγωνίζεται ενάντια στις απίστευτες 

πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένων απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, έναν κακοποιό 

ή μια επιδίωξη, η οποία γενικά καταλήγει σε νίκη για τον ήρωα. 

Ενώ οι ταινίες δράσης είναι μια αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα κινηματογραφικά στούντιο, 

ιδιαίτερα αν διαθέτουν γνωστούς χαρακτήρες στην ιστορία ή φαντασία, σχετικά λίγες 

συγκεντρώνουν τον κρίσιμο έπαινο. Οι πιθανές εξηγήσεις δείχνουν τους δισδιάστατους 

χαρακτήρες τους και την αντιληπτή έλλειψη διανοητικού περιεχομένου στο ύφος 

 

Πρόοδοι στη CGI το έχουν καταστήσει φτηνότερο και ευκολότερο να δημιουργήσουν 

ακολουθίες δράσης και άλλα οπτικά αποτελέσματα που απαίτησαν τις προσπάθειες των 

επαγγελματικών πληρωμάτων ακροβατικής επίδειξης στο παρελθόν. Εντούτοις, οι 

αντιδράσεις στις ταινίες δράσης που περιέχουν σημαντικό αριθμό της CGI έχουν 

αναμιχθεί όπως οι ταινίες που χρησιμοποιούν computer animations για να δημιουργήσουν 

τα μη ρεαλιστικά, ιδιαίτερα απίστευτα γεγονότα που συναντιούνται συχνά με την κριτική. 

Ενώ η δράση έχει εδώ και καιρό ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο στις ταινίες, το είδος της 

"ταινία δράσης" άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του 1970, μαζί με την αύξηση των 

φιγούρων και ειδικών εφέ. Το είδος είναι στενά συνδεδεμένο με το θρίλερ και την 

περιπέτεια και μπορεί επίσης να περιέχει  στοιχεία της φαντασίας και κατασκοπείας. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '20 και της δεκαετίας του '30, οι ταινίες δράσης ήταν 

συχνά «swashbuckling» ταινίες περιπέτειας στις οποίες ο Ντάγκλας Fairbanks 

χρησιμοποιούσε ξίφη σε Western.Η δεκαετίες του '40 και του '50 είδαν «τη δράση» σε 

μια νέα μορφή μέσω ταινίες πολέμου και cowboy. 

Η μακροχρόνια επιτυχία της σειράς James Bond (που κυριάρχησε εύκολα τις ταινίες 

δράσης της δεκαετίας του 1960) εισήγαγε ουσιαστικά όλες τις βάσεις της σύγχρονης 

ταινία δράσης. Οι ταινίες του Bond χαρακτηρίστηκαν από  χαρακτήρες όπως ο 

πολυμήχανος ήρωας: ένας στρατός αποτελούμενος από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε 

θέση να αποστείλει τους αχρείους εγκεφάλους μετά από την προσπέραση των μπράβων 

τους με όλο και περισσότερο δημιουργικούς τρόπους. Τέτοιοι ήρωες είναι έτοιμοι με τα 

λογοπαίγνια, και τα ξηρά πειράγματα. Οι ταινίες του Bond χρησιμοποίησαν επίσης τη 



γρήγορη κοπή, τα αυλακώματα αυτοκινήτων, τις πάλες πυγμών, ποικίλα όπλα και 

«gadgets», και επιμελημένες ακολουθίες δράσης. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 οι ταινίες του Bond αντιμετώπισαν ανταγωνισμό 

ως χαλικώδεις ιστορίες ιδιωτικών αστυνομικών και τα αστικά δράματα εγκλήματος 

άρχισαν να εξελίσσονται και να συγχωνεύονται με το νέο ύφος «δράσης», που οδηγεί σε 

μια σειρά ταινιών αστυνομικών εκκεντρικών παρατηρήσεων, όπως Bullitt (1968), The 

French Connection (1971) και Dirty Harry (1971). Η ταινία Dirty Harry σήμανε το τέλος 

της παραγωγικής εποχής των ταινιών «κάουμποϋ και Ινδών» και westerns. Οι 

περιορισμοί στη γλώσσα, το ενήλικο περιεχόμενο, και η βία είχαν χαλαρώσει και αυτά τα 

στοιχεία έγιναν πιο διαδεδομένα. Η διασταύρωση των υφών (όπως οι κατασκοπικές και 

πολεμικές ταινίες, ή westerns και τα αστυνομικά δράματα) θα γινόταν ο κανόνας στη 

δεκαετία του '80. Πρέπει επίσης να σημειωθεί εντούτοις, ότι η δεκαετία του '70 είδε την 

εισαγωγή των ταινιών πολεμικών τεχνών στα δυτικά ακροατήρια. 

 

 

 

 

 

Η δεκαετία του '80 θα έβλεπε την ταινία δράσης να κατακλύζει το Hollywood για να γίνει 

μια κυρίαρχη μορφή θερινής υπερπαραγωγής. «Η εποχή δράσης» διαδόθηκε από τους 

δράστες όπως Sylvester Stallone,  Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis και  Τσακ 

Νόρις. Ο Steven Spielberg και ο George Lucas πλήρωσαν ακόμη και το σεβασμό τους στο 

στυλ εμπνευσμένο των ταινιών του Bond με την επιτυχία  Raiders of the Lost Ark 

(1981).Το 1982, ο δράστης Nick Nolte και ο κωμικός Eddie Murphy συνέθλιψαν τα 

αρχεία box office με τη δράση-κωμωδία «48 ώρες,» που πιστώθηκαν ως πρώτη ταινία 

«body cop». 



Όπως το δυτικό ύφος, οι κατασκοπικές ταινίες, καθώς επίσης και οι ταινίες αστικής 

δράσης, άρχιζαν να διακωμωδούνται, και με την επανάσταση ανάπτυξης στη 

CGI(computer generated imagery), οι «πραγματικές» τοποθετήσεις άρχισαν να δίνουν 

τόπο στα όλο και περισσότερο φανταστικά περιβάλλοντα. Αυτή η νέα εποχή των ταινιών 

δράσης είχε συχνά προϋπολογισμούς αντίθετα από οποιεσδήποτε στην ιστορία των 

κινηματογραφικών ταινιών. Κατά συνέπεια, η δεκαετίες του '80 και του '90 είδαν μια 

άνοδο και στους προϋπολογισμούς και στον αριθμό συνεπειών που μια ταινία θα μπορούσε 

γενικά να έχει. Αυτό οδήγησε σε μια αυξανόμενη επιθυμία από τους παραγωγούς ταινιών 

να δημιουργηθούν οι νέες τεχνολογίες που θα τους επέτρεπαν να αντιμετωπίσουν τον 

ανταγωνισμό και να αυξήσουν τον αριθμό του ακροατηρίου. Η επιτυχία της ταινίας Batman 

του Tim Burton (1989) οδήγησε σε μια σειρά από οικονομικές επιτυχίες. Μέσα σε μια 

δεκαετία, απέδειξαν τη βιωσιμότητα μιας νέας υποενότητας των ταινιών δράσης: οι 

ταινίες βασισμένες σε comics. 

 

 

 

 

 

 



Ενώ οι ταινίες δράσης συνεχίζουν να ακμάζουν δεδομένου ότι είναι ταινίες μέσου 

προϋπολογισμού,  είναι αξιοσημείωτο το πόσο καλά έχουν ενσωματωθεί  με τις εικόνες σε 

εγρήγορση. Παραδείγματος χάριν, το Star Trek του 2009 είχε αρκετά εφέ 

επιστημονικής φαντασίας και έννοιες όπως το ταξίδι στο χρόνο μέσω μιας μαύρης 

τρύπας. Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας κτίστηκε γύρω από ακολουθίες 

δράσης, πολλές από τις οποίες ήταν αρκετά συμβατικές (μάχες σώμα με σώμα ή με 

όπλα). Ενώ το αρχικό Star Wars χαρακτήρισε αυτό το είδος πάλης, υπήρξε πολύ 

έμφαση στα διαστημόπλοια  και τις εναέριες μάχες στο μακρινό διάστημα. Ήταν δράση με 

μια συστροφή επιστημονικής φαντασίας. Η τάση με το Star Trek ακόμη και με την τριλογία 

Dark Night αποτελεί το γεγονός ότι οι μάχες σώμα με σώμα και με ασιατικές τεχνικές 

χρησιμοποιούνται τώρα σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας και με υπερήρωες. Όσον 

αφορά το αστέρι δράσης του 21ου αιώνα, ο Jason Statham είναι το προφανέστερο δυτικό 

παράδειγμα.  

    



Οι ταινίες δράσης Χονγκ Κονγκ χαρακτηρίζονται από ακροβατικές σκηνές, σκηνές πάλης 

πολεμικών τεχνών, τα παιχνίδια με όπλα, και  επικίνδυνες ακροβατικές επιδείξεις που 

εκτελούνται από τους κορυφαίους επαγγελματίες ηθοποιούς. Από την άλλη, οι 

αμερικανικές ταινίες δράσης χαρακτηρίζονται από μεγάλες εκρήξεις ,συγκρούσεις 

αυτοκινήτων και εξελιγμένα ειδικά εφέ. Οι ταινίες δράσης Hong Kong ήταν στην αιχμή 

τους από τη δεκαετία του '70 μέχρι δεκαετία του '90, όταν οι ταινίες δράσης 

πειραματιζόντουσαν με διάφορες νέες τεχνικές που θα υιοθετούνταν στη συνέχεια και 

από τις ταινίες δράσης του Hollywood. 
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 Η επιστημονική φαντασία του σήμερα ή αλλιώς όπως ονομάζεται ΕΦ ξεκίνησε να 

αναπτύσσεται κατά τον 19ο αιώνα και τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, με την  λογοτεχνία της 

επιστημονικής φαντασίας, γέννημα της νεωτερικότητας και της βικτοριανής εποχής, 

ξεπήδησε με το ιδιόρρυθμο γοτθικό μυθιστόρημα Φράνκενσταιν (1818) της Μαίρη Σέλαΐ 

(1797-1851), το οποίο πρωτοτυπούσε αντλώντας τρόμο από υποτιθέμενα μοντέρνα 

επιστημονικά επιτεύγματα: ένας νεαρός Ελβετός επιστήμονας σχηματίζει ένα ανθρώπινο 

σώμα από απομεινάρια πτωμάτων και του εμφυσά ζωή με ένα ηλεκτρικό σοκ. Στις αρχές 

του 20ου αιώνα και ως περίπου την έκρηξη του Β' παγκόσμιου πολέμου  η επιστημονική 

φαντασία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις ΗΠΑ μέσα από «φθηνά» λαϊκά περιοδικά έντυπα 

μαζικής παραγωγής και ειδικού ενδιαφέροντος, όπου φιλοξενούνταν διηγήματα στηριγμένα 

στα θέματα του διαστημικού ταξιδιού, των εξωτικών περιπετειών, του νουάρ αστυνομικού, 

της Άγριας Δύσης και των υπερηρώων. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά απ' αυτόν 

αναδείχθηκε στον αγγλοσαξονικό κόσμο μια νέα γενιά συγγραφέων, με ανεπτυγμένες 

συγγραφικές δεξιότητες και ισχυρές επιρροές από τα λαϊκά περιοδικά έντυπα του 

Μεσοπολέμου, η οποία σήμανε την επιστροφή σε μεγαλύτερη αληθοφάνεια και έδινε 

έμφαση στην ποιοτική βελτίωση της γραφής, στην πειστικότερη κοσμοπλασία, στον 

συγκρατημένο μελλοντολογικό προβληματισμό και σε ζητήματα όπως η εξερεύνηση του 

Γαλαξία, η επαφή με πολιτισμένα εξωγήινα πλάσματα και η αντίδραση της κοινωνίας 

απέναντι σε πιθανές νέες εφευρέσεις και ανακαλύψεις (π.χ. ρομπότ, ατομική ενέργεια, 

διαπλανητικά ταξίδια κλπ). 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του '70 η κινηματογραφική ΕΦ αποκτά νέα ώθηση με μία 

πληθώρα νέων και αξιόλογων παραγωγών, πολλές από τις οποίες βασίζονταν σε 

προγενέστερα μυθιστορήματα ή διηγήματα. Όμως μία σειρά από εξαιρετικά επιτυχημένες 

ταινίες στα τέλη της δεκαετίας είναι που θα κάνουν το είδος πρώτο στις 

κινηματογραφικές εισπράξεις: Στενές επαφές του τρίτου τύπου του Στίβεν Σλίπμπεργκ 

(1977), Μαντ Μαξ του Τζορτζ Μίλε (1979),Άλιεν  του Ρίντλεΐ Σκοτ (1979) και, πάνω απ' 

όλα, Ο Πόλεμος Των Άστρων του Τζορτζ Λούκας. 

Την ίδια περίοδο η επανάσταση των μικροϋπολογιστών, περί τα μέσα του ‘70, έκανε την 

υψηλή τεχνολογία προσιτή από οικονομική και πρακτική άποψη. Τότε εμφανίστηκαν στον 

δυτικό κόσμο περιθωριακές κοινότητες ατόμων που δεν διαμορφώθηκαν από μουσικές, 

πολιτικές ή αισθητικές προτιμήσεις, αλλά από την ενασχόλησή τους με τα ψηφιακά 

συστήματα και τα υπολογιστικά ή τηλεφωνικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Το αποτέλεσμα 

είναι στα τέλη της δεκαετίας του ’70 να αναδυθεί το ρεύμα του κυβερνοπάνκ, με 

εκπροσώπους συγγραφείς όπως ο Μπρους Στέρλινγκ και ο Γουίλιαμ Γκίμπσον[12]. Το 

κυβερνοπάνκ συνέχισε την παράδοση του Νέου Κύματος σχετικά με τη στροφή στη Γη του 
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κοντινού μέλλοντος με σκοπό να υποδείξει τους κινδύνους και τις προοπτικές που 

ενείχαν η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η μεταβιομηχανική κοινωνία και η διαρροή 

επίκαιρης υψηλής τεχνολογίας (κυρίως βιοτεχνολογίας και προϊόντων της επιστήμης 

υπολογιστών) στο ευρύ κοινό. Για την περιγραφή του νέου ρεύματος προέκυψε σύντομα ο 

όρος κυβερνοπάνκ, ο οποίος ένωνε τον κόσμο της πληροφορικής και της κυβερνητικής με 

περιθωριακές σκηνές οργανωμένης αμφισβήτησης όπως οι πανκ, καθώς στα περισσότερα 

έργα του ρεύματος πρωταγωνιστούσαν αντιήρωες και παράνομοι χάκερ του μέλλοντος. Η 

διεθνής αναγνώριση του κινήματος έφτασε τελικά το 1984 όταν το κυβερνοπάνκ 

μυθιστόρημα Νευρομάντης, του Γκίμπσον, κέρδισε τα βραβεία Nebula, Hugo και Philip K. 

Dick, δύο έτη μετά την προβολή του Μπλέιντ Ράνερ, μίας κινηματογραφικής ταινίας του 

Ρίντλεϊ Σκοτ η οποία βασιζόταν σε μυθιστόρημα του Φίλιπ Ντικ και κατόρθωνε να 

οπτικοποιήσει το νέο ρεύμα. Ο έμφυτος μεταμοντερνισμός στη γραφή του Γκίμπσον και η 

νουάρ αισθητική του θα καταστήσουν την ΕΦ, ίσως για πρώτη φορά, αντικείμενο 

διεξοδικών λογοτεχνικών αναλύσεων. 

Παράλληλα με την εμφάνιση του κυβερνοπάνκ γνωρίζει αναβίωση και η λογοτεχνική 

διαστημική όπερα στις αρχές της δεκαετίας του '80, μία αναβίωση η οποία συνεχίζεται ως 

σήμερα. Σε αυτή τη νέα μορφή της είναι επηρεασμένη από το κυβερνοπάνκ, με έναν 

χαρακτήρα πιο σκοτεινό, μεγάλη επιστημονική ακρίβεια, εστίαση σε νέες τεχνολογίες και 

έμφαση στην ανάπτυξη χαρακτήρων. Συγγραφείς του χώρου, οι περισσότεροι Βρετανοί, 

είναι ο Πίτερ Χάμιλτον, ο Τζον Χάρισον, ο Στίβεν Μπάξτερ κλπ. Νέες ιδέες και 

αξιοσημείωτες μελλοντικές τεχνολογίες, οι οποίες τώρα βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο, 

κάνουν την εμφάνισή τους στην επιστημονική φαντασία, όπως η νανοτεχνολογία, ητεχνητή 

νοημοσύνη ή η έννοια της τεχνολογικής μοναδικότητας (singularity) η οποία τώρα 

αποκρυσταλλώνεται. Υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά και μετά τη μνημειώδη επιτυχία 

του Πολέμου των Άστρων, το Σταρ Τρεκ αναγεννιέται, πρώτα ως σειρά 

κινηματογραφικών ταινιών και μετά ως μία νέα τηλεοπτική σειρά τοποθετημένη στο ίδιο 

αφηγηματικό σύμπαν με την παλιά. Παράλληλα οι ταινίες ΕΦ του Χόλιγουντ, όπως 

ο Εξολοθρευτής του Τζέιμς Κάμερον ή ο Ρόμποκοπ του Πολ Βερχόφεν μετατρέπουν το 

είδος σε ακρογωνιαίο λίθο της ποπ κουλτούρας. Τη δεκαετία του '90 η αγορά της 

τηλεοπτικής επιστημονικής φαντασίας θα εκραγεί με ποικίλες σειρές υψηλής ποιότητας 

που αποκτούν διεθνώς φανατικό κοινό (π. χ. Babylon 5, Γη 2, Σίκουεστ, The X-
Files κλπ). Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας Μάτριξ το 1999, το κυβερνοπάνκ αλλά 

και η εικονική πραγματικότητα, ιδέα που έχει εξερευνηθεί κατά κόρον στην επιστημονική 

φαντασία υπό διάφορες οπτικές γωνίες, διαδίδονται ευρύτερα. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 από την ευρύτερη επικράτεια του κυβερνοπάνκ ξεπήδησε 

το ατμοπάνκ (steampunk), ένα λογοτεχνικό ρεύμα το οποίο δεν έχει τόσο εμφανή 

δυστοπικό χαρακτήρα και όπου το σκηνικό της ιστορίας τοποθετείται όχι στο κοντινό 

μέλλον, αλλά σε έναν εναλλακτικό 19ο αιώνα· μετά τη βιομηχανική επανάσταση αλλά πριν 

την εξάπλωση της ηλεκτροδότησης. Η τεχνολογία στους ατμοπάνκ κόσμους είναι συνήθως 

πιο προηγμένη σε σχέση με την πραγματική τεχνολογία της εποχής αλλά, ελλείψει 

ηλεκτρονικών στοιχείων, βασίζεται στη δύναμη του ατμού και των κουρδιστών 

μηχανισμών, όπως πράγματι γινόταν τότε. Κατά τα άλλα, η κοινωνία, η αισθητική και η 
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ατμόσφαιρα συνήθως αντανακλούν επακριβώς τις συμβάσεις του βικτοριανού κόσμου. Το 

ατμοπάνκ εμφανίστηκε όταν κάποιοι συγγραφείς άρχισαν συνειδητά να μιμούνται τα 

πρώιμα έργα ΕΦ που γράφτηκαν πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμβολιάζοντάς τα 

όμως με δόσεις του πολύ επίκαιρου κυβερνοπάνκ. Ορισμένοι μάλιστα πειραματίστηκαν 

τοποθετώντας το σκηνικό των ιστοριών τους ακόμη πιο πίσω χρονικά, συχνά 

στον Μεσαίωνα, διατηρώντας όμως την τεχνολογία του ατμού και των κουρδιστών 

μηχανισμών ως κεντρικούς πυλώνες του κόσμου τους. Μετά το 1990 το ατμοπάνκ άρχισε 

να απομακρύνεται από τις κυβερνοπάνκ ρίζες του· η αισθητική και τα μοτίβα του άρχισαν 

να χρησιμοποιούνται ακόμη και σε έργα φάνταζυ και να τοποθετούνται δίπλα-δίπλα με τα 

υπερφυσικά και μαγικά στοιχεία που αφθονούν στο είδος αυτό. 

Μια άλλη παράλληλη εξέλιξη η οποία εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 είναι 

το μετακυβερνοπάνκ (postcyberpunk), ένα σύνολο έργων με εμφανή κυβερνοπάνκ 

χαρακτήρα αλλά με κεντρικούς ήρωες που επιχειρούν συνειδητά να βελτιώσουν το τρέχον 

κοινωνικοπολιτικό καθεστώς, ή έστω να το διατηρήσουν και να αποτρέψουν περαιτέρω 

παρακμή του (π.χ. τα μυθιστορήματα του Νιλ Στίβενσον). Οι πρωταγωνιστές συνήθως 

είναι πιο ενεργά και σεβαστά μέλη της κοινωνίας σε σχέση με τους περιθωριακούς 

παρανόμους του Γκίμπσον, ενώ οι νέες τεχνολογίες του εικοστού πρώτου 

αιώνα παρουσιάζονται λιγότερο αλλοτριωτικές και υπό ένα θετικότερο πρίσμα. 

Ταυτόχρονα το κυβερνοπάνκ αναμείχθηκε με πιο παραδοσιακές μορφές του φανταστικού 

σε διάφορα αφηγηματικά μέσα (μυθιστορήματα, διηγήματα, κινηματογραφικές ταινίες, 

βιντεοπαιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, μουσικούς δίσκους κλπ) και έπαψε να είναι ένα 

πρωτοποριακό καλλιτεχνικό γκέτο. Στην αυγή του νέου αιώνα αποτελούσε μία 

προεξάρχουσα μορφή επιστημονικής φαντασίας, όχι τόσο διακριτή πλέον αλλά 

επηρεαστική όσο λίγες. 

 

 Σκληρή επιστημονική φαντασία ή σκληρή ΕΦ 

 Ήπια επιστημονική φαντασία ή ήπια ΕΦ 

         Στην ήπια επιστημονική φαντασία  η θεματική και η πλοκή της τείνει να 

επικεντρώνεται στους ανθρώπινους χαρακτήρες, στις σχέσεις μεταξύ τους και στα 

αισθήματά τους, παρά στις τεχνολογικές λεπτομέρειες και τους νόμους της  φυσικής . 

Επιπρόσθετα η επιστήμη στην ήπια ΕΦ συχνά είναι στο βασίλειο του εξωπραγματικού και 

του απίθανου για τους σημερινούς επιστήμονες. Η τηλεπάθεια είναι ένα κοινό παράδειγμα. 

Καλείται ήπια γιατί βασίζεται συνήθως και αντλεί ιδέες από της «ήπιες» επιστήμες, 

όπως φιλοσοφία, ψυχολογία, πολιτική επιστήμη, ανθρωπολογία και κοινωνιολογία, αντί για 

τις «σκληρές» θετικές επιστήμες. Ο όρος δημιουργήθηκε αρχικά για να περιγράψει το 

μυθιστόρημα Ντιουν (Dune), αλλά είχαν ήδη προϋπάρξει αφηγήματα τα οποία μπορούν να 

περιγραφούν ως ήπια ΕΦ. 
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 Νέο κύμα επιστημονικής φαντασίας ή νέο κύμα ΕΦ 

 Διαστημική όπερα 

 Μεταποκαλυπτική μυθοπλασία 

 Εναλλακτική ιστορία 

 Κυβερνοπάνκ/ατμοπάνκ 

Το κυβερνοπάνκ (cyberpunk) είναι ένα λογοτεχνικό ρεύμα επιστημονικής φαντασίας το 

οποίο εμφανίστηκε στα γραπτά ενός κύκλου Αμερικανών συγγραφέων κατά τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και επικράτησε στον χώρο ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980. 

Χαρακτηρίζεται από αναφορές στον υπόκοσμο της υψηλής τεχνολογίας του άμεσου 

μέλλοντος, επικεντρωμένης σε προϊόντα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και γενετικής 

μηχανικής, σε ένα συνήθως δυστοπικό, μεταβιομηχανικό κοινωνικό σκηνικό. 

 

 

Φαντασία: 

Όλα τα είδη της φαντασίας είναι: εναλλακτική κόσμοι που συγγενεύουν με την ασφάλεια 

των παραμυθιών και τις κρυμμένες αλήθειες που αυτά περιέχουν. Το φανταστικό 

στερεώνει κατ' ουσία το είδη γνωστό που έχει λησμονηθεί ή παραμεριστεί. Φαντασία τα 

είδη της στοχεύουν συνειδητά ή ασυνείδητα στο κομμάτι της ανθρώπινης ψυχής που ο 

πολιτισμός δεν καταφέρνει να υποτάξει απλός επειδή δεν είναι πειστικός ακόμη οι ταινίες 

φαντασίας γενικότερα στηρίζονται σε ιστορίες με ξωτικά θεούς συνωμοσίες με θέμα την 

μαγεία και τον αποκρυφισμό. Ο 20ος αιώνας αρκέστηκε στο να παράγει ένα μουσειακό 

είδος σε νέο περιτύλιγμα προσθέτοντας λαϊκούς ήρωες. Δηλαδή η επιστημονική φαντασία 

είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια της φαντασίας. 

Επιστημονική φαντασία ή ΕΦ 

Η επιστημονική φαντασία (science fiction) ή ΕΦ είναι κατηγορία του ευρύτερου 

μυθοπλαστικού τομέα του φανταστικού στην οποία πιθανές και εύλογες μελλοντικές ή 

εναλλακτικές εξελίξεις στην επιστήμη, στην τεχνολογία ή στην κοινωνία κατέχουν 

κεντρικό ρόλο στην πλοκή ή στο περιβάλλον όπου εκτυλίσσεται η ιστορία. Είναι ωστόσο 

σύνηθες ένας κόσμος επιστημονικής φαντασίας να χρησιμοποιείται μόνο ως σκηνικό για 

την αφήγηση κάποιας πιο συμβατικής ιστορίας (π.χ. αστυνομικής). Συνηθισμένα 

αφηγηματικά μοτίβα που κατηγοριοποιούνται κατά σύμβαση ως ΕΦ είναι το ταξίδι στο 

χρόνο, η επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς, ο αποικισμός πλανητών, τα ευφυή ρομπότ και 

η τεχνητή νοημοσύνη, τα φαινόμενα Ψ, ιδιότητες όπως η αθανασία, η τηλεμεταφορά και η 

αορατότητα, χαμένοι πολιτισμοί, η μελλοντική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, μία πιθανή 

κατάρρευση του πολιτισμού κλπ[1]. Πολλά είδη τέχνης (π.χ. η λογοτεχνία, 

ο κινηματογράφος και τα κόμικς) έχουν κατά καιρούς βασιστεί στην επιστημονική 

φαντασία. Ο ορισμός της δεν είναι εύκολος καθώς τα όρια που τη διαχωρίζουν από 

παρεμφερή μυθοπλαστικά είδη, όπως το φάνταζυ (fantasy) ή ο τρόμος (horror fiction), 
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μοιάζουν ασαφή, αν και συνήθως η οποιαδήποτε εμφάνιση υπερφυσικού στοιχείου 

ή μαγείας ως πραγματικών και αληθών φαινομένων του αφηγηματικού κόσμου αποκλείει 

την κατηγοριοποίηση του έργου ως ΕΦ. 

   Τα τεχνάσματα που εξαπατούν την όρασή μας και που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις 

κινηματογραφικές ταινίες ονομάζονται ειδικά εφέ (special effects ή FX). Χάρη σε αυτά 

είναι δυνατόν να προσομοιωθούν τα φανταστικά γεγονότα στον εικονικό κόσμο. 

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα οπτικά εφέ, τα οποία 

αποτελούν τεχνικές στις οποίες οι εικόνες ή τα πλαίσια των ταινιών δημιουργούνται 

φωτογραφικά. Με τη βοήθειά τους τοποθετούνται ηθοποιοί και σκηνικά μέσα σ’  ένα 

διαφορετικό φόντο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα μηχανικά εφέ, που επιτυγχάνονται 

κατά τα γυρίσματα ζωντανής δράσης. Περιλαμβάνουν την αξιοποίηση μακετών, 

πυροτεχνημάτων και ειδικών σκηνικών. Παράδειγμα μηχανικού εφέ αποτελεί η κίνηση 

ενός αυτοκινήτου χωρίς οδηγό. 

    Τα παραπάνω εφέ χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στις ταινίες επιστημονικής 

φαντασίας. Γνωρίζουμε ότι σε αυτό το είδος ταινιών κυριαρχεί το υπερφυσικό στοιχείο και 

ότι σε μεγάλο βαθμό οι κόσμοι μέσα στους οποίους κινούνται τα πρόσωπα φανταστικοί.  

Συνεπώς, η απεικόνιση του μη πραγματικού προϋποθέτει την αξιοποίηση εκείνων των 

μέσων με τη βοήθεια των οποίων θα γίνει εφικτή η αναπαραγωγή αυτών των 

ανυπόστατων  κόσμων μπροστά στα μάτια των θεατών. Σε αυτήν την περίπτωση 

επιστρατεύονται τα ειδικά εφέ. 

   Η εντύπωση που μας προκαλούν οι σκηνές των ταινιών φαντασίας κι  επιστημονικής 

φαντασίας αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου περισσότερο, επειδή η εξέλιξη των 

ταινιών των παραπάνω ειδών συμβαδίζει με την εξέλιξη της επιστήμης ως ένα σημείο. 

Ειδικότερα, καθώς πολλές από τις ταινίες χρησιμοποιούν αρκετά εξειδικευμένα 

τεχνολογικά μέσα, η επιστήμη, άρα και η πρόοδός της αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

στην τέλεια μετατροπή των δημιουργημάτων της φαντασίας σε πρόσωπα (δηλαδή 

χαρακτήρες), σκηνικά, πλαίσια. Για τον παραπάνω σκοπό γίνεται επίκληση πολλών 

επιστημονικών κλάδων. Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο οι θετικές και οι τεχνολογικές 

επιστήμες. Συγκεκριμένα, η Φυσική, η Βιολογία, τα Μαθηματικά, η Χημεία, η τεχνολογία 

Animation (= κινούμενης εικόνας), οι ηλεκτρονικές επιστήμες, η Μηχανική, η Ρομποτική, η 

Στατική κίνηση, η Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η Αστρονομία, η 

Αστροφυσική και η Παλαιοντολογία είναι οι επιστημονικοί κλάδοι που αποτελούν 

σημαντικότατα εργαλεία για να επιτευχθεί η αναπαράσταση ενός ειδικού εφέ. Επομένως, 

κάθε ένας προσφέρει τη δική του ιδιαίτερη συμβολή στη διεκπεραίωση μιας 

κινηματογραφικής ταινίας γενικότερα.     

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε τεχνικές και εφέ που χρησιμοποιήθηκαν σε 

αντιπροσωπευτικές ταινίες Φαντασίας και Επιστημονικής Φαντασίας. 
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Gollum 

Ο Gollum δεν είναι μόνο ένα εικονικό δημιούργημα, συνδυάζει και τη συμμετοχή ανθρώπου 

στην ενσάρκωση του ρόλου. Είναι χαρακτήρας που έχει κατασκευαστεί ως επί το πλείστον 

στον υπολογιστή. Παρ’ όλα αυτά η φωνή, οι κινήσεις και τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

ανήκουν στον ηθοποιό Andy Serkis. Οι υπεύθυνοι κινούμενης εικόνας (animation) 

χρησιμοποίησαν μια ψηφιακή μαριονέτα με την οποία κατασκεύασαν την εμφάνιση του 

Gollum. Για το λόγο αυτό αξιοποίησαν μια μίξη δεδομένων κίνησης που κατεγράφησαν από 

τον Serkis, μια από τις πιο κατάλληλες τεχνικές animation σε αυτές τις περιστάσεις που 

ονομάζεται Key frame  ( = σχέδιο που ορίζει την αρχή και το τέλος κάθε ομαλής 

μετάβασης μεταξύ των εικόνων), καθώς επίσης και την εξαντλητική διαδικασία με το 

όνομα rotoscoping(= με την οποία ο εκάστοτε υπεύθυνος κινούμενης εικόνας μεταφέρει 

στο χαρακτήρα τις φιγούρες που βλέπει στις σκηνές ζωντανής δράσης που ήδη έχουν 

γυριστεί και η οποία εφευρέθηκε από τον Max Fleischer και  χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στη σειρά Out of the Inkwell στα μέσα της δεκαετίας του 1910). Στις 

αναπαραστάσεις του συγκεκριμένου ήρωα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ο Gollum δείχνει 

γυμνός (με εξαίρεση ένα ζωνάρι που πάλι είναι ψηφιακό δημιούργημα). Το σώμα του 

ηθοποιού –εκτός από το πρόσωπο- είναι καλυμμένο με ένα στενό, κολλητό ένδυμα που 

έχει προσαρμοσμένο επάνω του αισθητήρες. 

 

 
 

 

 

 



Για την αλληλουχία των ονείρων, ο Nolan χρησιμοποίησε σε μικρό βαθμό  εικόνες που 

είχαν παραχθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, προτιμώντας τα πρακτικά εφέ όσο και 

όποτε το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, ο επιτηρητής οπτικών εφέ Paul Franklin 

κατασκεύασε μία μινιατούρα της σκηνής  του φρουρίου στο βουνό, την οποία στη συνέχεια 

ανατίναξε για τις απαιτήσεις της ταινίας. Σε ό, τι αφορά στη σκηνή μάχης που 

πραγματοποιείται σε μηδενική βαρύτητα, χρησιμοποίησε εφέ που βασίζονται στον 

υπολογιστή.  Η πιο μεγάλη πρόκληση ήταν το εφέ για το επίπεδο της «limbo» πόλης στο 

τέλος της ταινίας, καθώς αυτό συνεχώς αναπτυσσόταν κατά τη διάρκεια της παραγωγής. 

Η ιδέα προήλθε από τον Nolan: «κάτι παγετώδες, με καθαρά μοντερνιστική 

αρχιτεκτονική, αλλά με κομμάτια της που διέκοπταν τη θάλασσα σαν παγόβουνα. Ο 

Franklin και η ομάδα του δημιούργησαν ένα βασικό μοντέλο πιο παγετώδες, το οποίο 

αργότερα οι σχεδιαστές  επεξεργάστηκαν. Οι τελευταίοι δημιούργησαν ένα πρόγραμμα που 

προσέθεσε στοιχεία όπως δρόμους, διασταυρώσεις και χαράδρες, ώστε είχαν ένα τοπίο 

πόλης που έμοιαζε αρκετά αληθοφανές. Για την αλληλουχία της αναδίπλωσης του 

Παρισιού, οι καλλιτέχνες του Franklin σχεδίασαν σχετικά σκίτσα και κατόπιν με την 

τεχνολογία animation μέσω υπολογιστή έδωσαν μία ιδέα για το πώς θα έμοιαζε η 

αλληλουχία σε συνδυασμό με την κίνηση. Συνολικά, στο Inception συμπεριλήφθηκαν 500 

οπτικά εφέ. 

                      
 

  Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός καινοτόμων τεχνικών σε ό, τι αφορά στα οπτικά εφέ 

χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή του Avatar. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η εργασίες της 

ταινίας είχαν καθυστερήσει από τη δεκαετία του 90’, με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών 

σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούσαν επαρκώς να υλοποιήσουν το όραμά του για την 

ταινία. Ο ίδιος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει φωτο-ρεαλιστικούς, μέσω υπολογιστή 

κατασκευασμένους χαρακτήρες και δημιούργησε νέες motιon capture (= διαδικασία της 

καταγραφής κινήσεων των ηθοποιών που αξιοποιούνται στη δημιουργία χαρακτήρων σε 

2D ή 3D, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ταινία του 2000 Sinbad: Beyond 

the Veil of Mists) τεχνολογίες animation.    



  Οι καινοτομίες περιλαμβάνουν ένα νέο σύστημα για το φωτισμό αχανών εκτάσεων, όπως 

τη ζούγκλα της Πανδώρας με τη βοήθεια της τεχνικής του motion capture και μια 

βελτιωμένη μέθοδο καταγραφής των εκφράσεων του προσώπου. Για το τελευταίο, οι 

ηθοποιοί φορούσαν ξεχωριστούς σκούφους, ενώ παράλληλα υπήρχε και μία μικροσκοπική 

κάμερα που τοποθετούνταν μπροστά από τα πρόσωπα τους. Οι πληροφορίες που 

αντλούσαν σχετικά με τις εκφράσεις των προσώπων και με τις κινήσεις των ματιών 

διαβιβάζονταν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επίσης, πολλές κάμερες «αναφοράς» 

έδιναν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους ψηφιακών εικαστικών να δουν την εκτέλεση κάθε 

σκηνής μέσω μιας ποικιλίας οπτικών γωνιών. Μια αρκετά απαιτητική σκηνή αποδείχθηκε 

αυτή  προς το τέλος της ταινίας, όπου η κατασκευασμένη μέσω υπολογιστή Neytiri 

κρατούσε σε τον Jake. Στην παραπάνω σκηνή η προσοχή εστιάστηκε στις λεπτομέρειες 

των σκιών και του αντανακλώμενου φωτός ανάμεσά τους. 

             

 

  Η ταινία είναι γνωστή για τη χρήση ενός οπτικού εφέ, γνωστού ως bullet time 

(εξελίχθηκε ήδη από το 19ο αιώνα και πρωτοχρησιμοποιήθηκε στα τέλη του 20ου στις 

ταινίες του 1998 Lost in Space και Buffalo ‘66) κατά το οποίο μια βολή εξελίσσεται σε 

slow motion (= αργή κίνηση, τεχνική με την οποία ο χρόνος «κυλά» σε αργότερο ρυθμό και 

η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιάπωνα σκηνοθέτη Akira Kurosawa 

στην ταινία του 1954 με τον τίτλο  Seven Samurai), ενώ η κάμερα εμφανίζεται κινούμενη 

μέσα στη σκηνή σε φυσιολογική ταχύτητα. Αυτό το εφέ έχει χρησιμοποιηθεί για την 

εικονογράφηση των προσπαθειών ελέγχου από πλευράς των χαρακτήρων του κενού και 

του χρόνου. Η μέθοδος εμπεριέχει μία τεχνικά ανώτερη εκδοχή μιας  παλιάς τεχνικής 

που χρησιμοποιείται στις φωτογραφίες και ονομάζεται time-slice photography, κατά την 

οποία μια σειρά από κάμερες είναι τοποθετημένες γύρω από ένα αντικείμενο και 



ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Κάθε κάμερα προσφέρει μόνο ένα frame (= καρέ) στην 

αλληλουχία του βίντεο. Όταν εκείνες οι εικόνες προβληθούν σε μια αλληλουχία, τότε 

δημιουργούν το εφέ της «εικονικής κίνησης της κάμερας», στο οποίο υπάρχει η αυταπάτη 

ότι ένα σημείο κινείται γύρω από ένα αντικείμενο που έχει «παγώσει» στο χρόνο, 

παραμένει ακίνητο. Το εφέ “bullet time” είναι παρόμοιο, αλλά κάπως πιο σύνθετο. 

Ενσωματώνει τη στιγμιαία κίνηση τόσο, ώστε ενώ η σκηνή φαίνεται να έχει «παγώσει», 

εξελίσσεται σε αργή και ευμετάβλητη κίνηση. Οι θέσεις κάθε κάμερας είχαν οριστεί βάσει 

μιας προσομοίωσης σε 3D. Η ομάδα των οπτικών εφέ έθεσε σε λειτουργία τις κάμερες τη 

μία μετά την άλλη σε χρονικό διάστημα κλασμάτων του δευτερολέπτου, ώστε αυτές θα 

μπορούσαν να καταγράψουν τη δράση ενώ εξελισσόταν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

εντυπωσιακού εφέ αργής κίνησης. Μάλιστα, κάθε δευτερόλεπτο αποτελούνταν από 12000 

καρέ. 

  Για τη δημιουργία των φόντων ο George Borshukov κατασκεύασε μοντέλα 3D βασισμένα 

στη Γεωμετρία των κτηρίων, όμως δεν προσέδωσε στα μοντέλα μορφή δημιουργημένη από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά τα τύλιξε με φωτογραφίες των ίδιων των κτηρίων.   

  Το ripple (= κυματιστό) εφέ δημιουργήθηκε ψηφιακά, αλλά το γύρισμα εμπεριείχε επίσης 

πρακτικά στοιχεία και χρειάστηκαν αρκετοί μήνες ενδελεχούς έρευνας με στόχο την 

εύρεση του κατάλληλου είδους γυαλιού και εκρηκτικών που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. 

Η σκηνή γυρίστηκε συγκρούοντας ελικόπτερο μακέτας σε ένα γυάλινο τοίχο που ήταν 

συνδεδεμένος μέσω σύρματος με τους ομόκεντρους δακτυλίους των εκρηκτικών. Τα 

εκρηκτικά στη συνέχεια ενεργοποιούνταν το ένα μετά το άλλο από το κέντρο προς τα έξω, 

δημιουργώντας ένα κύμα της έκρηξης του γυαλιού. 

                       

 

Lightsabers (= φωτόσπαθα) 
Τα φωτόσπαθα είναι τα πιο χαρακτηριστικά όπλα που προβλήθηκαν στις ταινίες των Star 

Wars. Πρόκειται για σπαθιά laser, τα οποία θεωρούνται ως τα πιο γνωστά και 



αντιπροσωπευτικά όπλα του κινηματογράφου. Το ηχητικό εφέ του Lightsaber 

δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή ήχου Ben Burtt ως συνδυασμός του βουητού από το 

ρελαντί του κινητήρα  σε παλιούς προβολείς ταινιών με τις παρεμβολές που προκαλούνται 

από μια τηλεόραση με ένα  μικρόφωνο. Ο Burtt ανακάλυψε το τελευταίο τυχαία καθώς 

έψαχνε για ένα βούισμα-ήχο πυροδότησης και το  προσέθεσε  στον ήχο του προβολέα. Οι 

αλλαγές του ήχου του  Lightsaber κατά την κίνηση παρήχθησαν παίζοντας τον βασικό 

τόνο του όπλου σε ένα μεγάφωνο και καταγράφοντας το με ένα κινούμενο μικρόφωνο μια 

κινούμενη πηγή ήχου. Κατασκευάστηκαν από τον John Stears από πακέτα μπαταρίας του 

flash ενός παλιού τύπου φωτογραφικής μηχανής  και από άλλα κομμάτια  υλικού. Το 

άναμμα του σπαθιού είχε  σχεδιαστεί με σκοπό τη δημιουργία ενός «κεκλεισμένων των 

θυρών» λαμπερό αποτέλεσμα. Η "λεπίδα" ήταν τρίπλευρη και επικαλυμμένη με μια 

συστοιχία οπισθοανακλαστών, το ίδιο είδος που χρησιμοποιείται για τις πινακίδες οδικής 

κυκλοφορίας. Ένας λαμπτήρας τοποθετήθηκε στην πλευρά της φωτογραφικής μηχανής και 

αντανακλούσε προς το αντικείμενο δια μέσου γωνίας γυαλιού 45 μοιρών   έτσι ώστε να 

φαίνεται η λάμψη του σπαθιού από τη γωνία της φωτογραφικής μηχανής. 

  Ο διακοσμητής Roger Christian βρήκε τις λαβές για το όπλο Graflex Flash σε ένα 

κατάστημα φωτογραφίας στο Great Marlborough Street, στο West End του 

Λονδίνου. Πρόσθεσε στη συνέχεια στις λαβές προστατευτικά T ασφαλείας συνδέοντας τα 

με κυανοακρυλική κόλλα. Με την προσθήκη μερικών "greebles" (λεπτομέρειες επιφάνεια), 

ο Christian κατάφερε να κάνει το πρώτο πρωτότυπο του  Lightsaber του Luke 

Skywalker πριν  ξεκινήσει η παραγωγή. Ο George Lucas αποφάσισε ότι ήθελε να 

προσθέσει ένα κλιπ στη λαβή, έτσι ώστε ο  Luke θα μπορούσε να το κρεμάσει στη ζώνη 

του. Μόλις ο Lucas αισθάνθηκε ότι η λαβή ήταν στα πρότυπα του, πήγε στον John 

Stears  για να δημιουργήσει την ξύλινη ράβδο με χρώμα μπροστά , έτσι ώστε 

οι animators να έχουν μια λάμψη του φωτός για να την ενισχύσουν αργότερα. Οι 

animators αξιοποίησαν και την τεχνική του rotoscoping για να δημιουργήσουν το εφέ της 

λάμψης του φωτόσπαθου κατασκευάζοντας ένα matte (= χρησιμοποιείται για να ενώσει τα 

στοιχεία δύο εικόνων)  που βασιζόταν σε ράβδους και το οποίο κρατούσαν οι ηθοποιοί. Για 

να το πετύχουν τράβηξαν μία γραμμή πάνω από κάθε καρέ με το στήριγμα, έπειτα 

μεγέθυναν κάθε γραμμή και τέλος προσέθεσαν τη λάμψη. 

 

                               
 

 

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


Επιτυχημένες ταινίες 

1)A trip to the moon ( Ταξίδι στο Φεγγάρι ) ( 1902 ) 

Υπόθεση: Σε μια συνάντηση αστρονόμων, ο πρόεδρος τους προτείνει ένα ταξίδι στο 

φεγγάρι. Μετά την αντιμετώπιση κάποιας διαφωνίας, έξι γενναίοι αστρονόμοι συμφωνούν 

με το σχέδιο. Σχεδιάζουν μια κάψουλα με τη μορφή μιας σφαίρας, και ένα τεράστιο κανόνι 

για να τη στείλει στο διάστημα. Οι αστρονόμοι επιβιβάζονται και η κάψουλα εκτοξεύεται 

από το κανόνι. Όταν φτάνουν εκεί, ενώ αναζητούν προστασία από τις καιρικές συνθήκες 

σε μια σπηλιά, ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι. 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Είναι μια από τις πρώτες ( ίσως η πρώτη ) ταινίες επιστημονικής 

φαντασίας και έδειξε το δρόμο για να ακολουθήσουν αμέτρητες άλλες ταινίες. Οι τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται είναι πρωτόγνωρες για την εποχή και οδηγούν σε ένα εντυπωσιακό 

οπτικό αποτέλεσμα. Επίσης, θεωρείται μία από τις 100 καλύτερες ταινίες του 20ου αιώνα, 

σύμφωνα με την εφημερίδα The Village Voice. 

 

2)Star wars ( Ο πόλεμος των άστρων ) ( 1977 – 2005 ) 

Υπόθεση: Ο Luke Skywalker ζει με την θετή θεια και τον θειο του σε μια φάρμα στο 

Tatooine. Θέλει απεγνωσμένα να φύγει από τον πλανήτη του και να γίνει μέλος της 

Ακαδημίας, όπως και οι φίλοι του, αλλά ο θειος του τον χρειάζεται για την επόμενη 

συγκομιδή. Εντωμεταξύ, ένας ύπουλος αυτοκράτορας έχει καταλάβει τον γαλαξία και έχει 

κατασκευάσει ένα φοβερό "Death Star" (Αστέρι Θανάτου) ικανό να καταστρέψει 

ολόκληρους πλανήτες. Η πριγκίπισσα Λεα, αρχηγός του αντιστασιακού κινήματος, 

καταφέρνει να αποκτήσει σχέδια του Death Star και τα τοποθετεί στον R2D2, ένα 

ανδροειδές, και τον στέλνει να βρει τον Obi-Wan Kenobi. Πριν τον βρει, καταλήγει στην 

φάρμα του Skywalker με τον φίλο του C3PO. Ο Luke τους ακολουθεί και τελικά συναντούν 

τον Obi-Wan. Μαζί προσπαθούν όλοι να καταστρέψουν το "Death Star". 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Μετά την πρώτη ταινία, εκτός από τις υπόλοιπες 5 ταινίες που 

ακολούθησαν ( και αναμένονται και άλλες ) έχουν προκύψει σχετικά βιβλία, κόμικς, 

τηλεοπτικές σειρές και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είναι η Τρίτη πιο εμπορική σειρά ταινιών 

όλων των εποχών. Οι ταινίες ήταν συνολικά υποψήφιες για 21 βραβεία Όσκαρ, από τα 

οποία κέρδισαν τα 7. 

 

3)Edward Scissorhands ( Ο Ψαλιδοχέρης ) ( 1990 ) 

Υπόθεση: Η Πεγκ Μπογκς, μια πωλήτρια καλλυντικών, επισκέπτεται την έπαυλη στην 

κορυφή του μεγάλου λόφου στα προάστια, σε μια προσπάθεια να πουλήσει τα προϊόντα της. 

Εκεί θα ανακαλύψει τον Έντουαρντ. Ο Έντουαρντ μπορεί στην αρχή να της φάνηκε 

επικίνδυνος με ψαλίδια αντί για χέρια. Η αλήθεια όμως είναι ότι ένας καλοκάγαθος 

εφευρέτης είχε σχεδόν τελειώσει την τελευταία του δημιουργία αλλά τον πρόλαβε ο 

θάνατος και έτσι άφησε το πιο σημαντικό έργο του, τον Έντουαρντ ανολοκλήρωτο. Η Πεγκ 

αποφασίζει να πάρει τον Έντουαρντ μαζί της στο σπίτι. Εκεί ο Έντουαρντ θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στη νέα του ζωή και περιβάλλον. Θα κάνει καλή εντύπωση και στην αρχή η 

οικογένεια θα τον καλοδεχτεί, το ίδιο και ο κοινωνικός περίγυρος. Ο Έντουαρντ μάλιστα 



θα ερωτευτεί την έφηβη κόρη της Πεγκ, Κιμ, αλλά μετά από μια ληστεία όπου ο 

Έντουαρντ θα βρεθεί ένοχος, τα πράγματα στη ζωή του θα αρχίζουν να δυσκολεύουν όλο 

και περισσότερο και η Κιμ θα καταλάβει τα αισθήματά του. 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Είναι μια ιδιαίτερη ταινία που προκαλεί προβληματισμό στους 

θεατές. Περνάει κοινωνικά μηνύματα και επικεντρώνεται στον άνθρωπο. Η ταινία αυτή 

απέσπασε θετικά σχόλια από τους κριτικούς σε όλο τον κόσμο, ενώ ήταν και εμπορική 

επιτυχία. Τέλος, απέσπασε αρκετές διακρίσεις και ήταν , μεταξύ άλλων, υποψήφια για ένα 

βραβείο Όσκαρ ( καλύτερο μέικ-απ ) . 

 

4)The Matrix ( Μάτριξ ) ( 1999 ) 

Υπόθεση: Ο προγραμματιστής υπολογιστών Τόμας Άντερσον ζει μια μυστική ζωή ως 

χάκερ υπό το ψευδώνυμο «Νίο». Επιθυμεί να μάθει την απάντηση στην ερώτηση «τι είναι 

το Matrix;». Αινιγματικά μηνύματα που εμφανίζονται στον υπολογιστή του και μια 

περιπέτεια με κυβερνητικούς πράκτορες τον οδηγεί σε μια ομάδα που καθοδηγείται από 

τον μυστηριώδη Μορφέα, ένα άτομο που του προσφέρει την δυνατότητα να μάθει την 

αλήθεια για το Matrix. Ο Νίο δέχεται και έπειτα από μια παράξενη διαδικασία ξυπνά 

απότομα μέσα σε μια δεξαμενή γεμάτη με υγρό. Το σώμα του είναι συνδεδεμένο με 

καλώδια σε έναν απέραντο μηχανικό πύργο με αμέτρητες παρόμοιες δεξαμενές που 

περιέχουν άλλους ανθρώπους. Σώζεται από τον Μορφέα που τον παίρνει στο σκάφος του, 

το Ναβουχοδονόσορ και του εξηγεί την κατάσταση. Το έτος είναι περίπου 2199, και η 

ανθρωπότητα βρίσκεται σε πόλεμο ενάντια στις ευφυείς μηχανές που δημιουργήθηκαν 

στις αρχές του 21ου αιώνα. Ο ουρανός καλύπτεται από παχιά σύννεφα που 

δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους σε μία προσπάθεια να κοπεί ο ανεφοδιασμός των 

μηχανών από την ηλιακή ενέργεια. 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Είναι μια ταινία σταθμός στην ιστορία των ταινιών επιστημονικής 

φαντασίας. Τα σχόλια των κριτικών ήταν κατά κύριο λόγο θετικά, ενώ από εμπορικής 

άποψης η ταινία σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Κέρδισε πολλά βραβεία και διακρίσεις, με 

σημαντικότερα τα 4 βραβεία Όσκαρ ( ήχος, ηχητικά εφέ, οπτικά εφέ, επεξεργασία 

ταινίας). 

 

5)Harry Potter ( Χάρι Πότερ ) ( 2001 – 2011 ) 

Υπόθεση: Ο Χάρι Πότερ φαίνεται σαν ένα συνηθισμένο 11χρονο αγόρι, που ζει με τους 

θείους του, τους Ντάρσλεϊς. Στα γενέθλιά του, ο Χάρι μαθαίνει από ένα μυστήριο άγνωστο 

άντρα, τον Ρούμπεους Χάγκριντ, ότι είναι μάγος, διάσημος στον κόσμο της μαγείας επειδή 

επέζησε της επίθεσης από το σατανικό Λόρδο Βόλντεμορτ, όταν ο Χάρι ήταν ακόμα μωρό. 

Ο Βόλντεμορτ σκότωσε τους γονείς του Χάρι, ενώ όταν του επιτέθηκε, το ξόρκι του 

άφησε μόνο ένα σημάδι με σχήμα κεραυνό στο μέτωπό του και αποδυνάμωσε το 

Βόλντεμορτ. Ο Χάγκριντ τον ενημερώνει ότι έχει προσκληθεί να φοιτήσει στο 

Χόγκουαρτς. Αφού αγοράσουν τις προμήθειες, ο Χάρι επιβιβάζεται στο τραίνο του 

Χόγκουαρτς. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Χάρι_Πότερ_(χαρακτήρας)
http://el.wikipedia.org/wiki/Ρούμπεους_Χάγκριντ
http://el.wikipedia.org/wiki/Λόρδος_Βόλντεμορτ


Γιατί είναι επιτυχημένη: Οι ταινίες βασίζονται στην αντίστοιχη εξαιρετικά επιτυχημένη 

σειρά βιβλίων. Κάποιες ταινίες δέχτηκαν ανάμεικτα σχόλια από τους κριτικούς, ενώ 

κάποιες άλλες τα πήγαν καλύτερα σε αυτό το κομμάτι.  Είναι η πιο εμπορική σειρά ταινιών 

όλων των εποχών. Οι ταινίες ήταν συνολικά υποψήφιες για 12 βραβεία Όσκαρ, χωρίς 

ωστόσο να κερδίσουν σε κάποια κατηγορία. 

 

6)The Lord of the Rings ( Άρχοντας των δαχτυλιδιών ) ( 2001 – 2003) 

Υπόθεση: Στην Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης, ο Σάουρον κατασκευάζει 19 μαγικά 

δαχτυλίδια. Τα 3 τα χαρίζει στα ξωτικά, τα 7 στους νάνους και τα 9 στους μεγάλους 

βασιλιάδες των ανθρώπων ως ένδειξη φιλίας. Αργότερα όμως, κατασκευάζει ένα ακόμα, 

το Ένα Δαχτυλίδι (δαχτυλίδι δύναμης) που μέσα βάζει όλη τη μοχθηρία του και ένα πολύ 

μεγάλο μέρος της δύναμης του. Το κατασκευάζει με σκοπό να κατακτήσει την Μέση Γη και 

να εξουσιάσει όλα τα υπόλοιπα (Ένα δαχτυλίδι για να τα εξουσιάζει όλα. Ένα δαχτυλίδι για 

να τα βρει, ένα δαχτυλίδι για να τα φέρει όλα και στο σκοτάδι να τα ενώσει). Η Τελευταία 

Συμμαχία των Ξωτικών και Ανθρώπων σχηματίζεται για να αντιμετωπίσουν τον Σκοτεινό 

Άρχοντα και κατά τη διάρκεια μιας μάχης στο Βουνό του Χαμού, ο πρίγκιπας Ισίλντουρ 

παίρνει το σπασμένο σπαθί του πατέρα του, Βασιλιά Ελέντιλ και κόβει τα δάχτυλα του 

Σάουρον και έτσι τον χωρίζει από το Δαχτυλίδι. Επειδή όμως η ζωτική δύναμη του 

Σάουρον συνδέεται με το Δαχτυλίδι, ο Σκοτεινός Άρχοντας δεν καταστρέφεται τελείως. 

Ο Ισίλντουρ όμως, διεφθαρμένος από την δύναμη του Δαχτυλιδιού, αρνείται να το 

καταστρέψει. Κάποια στιγμή αργότερα, ο Ισίλντουρ σκοτώνεται από Ορκ και το Δαχτυλίδι 

χάνεται μέσα στο ποτάμι. Χιλιάδες χρόνια αργότερα, το δαχτυλίδι θα βρεθεί από το 

Χόμπιτ Σμίγκολ, ο οποίος παθαίνει εμμονή με αυτό. Τελικά, το Δαχτυλίδι εγκαταλείπει 

τον Σμίγκολ, που μέσα στα χρόνια έχει μεταμορφωθεί σε ένα πλάσμα με το όνομα Γκόλουμ 

κάτω από την επιρροή του Δαχτυλιδιού, και ανακαλύπτεται από τον Μπίλμπο Μπάγκινς, 

ένα Χόμπιτ από το Σάιρ. 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Βασισμένη στα βιβλία του Τόλκιν, η τριλογία αυτή θεωρείται μια 

από τις μεγαλύτερες και πιο φιλόδοξες απόπειρες στην ιστορία του κινηματογράφου. 

Τεράστια εμπορική επιτυχία με εξαιρετικά σχόλια από τους κριτικούς και πάρα πολλά 

βραβεία. Η τριλογία συνολικά κέρδισε 17 βραβεία Όσκαρ. 

 

7)V for Vendetta ( Β όπως Βεντέτα ) ( 2005 ) 

Υπόθεση: Τη δεκαετία του 2030, ο κόσμος είναι σε αναταραχή και σε πόλεμο, ενώ το 

Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει σταθερό κάτω από το φασιστικό καθεστώς του κόμματος 

Νορσφάιρ. Πολιτικοί κρατούμενοι, ομοφυλόφιλοι και άλλοι ανεπιθύμητοι είναι 

φυλακισμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Ίβι Χάμοντ, μια κοπέλα που εργάζεται στο 

Βρετανικό Δίκτυο Τηλεόρασης, σώζεται από βιασμό των μελών της μυστικής αστυνομίας 

"Fingermen" από έναν μασκοφόρο εκδικητή γνωστό ως "V". Την οδηγεί σε μια στέγη για 

να παρακολουθήσει την καταστροφή του Κεντρικού Δικαστηρίου. Ο Νορσφάιρ εξηγεί το 

περιστατικό ως μια "επείγουσα κατεδάφιση" ενός δομικά ασταθές κτιρίου, αλλά ο V 

διεκδικεί την ευθύνη καταλαμβάνοντας το τηλεοπτικό δίκτυο. Παροτρύνει τους πολίτες 

της Βρετανίας να ξεσηκωθούν κατά της κυβέρνησής τους και να τον συναντήσουν σε ένα 



χρόνο, στις 5 Νοεμβρίου, έξω από τη Βουλή, την οποία υπόσχεται να καταστρέψει. Η Ίβι 

βοηθά τον V να ξεφύγει αλλά η ίδια χάνει τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια. 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Είναι μια ταινία με πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα και 

καθιέρωσε τις μάσκες Γκάι Φωκς, που χρησιμοποιούνται πλέον συχνά από ομάδες 

διαμαρτυρίας. Η ταινία προκάλεσε πολλές συζητήσεις και απασχόλησε πολύ κόσμο. 

Σημείωσε εμπορική επιτυχία και η υποδοχή των κριτικών ήταν γενικά θετική. 

 

8)Avatar ( Άβαταρ ) ( 2009 ) 

Υπόθεση: Ο Jake (Sam Worthington), ανάπηρος και ύστερα από 5 χρόνια στο ψυγείο, θα 

κληθεί να αντικαταστήσει τον νεκρό δίδυμο αδερφό του, σε μια επιστημονική αποστολή 

στον πλανήτη Pandora. Οι άνθρωποι έχουν βάλει στο μάτι τον φυσικό πλούτο του πλανήτη 

και πρώτα προσπάθησαν να 'εξευγενίσουν' τους ιθαγενείς, μαθαίνοντας τους τη γλώσσα 

και άλλα 'βάρβαρα' έθιμα. Όταν αποτυγχάνουν στρέφονται στην γνωστή συνταγή του 

βίαιου πολέμου. Τα ανθρωποειδή του πλανήτη είναι πολύ μεγαλύτερα από τους 

ανθρώπους, έχουν μπλε δέρμα και είναι εξαιρετικά ευκίνητα. Οι άνθρωποι παίρνουν DNA 

και μπλέκοντάς το με το δικό τους, δημιουργούν γενετικά υβρίδια που μοιάζουν με τους 

ιθαγενείς, τα Avatar. Μέσω ενός προγράμματος, η συνειδητή σκέψη τους μεταφέρεται 

μέσα στο υβρίδιο, που αποκτά ζωή, και έτσι μπορούν να κυκλοφορούν εύκολα στην 

εχθρική γι' αυτούς ατμόσφαιρα της Pandora. Ο Jake είναι ο πρώτος στρατιώτης που θα 

μπει σ' αυτό το πρόγραμμα, και οι καλοθελητές θα κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν, 

στέλνοντας τον κρυφά ως κατάσκοπο του τρόπου ζωής των Omaticaya. Θα καταφέρει να 

γίνει μέλος της κοινότητάς τους, μιας κοινότητας που θα τον μαγέψει και θα τον γεμίσει 

διλήμματα... 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Μια ταινία με καλές κριτικές και ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια 

για τα ειδικά εφέ. Είναι η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών, η μοναδική που ξεπέρασε 

τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, ενώ αν υπολογιστούν και οι πωλήσεις σε 

DVD, τότε το ποσό ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια. Επίσης, ήταν υποψήφια για 9 βραβεία 

Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά σε 3 κατηγορίας ( καλλιτεχνική διεύθυνση, οπτικά εφέ, 

κινηματογραφία ) 

 

9)Inception ( Ινσέψιον ) ( 2010 ) 

Υπόθεση: Στο κοντινό μέλλον, ο Ντομ Κομπ είναι ένας κλέφτης ιδεών. Μαζί με την ομάδα 

του, μπαίνουν σε όνειρα πλούσιων στόχων και τους κλέβουν την ιδέα που θέλουν τα 

αφεντικά τους, όσο κοιμούνται. Όμως, ο Σάιτο, ένας πλούσιος επιχειρηματίας κάνει στον 

Κομπ μια πρόταση. Αν ο Κομπ και η ομάδα του καταφέρουν αυτή τη φορά να εμφυτεύσουν 

μια ιδέα στον ανταγωνιστή του, ο Σάιτο θα βοηθήσει τον Κομπ να φτάσει νόμιμα στις ΗΠΑ 

για να ξαναδεί τα δύο μικρά παιδιά του. Πρώτα όμως, ο Κομπ πρέπει να οργανώσει μια νέα 

ομάδα. 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Μια συναρπαστική ταινία, μοναδική στο είδος της, που σε 

παρασύρει τόσο με το απίστευτο σενάριο, όσο και με τα εντυπωσιακά εφέ. Έχει κερδίσει 



τον καθολικό σεβασμό και αποδοχή των κριτικών και είναι μια από τις εμπορικότερες 

ταινίες όλων των εποχών. Η ταινία ήταν υποψήφια για 8 Όσκαρ και τελικά αναδείχθηκε 

νικήτρια σε 4 κατηγορίες ( κινηματογραφία, οπτικά εφέ, μίξη ήχου, επεξεργασία ήχου ) 

 

10) The Hobbit: An Unexpected Journey ( Χόμπιτ: ένα αναπάντεχο ταξίδι ) ( 2012 ) 

Υπόθεση: Στα 111α γενέθλιά του, ο χόμπιτ Μπίλμπο Μπάγκινς, αποφασίζει να γράψει την 

ιστορία της περιπέτειας που έζησε 60 χρόνια πριν για τον ανιψιό του, τον Φρόντο. Ο 

Μπίλμπο λοιπόν γράφει για το πως, ο Νάνος Θρορ έγινε Βασιλιάς του Έρεμπορ και έφερε 

μια εποχή ευημερίας για το λαό του μέχρι την άφιξη του δράκου Σμάουγκ. Ο Σμάουγκ 

αφού κατέστρεψε τη διπλανή πόλη, που κατοικούνταν από ανθρώπους, ανάγκασε τους 

Νάνους να εγκαταλείψουν το Έρεμπορ. Ο εγγονός του Θρορ, ο Θόριν, καθώς έφευγε από 

το παλάτι είδε το Βασιλιά Θράντουιλ και τα ξωτικά σε μια κοντινή πλαγιά και 

απογοητεύτηκε όταν αντί να τους βοηθήσουν, αποχώρησαν. 

 

Γιατί είναι επιτυχημένη: Βασίζεται στο επιτυχημένο μυθιστόρημα « Χόμπιτ » του Τόλκιν. 

Έλαβε θετικά σχόλια από τους κριτικούς. Επίσης, έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία 

αποφέροντας 979,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ ήταν υποψήφια και για 3 

βραβεία Όσκαρ, αν και τελικά δεν κέρδισε κανένα. 

                        
 

 

Γ) Πηγές 

 

1) el.wikipedia.org 

2) www.imdb.com 

3) www.web-planet.co 

4) www.critics.gr 

5) www.cine.gr 

6) www.cinemanews.gr 

http://www.imdb.com/
http://www.web-planet.co/
http://www.critics.gr/
http://www.cine.gr/


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

 
 

Μιούζικαλ! Θέαμα μάλλον ωφέλιμο, κατά το πλείστον, όμως, τερπνόν και 

ευχερές! Μουσικά ημιτόνια ενώνονται με χορευτικές πιρουέτες και εκλεκτά 

λόγια πρόζας, για να συνθέσουν ένα αποτέλεσμα μοναδικό, χάρμα οφθαλμών 

και ώτων. Τροφοδότης της φαντασίας για ονειρικά πέρασμα σε έναν κόσμο 

ζωηρό, μελωδικό, όμορφο. Προμηθευτής χαράς και διασκέδασης, αλλά και 

μπόλικης σινεμαγείας, που φυγαδεύει το μυαλό σε τόπους μαγικούς… το αλάτι 

της μίζερης ζωής! Και οι καθοδηγητές του φιλοθεάμονος κοινού στα πεδία 

της τρίωρης φυγής του, είναι διάσημοι συνθέτες ή σπουδαίοι σκηνοθέτες, 

καταξιωμένοι θεατρικοί συγγραφείς, ή, τέλος, διεθνούς φήμης ηθοποιοί και 

χορευτές, ή όλοι αυτοί μαζί με το δικό τους ικανό μερίδιο ο καθένας στα 

άρτια δεμένο αποτέλεσμα… Το μιούζικαλ!  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TLecRi2-dF8/TCFyERtWDXI/AAAAAAAAAIs/oMKHqfsLqGE/s1600/ydryd.bmp


Από τον Φρεντ Άστερ και την Τζίτζερ Ρότζερς έως τη Λάιζα Μινέλι και την 

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, από τον Όσκαρ Χάμερσταιν έως τον Ρίτσαρτν Ρότζερς, 

από τον Φρεντ Έμπ και τον Τζον Κάντερ έως τους Τζιν Κέλικαι Στάνλει 

Ντόνεν, το μιούζικαλ είναι είδος θεάματος που αριθμεί σχεδόν εννέα 

δεκαετίες, και καλά κρατεί…  

 

 

ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ… 

 

Το Μιούζικαλ (Musical), ή αλλιώς, η Μουσική Κωμωδία (Musical Comedy), 

εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για ένα είδος 

θεάματος, το οποίο απαρτίζεται από πεζό λόγο, χορό και τραγούδι. Έχοντας 

ως πρότυπο της κατασκευής του το λαμπρό μουσικό λιμπρέτο (λόγια 

κειμένου) του Άγγλου ποιητή και δραματικού θεατρικού συγγραφέα Τζον Γκέι 

«Η Όπερα των Ζητιάνων (1728)», παρουσιάζει χαρακτηριστικά ανάλογα με 

εκείνα της οπερέτας, από την οποία διαφοροποιείται αφενός στην επιλογή 

κειμένων, που έχουν συνήθως λαϊκή θεματογραφία και ηχητική υπόκρουση, 

και αφετέρου στη χορευτική του διάσταση, που είναι αναπόσπαστο μέρος τους 

θεάματος.  

 

Με την «Όπερα των Ζητιάνων» εισήχθη για πρώτη φορά στα θεατρικά 

κείμενα ε χαρακτηριστικά παρωδίας και ευθυμογραφικής διάθεσης, δεικτικής 

αλλά και μετρημένης, γεγονός που την κατέστησε τη μεγαλύτερη θεατρική 

επιτυχία του 18ου αιώνα. Η περίφημη αυτή όπερα - μπαλάντα (η οποία 

ανέβηκε άπειρες φορές ως τη διασκευή της, το 1928, από τον Μπέρτολντ 

Μπρεχτ), απλοϊκή και συγκινητική, αποπνέει ακόμη ζωντάνια, φρεσκάδα και 

πνευματώδη διάθεση. Με τη σάτιρα του Ιταλικού μελοδράματος συνδυάζεται 

η καταγγελία της άθλιας κατάσταση των φτωχών τάξεων του αγγλικού λαού. 

 

Ψάχνοντας ακόμη πιο βαθιά στη ιστορία της ποίησης και της μουσικής, το 

μιούζικαλ φαίνεται να αντλεί την προέλευση του από τα λιμπρέτα του 16ου 

αιώνα (λιμπρέτο: υποκοριστικό του libro - βιβλίο). Πρόκειται κυρίως για 

λυρικά λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και για Καντάτες (φωνητικά μουσικά 

κομμάτια) και Ορατόρια (Θρησκευτικοί ύμνοι). Μεταξύ των πρώτων που 

έγραψαν λιμπρέτο, εμφανίζεται ο Οτάβιο Ρινουτσίνι για την όπερα «Δάφνη 

(1594)», η οποία δεν έχει σωθεί ολόκληρη, και την όπερα «Ευρυδίκη 

(1600)», την πρώτη ολοκληρωμένη όπερα στην ιστορία της μουσικής, 

μελοποιημένες και οι δύο από τον Τζάκοπο Πέρι. Από τη Φλωρεντία, παρτίδα 

των λιμπρέτων (ποιητικών συνθέσεων προορισμένων για μουσική στο 

περιβάλλον της Φλωρεντινής Καμεράτας), διάσημοι συνθέτες και ποιητές 

μετέφεραν το είδος με σπουδαίες δημιουργίες τους σε συναδέλφους των 

http://konstantinkolassi.blogspot.gr/2010/06/blog-post_22.html


Ευρωπαϊκών αυλών. Πράγματι, από το τέλος το 17ου αιώνα οι μεγαλύτεροι 

συνθέτες, από τον Χέντελ έως τον Μότσαρτ και από τον Γκλουκ έως το 

Χάιντν, αξιοποίησαν για τα έργα τους τη συνεργασία Ιταλών λογίων και 

ποιητών, όπως οι Μεταστάσιος, Ντα Πόντε, Γκολντόνι. Από το λιμπρέτο 

προήλθε το ιντερμέδιο, που συνεπάγεται μουσικό θέαμα και ωθεί στη γέννηση 

της Κωμικής Όπερας (Opera Buffa) με συγγραφείς περισσότερο ευαίσθητους 

στις νέες πνευματικές και κοινωνικές απαιτήσεις, και σημαντικότερο 

εκφραστή τον Γκολντόνι. 

 

Το λιμπρέτο, συνεπώς, κυοφορεί τη μουσική Όπερα και εκείνη τη μουσική 

Κωμωδία, αφού, παράλληλα -στο διάστημα του 19ου και 20ου αιώνα- περνάει 

από το στάδιο του εμβατηρίου, όταν οι Βάγκνερ, Στράους, Πιτσέτι, Μενότι, 

και άλλοι, διασκευάζουν σε λιμπρέτα έργα της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας των 

Σίλερ, Βύρων, Ουγκώ και προσδίδουν ηχητική υπόκρουση στα Ευρωπαϊκά 

κινήματα ανεξαρτησίας. Αυτή η συμμετοχή της μουσικής που επενδύει 

λιμπρέτα με κοινωνικό και ανθρωπιστικό πνεύμα, συνεχίζεται στα έργα του 

Μπέρτολντ Μρεχτ, που μελοποιούν οι Πάουλ Νεσάου και Κουρτ Βάιλ. 

 

Από όλες τις χώρες που το υιοθέτησαν, το Μιούζικαλ ευδοκιμεί περισσότερο 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποκτά μεγάλη δημοτικότητα χάρη στην αξία 

των δημιουργών του, των συνθετών Βίκτορ Χέρμπερτ, Ρούντοφ Φριμλ, 

Σίγκμουντ Ρόμπεργκ, Βίνσεντ Γιούμανς και του θεατρικού συγγραφέα και 

σκηνοθέτη Τζορτζ Κάουφμαν, δημιουργού μαζί με τους αδελφούς Γκέρσουιν 

και το Μόρις Ρίσκιντ της πολιτικο-σατιρικής μουσικής Κωμωδίας «Τραγουδώ 

Για ‘Σένα (1931)» της διασκεδαστικής παραγωγής «Θα Προτιμούσα να Είχα 

Δίκιο (1932)» κ.ά. Καθοριστική θεωρείται επίσης η συμβολή του Ρίτσαρντ 

Ρότζερς και του Όσκαρ Χαμερστάιν, των οποίων η επιτυχής ανανέωση, που 

οφείλεται στην εισαγωγή αμερικανικών φολκλορικών στοιχείων και θεμάτων 

με κοινωνικό περιεχόμενο.  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρίτσαρντ Ρότζερς, Αμερικανός συνθέτης και ικανότατος 

αυτοσχεδιαστής στο πιάνο, το 1918, στο χώρο της μουσικής Κωμωδίας 

εγκαινιάζει μία επιτυχημένη συνεργασία με το στιχουργό Λόρενς Χαρτ, η 

οποία γίνεται ολοένα και πιο στενή έως το θάνατο του τελευταίου. Ρότζερς 

και Χαρτ συνθέτους τραγούδια για πολυάριθμα θεάματα που έχουν γίνει 

επιτυχία, όπως «Ο Γιάνκη Από το Κονέκτικατ (1927)», «Είχα Μάλλον Δίκιο 

(1937)», «Πολ Τζόι (1940)». Το χρόνο που πεθαίνει ο Χαρτ, το 1943, ο 

Ρότζερς γνωρίζεται με το συγγραφέα λιμπρέτων Όσκαρ Χαμερστάιν, με τον 

οποίο εγκαινιάζουν μία νέα φάση στο Αμερικανικό παραδοσιακό μιούζικαλ, 

μεταμορφώνοντας το σε θέαμα ζωντανό και ευαίσθητο και στην ερμηνεία των 

προβλημάτων της σύγχρονης πραγματικότητας. Είναι, άλλωστε, η περίοδος 

που προσπορίζει στο Ρότζερς πολλά βραβεία -μεταξύ των οποίων και το 



Πούλιτζερ- και καρποφορεί μερικές από τις καλύτερες αμερικανικές 

μουσικές Κωμωδίες. Οι «Οκλαχόμα (1943)», «Καρουζέλ (1945)», «Νότιος 

Ειρηνικός (1949)», «Ο Βασιλιάς κι’ Εγώ (1951)», «Ο Ήχος της Μουσικής 

(1959)», κόβουν εκατοντάδες εισιτήρια, όπου παίζονται. Τα τραγούδια του, 

που προέρχονται σχεδόν από θεάματα (διασκευασμένα συχνά και για την 

οθόνη) σημειώνουν παγκόσμια επιτυχία. Απ’ αυτά, αξίζει να αναφερθεί το 

γνωστότατο το «Γαλάζιο Φεγγάρι (1934)».  

 

Τα επόμενα χρόνια, η μουσική Κωμωδία, σπάζοντας τα δεσμά του όποιου 

συμβατισμού του παρελθόντος, προάγεται σε είδος με πλήρη εκφραστική 

ωριμότητα. (Υπενθυμίζεται, μεταξύ άλλων, το «West Wide Story», των 

Λόρεντς και Μπερνστάιν, που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο σε 

σκηνοθεσία των Ρόμπινς και Ρόμπερτ Ουάιζ). 

 

 

 

 
 

 

 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1920  
Στο Χόλιγουντ, την πατρίδα του κινηματογράφου και του σταρ σύστεμ, των 

ειδώλων και των μύθων, ο ομιλών κινηματογράφος στα πρώτα του βήματα 

προκαλεί αίσθηση. Η κινηματογραφική εταιρεία «Γουόρνερ Μπρος» βρίσκεται 

στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Ως ύστατη προσπάθεια για να διασώσουν την 

κατάσταση, οι αδελφοί Σαμ, Τζακ, Χάρι και Άλμπερτ Γουόρνερ τοποθετούν 

όλα τους τα κεφάλαια στην καινούργια παραγωγή της “ηχητικής και άδουσας” 

ταινίας «Ο Τραγουδιστής της Τζαζ», που παρουσιάζεται την 6η Οκτωβρίου 

1927 με τεράστια διαφημιστική καμπάνια. Το φιλμ, σε σκηνοθεσία του Άλαν 

Κρόσλαντ, σενάριο του Άλφρεντ Κοχν, μουσική των Ρέι Χέιντορφ- Μαξ 

Στέινερ και πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόνσον- σημειώνει απροσδόκητη επιτυχία 

και αποσπά ειδικό Όσκαρ από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και 

Επιστημών, για την εταιρεία Γουόρνερ, γιατί «…Έφερε επανάσταση στη 

βιομηχανία του θεάματος!» 

 

Την 1η Φεβρουαρίου 1929, προβάλλεται η πρώτη ομιλούσα ταινία της Μέτρο 

Γκόλντουιν - Μάγιερ (M.G.M.) «Η Μελωδία του Μπρόντγουεϊ», σε 



σκηνοθεσία του Χάρι Μπομόντ, σενάριο των Έντμοντ Γκούλτινγκ, Τζέιμς 

Γκλίσον και Νόρμαν Χιούστον, μουσική του Νάσιο Χερμπ Μπράουν και 

στίχους των τραγουδιών του Άρθουρ Φριντ, ενώ πρωταγωνιστές είναι οι 

Τσαρλς Κινγκ, Ανίτα Πέιτζ και Μπέσι Λαβ. Το φιλ κερδίζει Όσκαρ καλύτερης 

ταινίας και τον τίτλο -από πολλούς ιστορικούς του σινεμά- του πρώτου 

επιτυχημένου μιούζικαλ. Όμως, η δραστηριότητα της M.G.M. στο χώρο της 

μουσικής Κωμωδίας συνεχίζεται, για να γυρίσει, την ίδια χρονιά, την ταινία 

«Χολιγουντιανή Επιθεώρηση του 1929», με πλούσια ντεκόρ, χορό, τραγούδι, 

επιθεωρησιακά νούμερα, πλειάδα γνωστών ηθοποιών, εκατοντάδες 

κομπάρσους και άλλα, καθιερώνοντας το είδος της «κινηματογραφικής 

επιθεώρησης». Αξίζει εδώ να αναφερθεί, μεταξύ άλλων, το όνομα του Κλιφ 

Έντουαρντς, ο οποίος πρώτος ερμηνεύει στην οθόνη το διάσημο τραγούδι των 

Νάσιο Χερμπ Μπράουν και Άρθουρ Φριντ «Singin’ in the Rain 

(Τραγουδώντας στη βροχή)». 

 

Οι δυο αυτές επιτυχημένες κινηματογραφικές προσπάθειες της M.G.M. 

δημιουργούν οργασμό παραγωγής παρόμοιων ταινιών. Το κυνήγι του κέρδους 

φέρνει στις κινηματογραφικές αίθουσες 55 ταινίες-μιούζικαλ, όλες μέσα στο 

1929. Φυσικά, οι περισσότερες δε βλέπονται, και η προβολή τους καταλήγει 

σε φιάσκο, βουλιάζοντας οικονομικά τις εταιρείες παραγωγής τους. 

 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1930  
Τα μιούζικαλ αυξάνονται και πληθύνονται. Ογδόντα τον αριθμό είναι ο 

απολογισμός αυτής της δεκαετίας. Μόνο που η ποσότητα δε συμβαδίζει με 

την ποιότητα. Αντιθέτως, θα λέγαμε. Από τους σκηνοθέτες, λόγου χάρη, μόνο 

οι Ερνστ Λούμπιτς και Ρούμπεν Μαμούλιαν συνειδητοποιούν ότι τα τραγούδια 

οφείλουν να είναι οργανικά δεμένα με το στόρι. Εξάλλου, η κινηματογραφική 

οθόνη κρύβει τα δικά της μυστικά και απαιτεί ειδικές τεχνικές καλής 

απόδοσης, λεπτομέρειες που οι συντελεστές συχνά δε γνωρίζουν ή θεωρούν 

επουσιώδεις για να τις υιοθετήσουν. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί κατόπιν 

φημισμένη σκηνοθέτες, μουσικοί, χορογράφοι και ηθοποιοί βάζουν τα θεμέλια 

της καριέρας τους αυτή την περίοδο. Ανάμεσά τους ο Μπινγκ Κρόσμπι («Ο 

Βασιλιάς της Τζαζ» 1930), η Έθελ Μέρμαν («Ακολουθείστε τον Αρχηγό» 

1930), ο Φρεντ Αστέρ («Η Χορεύτρια» 1933), η Άλις Φέι («Τα Σκάνδαλα του 



Τζορτζ Γουάιτ» 1934) και η Τζούντι Γκάρλαντ («Παρέλαση Αρμονίας» 

1936).  

Τη δεκαετία αυτή, μεγάλη εμπορική επιτυχία σημειώνει η ταινία της Γουόρνερ 

Μπρος «42η Οδός», όπου αίσθηση προκαλεί ο ταλαντούχος χορογράφος 

Μπάσμπι Μπάρκλεϊ. Την ίδια χρονιά (1933), Παραμάουντ γυρίζει τα δύο 

σπουδαία φιλμ «Τον Αδίκησε» και «Δεν Είμαι Άγγελος», στα οποία 

πρωταγωνιστούν με ιδιαίτερο μπρίο η Μέι Γουέστ και ο 29χρονος τότε Κάρι 

Γκραντ. Ένα χρόνο αργότερα (1934), μεταφέρεται στη μικρή οθόνη, από τον 

Ερνστ Λούμπιτς, η πασίγνωστη οπερέτα του Φραντς Λέχαρ «Η Εύθυμη 

Χήρα», με ερμηνευτές τους Ζανέτ Μακ Ντόναλντ και Μορίς Σεβαλιέ, 

ιδιαίτερα ποιοτικό μιουζικαλ, που όμως δε φέρνει τα αναμενόμενα 

εισπρακτικά κέρδη. Ακόμη σημαντικές είναι οι ταινίες «Ρομπέρτα» και «Ψηλό 

Καπέλο», όπου θριαμβεύουν οι Φρεντ Αστέρ και Τζίτζερ Ρότζερς, και η 

πρώτη ταινία-καρτούν του Γουόλτ Ντίσνεϊ (Walt Disney), η έγχρωμη 

«Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», που αποτέλεσε καλλιτεχνικό και εμπορικό 

θρίαμβο και σηματοδότησε την έναρξη στον κινηματογράφο της περίφημης 

αυτοκρατορίας του Ντίσνεϊ. Αυτή την εποχή, σε μεγάλη δημοτικότητα 

βρίσκεται το εμπορικό ατού της 20th Century Fox, η οχτάχρονη Σίρλεϊ 

Τεμπλ, με τις ταινίες της να έρχονται πρώτες στις προτιμήσεις των θεατών. 

 

 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940  
Το μιούζικαλ έχει αρχίσει πλέον να αποδίδει καρπούς. Το 1942, ο Τζιν Κέλι 

κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία «Για ‘Μένα και το 

Κορίτσι Μου» ενώ, μία χρονιά αργότερα, ο Βιτσέντε Μινέλι παρουσιάζεται 

σκηνοθετικά στο ευρύ κοινό, με την «Καμπίνα στον Ουρανό». Η Μπέτι 

Γρέιμπλ και η Τζούντι Γκάρλαντ συνεχίζουν να είναι οι αγαπημένες των 

σινεφίλ, ενώ το έδαφος της δημοτικότητας κερδίζει ολοένα η Ρίτα Χέιγουορθ 

με τις ταινίες της «Το Κορίτσι μου, η Σάλι (1942)» και «Το Κορίτσι του 

Εξωφύλλου (1942)». Το 1942 είναι η χρονιά που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κερδίζει 

το Όσκαρ Α’ αντρικού ρόλου, για την ερμηνεία του στο μιούζικαλ «Γιάνκι 

Ντούτντλ Μπάντι». 

 

Ο Ντάνι Κέι θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία «Τα Όπλα», από 



τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του 1944. Το 1945, ο σκηνοθέτης 

Βινσέντε Μινέλι, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, 

παντρεύεται την πρωταγωνίστρια του Τζούντι Γκάρλαντ, με την οποία 

αποκτούν τη μετέπειτα διάσημη ηθοποιό Λάιζα Μινέλι (1946). Το ζευγάρι θα 

χωρίσει το 1951. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Ντόρις Ντέι πρωτοεμφανίζονται 

στα κινηματογραφικά πλατό στις ταινίες «Ραντεβού με την Τζούντι» και 

«Ρομαντική Κρουαζιέρα», αντίστοιχα, του 1948. Ο Φρεντ Αστέρ και η Τζίτζερ 

Ρότζερς χορεύουν, για τελευταία φορά μαζί, στην ταινία «Οι Μπάρκλεϊς του 

Μπρόντγουεϊ (1949)». Καλύτερο μιούζικαλ της δεκαετίας θεωρείται το «Στην 

Πόλη (1949)», που σκηνοθετούν οι Τζιν Κέλι και Στάνλεί Ντόνεν. 

 

 

 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950  
Οι μουσικοχορευτικές ταινίες μειώνονται. Παρ’ όλα αυτά, δημιουργούνται 

κάποιες από τις διαχρονικότερες μουσικές Κωμωδίες όπως «Τραγουδώντας 

Στη Βροχή (1952)», που υπογράφουν οι Τζιν Κέλι και Στάνλεϊ Ντόνεν, «Οι 

Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές (1953)» του Χάουαρντ Χοκς, το οποίο δίνει 

το βάπτισμα της σούπερσταρ όλων των εποχών, στη Μέριλιν Μονρό, «Ένα 

Αστέρι Γεννιέται (1954)» του Τζορτζ Κιούκορ, με την Τζούντι Γκάρλαντ να 

θριαμβεύει, «Μάγκες και Κούκλες (1955)» του Τζόζεφ Λ. Μάνκιεβιτς, 

«Οκλχόμα (1955)» του Φρεντ Ζίνεμαν, «Καρουζέλ (1956)» του Χένρι Κινγκ, 

«Ο Βασιλιάς κι’ Εγώ (1956)», κινηματογραφική μεταφορά της μεγάλης 

θεατρικής επιτυχίας των Ρότζερς και Χαμερστάιν του 1951 από το Γουόλτερ 

Λανγκ, και «Αγάπα με Τρυφερά 1956) του Ρόμπερτ Γουέμπ, όπου ο Έλβις 

Πρίσλεϊ, εκτός από σταρ του ροκ ν’ ρολ, μετατρέπεται και σε είδωλο της 

μεγάλης οθόνης. 

 



 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960  
Η μουσική Κωμωδία βαδίζει διαρκώς την οδό της λησμονιάς. Εντούτοις, κι’ 

εδώ δημιουργήθηκαν ταινίες από συντελεστές που άφησαν εποχή στην ιστορία 

του σινεμά, μεταφέροντας στην οθόνη κυρίως θεατρικές επιτυχίες από τις 

σκηνές του Μπρόντγουεϊ. Η Τζούντι Άντριους κερδίζει το Όσκαρ Α’ 

γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία στην ταινία «Μέρι Πόπινς (1964)», ενώ η 

Μπάρμπρα Στρέιζαντ, από την πρώτη κιόλας κινηματογραφική της συμμετοχή 

στο «Ένα Αστείο Κορίτσι (1968)», αποκτά θαυμαστές και ένθερμους 

οπαδούς. Μεταξύ των φημοφιλέστερων ταινιών της δεκαετίας, ξεχωρίζουν 

οι: «Γουέστ Σάιντ Στόρι (1961)» των Ρόμπερτ Γουάιζ και Τζέρεμι Ρόμπινς, 

«Ωραία Μου Κυρία (1964)» του Τζορτζ Κιούκορ, «Η Μελωδία της Ευτυχίας 

(1965)» του Ρόμπερτ Γουάιζ και «Χαόλου, Ντόλι! (1969)» του Τζιν Κέλι.  

                  

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970  
Δεν είναι μόνο λίγες οι ταινίες που προβάλλονται αυτά τα δέκα χρόνια, είναι 

και κακής ποιότητας. Όπως και την προηγούμενη δεκαετία, οι σκηνοθέτες 

προτιμούν την ασφαλή εμπορική οδό της μεταφοράς στη μεγάλη οθόνη 

θεατρικών επιτυχιών του Μπρόντγουεϊ. Οι σημαντικότερες από αυτές, 

«Βιολιστής Στη Στέγη (1971)», «Ιησούς Χριστός Σούπερσταρ (1973)» και οι 

δυο του Νόρμαν Τζούισον, «Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη (1977)» του Μάρτιν 

Σκορτσέζε, και «Τρίχες (1979)» του Μίλος Φόρμαν, γυρίζοναι με επιλεγμένα 

καστ, αλλά καμία δε σημειώνει εισπρακτική επιτυχία. Λαμπρή εξαίρεση 

αποτελεί το «Καμπαρέ (1972)» του Μπομπ Φόσε, που θα καθιερώσει τη 

Λάιζα Μινέλι και θα παιχτεί ξανά και ξανά από θεατρικούς και 

κινηματογραφικούς παραγωγούς όλου του κόσμου. 

Οι γλυκερές, αλλά πολύ εμπορικές ταινίες «Πυρετός το Σαββατόβραδο 

(1977)» του Τζον Μπάντζαμ, και «Γκριζ (1978)» του Ράνταλ Κλέιζερ, θα 

αναδείξουν ένα νέο είδωλο για τη νεολαία, τον 23χρονο τότε Τζον Τραβόλτα. 

Στην πρώτη ταινία, τα τραγούδια των Μπι Τζις «How Deep Is Your Love», 



«Night Fever», «Staying Alive», «More Than a Woman», «If I Can’t Have 

You», θα σημαδέψουν τη δεκαετία του ’70. Στη δεύτερη ταινία, οι 

χορογραφίες της Πατρίτσια Μπιρς και τα τραγούδια των Τζιμ Τζάκομπς και 

Γουόρεν Κάσεϊ θα αναδείξουν τη συμπρωταγωνίστρια του Τραβόλτα Ολίβια, 

Νιούτον Τζον, σε λαμπρή σταρ, αλλά μικρού βεληνεκούς διάρκειας.  

Οι Νταϊάνα Ρος και Μπέτι Μίτλερ εισβάλλουν στα κινηματογραφικά πλατό, 

όπου θα παραμείνουν για πολλά χρόνια, με τις ταινίες «Η Κυρία Τραγουδάει 

τα Μπλουζ (1972)» η πρώτη και «Το Τριαντάφυλλο (1979)», η δεύτερη. Στο 

θαυμάσιο μιούζικαλ «All That Jazz (1979)», με σκηνοθέτη και χορογράφο 

τον Μπομπ Φόσε, παίζει για πρώτη φορά η 19χρονη τότε Τζέσικα Λαγκ. Το 

φιλμ είναι υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, τίτλο που κερδίζει τελικά 

το «Κράμερ εναντίον Κράμερ». 

 

 

 

 
 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980, 1990, 2000  
Δε θα γράψω πολλά για την παραγωγή μιούζικαλ αυτών των χρόνων, αφού 

κατακλύζονται κυρίως από επαναλήψεις - αναμασήματα προηγουμένων 

δεκαετιών. Από τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο «Τραγουδιστής της Τζαζ 

(1980)», επανέκδοση της ομώνυμης ταινίας του 1927, με το Λόρενς Ολίβιε 

να κρατά επάξια το ρόλο του πατέρα, και το σύγχρονο «Σικάγο (2002)» του 

Ρομπ Μάρσαλ, με τους Ρίτσαρντ Γκιρ, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Ρενέ 

Ζελβέγκερ, μία νεότερη διασκευή του ομώνυμου θεατρικού έργου που είχε 

γράψει, χορογραφήσει και ανεβάσει πρώτος στο σανίδι του Μπρόντγουεϊ ο 

Μπoμπ Φόσε, το οποίο κατέκτησε τρεις Χρυσές Σφαίρες στην Αμερική και 

“έσπασε ταμεία” σε όλη την Ευρώπη. Εξαίρεση, φυσικά, αποτελούν οι «Γάτες 

(1981)» και το «Φάντασμα της Όπερας (1986)» του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ. 

 

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

 

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


  

Με τον όρο κωμωδία χαρακτηρίζεται κάθε έργο που έχει ως σκοπό να 

διασκεδάσει μέσω κάποιου χιουμοριστικού θέματος. Η ακαδημαϊκή της έννοια, 

επηρεασμένη από το αρχαίο ελληνικό θέατρο, είναι συνήθως διαφορετική και 

συνυφασμένη με την σατιρική κωμωδία πολιτικού θέματος. Η κωμωδία 

παρουσιάζεται σε πολλές μορφές, όπως την θεατρική, από όπου ξεκίνησε 

μέσω του αρχαίου θεάτρου, την τηλεοπτική και την σόλο όρθια κωμωδία. 

Η επιρροή της κωμωδίας μπορεί να είναι σημαντική σε κοινωνικό επίπεδο. 

Για παράδειγμα, η Δημοκρατία της Αρχαίας Αθήνας ενισχύθηκε μέσω έργων 

κωμωδίας που είχαν ως μέσο τη σάτιρα για να διακωμωδήσουν αρνητικά 

στοιχεία της κοινότητας. 

Η κωμωδία στην Αρχαία Ελλάδα ήταν μαζί με την τραγωδία τα δύο βασικά ήδη 

του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Σώζεται κυρίως μέσω 11 έργων του μεγάλου 

της αρχαίας κωμωδίας Αριστοφάνη, ο οποίος έγραψε συνολικά γύρω στις 40 

κωμωδίες. 

Είδη και μέθοδοι κωμωδίας  

Τα είδη και μέθοδοι της κωμωδίας είναι πολλά και πολλές φορές 

συνυπάρχουν σε ανάμεικτο τρόπο. Κάποια από τα σημαντικά ήδη είναι: 

 

Σάτιρα: Η σάτιρα επιχειρεί τον εμπαιγμό κάποιας έννοιας ή προσώπου που ο 

καλλιτέχνης θεωρεί ότι αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Γίνεται μέσω μεθόδων 

όπως είναι η παρωδία, η υπερβολή, η σύγκριση, η αναλογία και η ειρωνεία. 

Σημαντικοί σύγχρονοι Έλληνες σατιρικοί είναι, μεταξύ άλλων, οι Τζίμης 

Πανούσης, Γιώργος  Μητσικώστας Λάκης Λαζόπουλος. Η σάτιρα ήταν επίσης 

εργαλείο του αρχαίου ποιητή του θεάτρου Αριστοφάνη. 

 

Μαύρη κωμωδία ή μαύρο χιούμορ: Η μαύρη κωμωδία ασχολείται με θέματα 

όπως ο θάνατος και η αρρώστια. Έχει σχέση με την λογοτεχνία τρόμου όμως 

χρησιμοποιεί κωμικά στοιχεία. 

 

Όρθια κωμωδία: Ο κωμικός μιλάει άμεσα με το κοινό. Είναι συχνό να 

εμπεριέχει και άμεση επικοινωνία όπως είναι η καυστική σάτιρα που ασκεί 

στο κοινό του ο Τζίμης Πανούσης. 

 

Μπλε κωμωδία: Η μπλε κωμωδία ασχολείται με θέματα όπως το σεξ, 

την ομοφυλοφιλία, τον αμφισεξουαλισμό και συνήθως την συνεχή χρήση 
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υβριστικών λέξεων. Έλληνας που έχει καταπιαστεί με τέτοια θέματα - μεταξύ 

άλλων θεμάτων - είναι ο Τζίμης Πανούσης. 

 

Κωμωδία χαρακτήρων: Με αυτήν την κωμωδία ο καλλιτέχνης αναπαριστά 

κάποιο πρόσωπο δικής του επινόησης ή άλλο γνωστό πρόσωπο. Γνωστοί 

Έλληνες που καταπιάστηκαν με αυτό το είδος είναι ο Γιώργος 

Μητσικώστας και ο Τάκης Ζαχαράτος. 

 

Αυτοσχέδια κωμωδία: Με την κωμωδία αυτή, αν και δεν εννοείται κάποια 

συγκεκριμένη μέθοδος, ο κωμικός δεν έχει εκ των προτέρων ετοιμάσει την 

ρουτίνα του αλλά αυτοσχεδιάζει. 

 

Κινητική κωμωδία: Με αυτήν, ο κωμικός κυρίως στηρίζεται στην χρήση 

κινήσεων του σώματός του για την δημιουργία διασκέδασης. Σαφή 

παραδείγματα αποτελούν - σε μέρος της καριέρας τους - ο Θανάσης Βέγγος, 

ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Ρόουαν Άτκινσον (με το Μίστερ Μπην). 

 

Σουρεαλιστική κωμωδία: Σε αυτήν, παράξενα περιστατικά συμβαίνουν για να 

προκαλέσουν την έκπληξη στον αποδέκτη. Σαφή παραδείγματα δημιούργησαν 

η ομάδα Μόντυ Πάιθον. 
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Ο ρόλος  της κωμωδίας μπορεί να είναι περιορισμένος ως όργανο 

διασκέδασης και εκτόνωσης του άγχους για τους αποδέκτες της  αλλά έχει 

παρατηρηθεί η επιρροή της σε άλλα επίπεδα της κοινωνίας. Για παράδειγμα, 

η Δημοκρατία της Αρχαίας Αθήνας θεωρείται ότι ενισχύθηκε μέσω έργων 

κωμωδίας που χρησιμοποιούσαν την σάτιρα για να διακωμωδήσουν αρνητικά 

στοιχεία της κοινότητας. Σήμερα διάσημοι κωμικοί θεωρείται ότι ασκούν 

σημαντική επιρροή στα πολιτικά δρώμενα. Σαφή παραδείγματα αποτελούν 

κωμικοί όπως ο Αμερικανός Τζον Στιούαρτ και ο Έλληνας Λάκης 

Λαζόπουλος όπου η σάτιρα απευθυνόμενη σε πολιτικά πρόσωπα είναι βασικό 

μέρος του έργου τους.

Αρχαία κωμωδία 

Με τον όρο αρχαία κωμωδία εννοείται ο ένας από τους δύο βασικούς 

πυλώνες που στήριξαν το οικοδόμημα του αττικού δράματος. Από την αρχαία 
κωμωδία διασώθηκαν μόνο 11 του Αριστοφάνη, ένα ολοκληρωμένο 

του Μενάνδρου, που τιτλοφορείται "Ο Δύσκολος". 

 

Εποχές της Αττικής Κωμωδίας  

1. Αρχαία κωμωδία (486 - περ. 400 π.χ.) 

2. Μέση κωμωδία (περ. 400 - περ. 320 π.χ.) 

3. Νέα κωμωδία (περ. 320 - περ. 120 π.χ.) 

Το σημαντικότερο έτος της Αττικής Κωμωδίας ήταν το 486 π.χ., γιατί το έτος 

εκείνο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των Μεγάλων 

Διονυσίων (θεατρικοί αγώνες) έργα των κωμικών. 

 

Πρώιμα στάδια  

Σύμφωνα όμως με τη παράδοση ο ευρετής αυτού του θεατρικού είδους φέρεται 

ο αρχαίος Έλληνας Αθηναίος ποιητής Σουσαρίων που άκμασε το 570 π.χ.. 

Ως καθοριστικό στοιχείο ανιχνεύεται το πρότυπο του διαλόγου χορού-

υποκριτή στην τραγωδία, καθώς στην τραγωδία αποδίδει η παράδοση τη 

συγκεκριμένη καινοτομία αυτή, ενώ και η θεσμοθέτηση τραγικών αγώνων 

υπήρξε προγενέστερη των κωμικών. 

Ανάμεσα στα παραδοσιακά στοιχεία που ανιχνεύουμε με κάποια βεβαιότητα 

στην κωμωδία περιλαμβάνονται η παράδοση χορών μεταμφιεσμένων σε ζώα, οι 

δραματικές παραστάσεις κωμικών μίμων με διογκωμένα σώματα, η 

τελετουργική αισχρολογία που συνδέεται με λατρείες της γονιμότητας και η 

διονυσιακή λατρεία[1]. Άγνωστο είναι αν η αττική κωμωδία δέχτηκε κάποια 
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επιρροή από την κωμική φάρσα του Συρακούσιου ΕΠΙΧΑΡΜΟΥ, αν και το έργο 

του τελευταίου παρουσιάζει μεν ομοιότητες με την κωμωδία, αλλά και 

αξιοσημείωτες διαφορές. 

Το σημείο ακμής 

Η κωμωδία του Αριστοφάνη αντιπροσωπεύει, μαζί με τις χαμένες σήμερα 

κωμωδίες του Κρατίνου και του ΕΥΠΟΛΗ, την ακμή της αρχαίας κωμωδίας. 

Λίγες είναι οι πληροφορίες που έχουμε για τους ποιητές και την εξέλιξη του 

είδους μέχρι την εποχή των ποιητών αυτών. Η κωμωδία του Αριστοφάνη 

σατιρίζει τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο κωμικός μύθος, που αποκτά 

συγκροτημένη μορφή ήδη στην κωμωδία του Κράτη, συγκροτείται από στοιχεία 

που προέρχονται από αυτήν, ενώ συχνές είναι και οι άμεσες σκωπτικές 

αναφορές σε πρόσωπα και πράγματα του πολιτικού, πνευματικού και 

καλλιτεχνικού δημόσιου βίου.  To σχήμα της δράσης ακολουθεί μια 

τυπική παραμυθική δομή, με σταθερά σημεία μια μετακίνηση τον ήρωα με 

σκοπό την εκτέλεση ενός σχεδίου που θα του επιτρέψει να αντιμετωπίσει ένα 

πρόβλημα που τον απασχολεί, τη συνάντησή του με κάποιον βοηθό ή 

συνεργάτη, τη σύγκρουσή τον με έναν ή περισσότερους αντιπάλους και τον 

τελικό του θρίαμβο. To άσεμνο κυριαρχεί στη γλώσσα και τη σκηνική εικόνα. 

Ο ιαμβικός ψόγος, στοιχείο που παρουσιάζεται ενισχυμένο από την εποχή του 

Κρατίνου, παρέμεινε κυρίαρχο γνώρισμα του είδους ως τις απαρχές του 4ου 

αι. Στόχος του κυρίως δημαγωγοί όπως ο Κλέων, αλλά και σοφιστές, καθώς 

και άλλα πρόσωπα που προκαλούσαν τη δυσπιστία των λαϊκών στρωμάτων για 

την εξεζητημένη συμπεριφορά τους. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει 

ο Σωκράτης και τραγικοί ποιητές όπως ο Αγάθων, ομοφυλόφιλος και 

νεωτεριστής, και ο Ευριπίδης, ο τελευταίος κυρίως για τις δραματουργικές 

καινοτομίες του αλλά και για τον ιδεολογικό του προβληματισμό. 

Πλοκή και οργάνωση 

Η πλοκή του μύθου και η οργάνωση των μερών της κωμωδίας δεν 

παρουσιάζουν την αυστηρή συνοχή της τραγωδίας, είναι ωστόσο δυνατή η 

διάκριση ορισμένων τυπικών μερών που έχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά: πρόλογος, πάροδος χορού, αγών, παράβαση, επεισοδιακές 

σκηνές, έξοδος. Ο αγών ιδιαίτερα αποτελεί συστατικό στοιχείο της δομής κάθε 

κωμωδίας. Η τυπική δομή ενός αριστοφανικού αγώνα έχει συνήθως ως εξής: 

α) οι δύο αντίπαλοι ξεκινούν να αντιδικούν. 

β) ο χορός τραγουδά μια ωδή για να παρουσιάσει επισήμως τους διάδικους. 
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γ) με δύο στίχους, ο χορός παροτρύνει τον πρώτο ομιλητή να αρχίσει την 

αγόρευσή του  

δ) ο πρώτος ομιλητής παίρνει τον λόγο, αλλά κάθε τόσο τον διακόπτει ο 

αντίπαλός του (ή κάποιο τρίτο πρόσωπο) με διάφορα, κωμικά συνήθως, σχόλια 

(επίρρημα). 

ε) ο πρώτος ομιλητής κλείνει την αγόρευσή του με μια στροφή στον ίδιο ρυθμό 

με την κύρια αγόρευσή του, αλλά σε διαφορετικό μέτρο και έκταση στίχων 

(πνίγος). 

στ) ο χορός τραγουδά μια λυρική  σχολιάζοντας την επιτυχία του πρώτου 

ομιλητή. 

ζ) έπειτα απευθύνει προτροπή στον δεύτερο διάδικο  

η) ο δεύτερος διάδικος προχωρά στην αγόρευσή του  

θ) κατόπιν κλείνει την αγόρευσή του  

ι) τέλος, δίνεται η ετυμηγορία του αγώνα από τον διαιτητή, που συνήθως είναι 

ο χορός 

Μέση κωμωδία 

Ο όρος μέση κωμωδία αναφέρεται σε μία φάση ανάπτυξης της αρχαίας 

ελληνικής κωμωδίας του 4ου αι., ειδικότερα ανάμεσα στα χρόνια 400 και 320 

π.χ., σύμφωνα με την διαίρεση σε αρχαία, μέση και νέα κωμωδία που είχε 

καθιερωθεί ήδη από την αρχαιότητα. Στοιχεία της νέας κωμωδίας 

διαφαίνονται ήδη σε κάποια από τα τελευταία έργα του Αριστοφάνη. Σώζονται 

πολλά ονόματα συγγραφέων και τίτλοι έργων και κάποια αποσπάσματα, από τα 

οποία δεν είναι εύκολο να εξαχθούν συμπεράσματα για τη δομή της. 

Χαρακτηριστικά 

Στη μέση κωμωδία, όπως και στα όψιμα έργα του Αριστοφάνη, έχει καταργηθεί 

η παράβασης, δηλαδή το σημείο του έργου στο οποίο οι πρωταγωνιστές έχουν 

αποσυρθεί από τη σκηνή και ο χορός απευθύνεται στους θεατές, 

αναφερόμενος στο ίδιο το έργο ή γενικά στον ποιητή, τους αντιπάλους 

συγγραφείς, ή και σε διδακτικά θέματα. Επιπλέον, ο ρόλος των χορικών σε 

σχέση με την υπόθεση σταδιακά περιορίζεται και τα λυρικά μέρη γίνονται 

πλέον εμβόλιμα. Ακόμη, ο πολιτικός ρόλος και οι επιθέσεις σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα της επικαιρότητας περιορίζονται, χωρίς βέβαια να εξαφανίζονται 

τελείως. Η αρχαία κριτική είχε επισημάνει την προτίμηση των κωμικών της 

μέσης περιόδου για μυθολογικά θέματα και την παρωδία τραγικών θεμάτων, 

τάση που τα σύγχρονα ευρήματα αποδεικνύουν εν μέρει. Αντί των πολιτικών 
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θεμάτων, προτιμούνται σκηνές της αστικής ζωής και εμφανίζονται ήδη κάποια 

τυποποιημένα πρόσωπα που κυριαρχούν στη νέα κωμωδία, όπως η εταίρα, η 

προαγωγός, ο καυχησιάρης στρατιώτης, ο μάγειρας. Η τολμηρή γλώσσα της 

αρχαίας κωμωδίας επίσης έχει υποχωρήσει. 

Εκπρόσωποι 

Οι πιο σημαντικοί ποιητές της μέσης κωμωδίας που γνωρίζουμε είναι ο 

Αντιφάνης, ο Άλεξις και ο Αναξανδρίδης. Ο Αντιφάνης παραδίδεται ότι έγραψε 

260 ή και 365 κωμωδίες, (η μετάλη διαφορά οφείλεται ενδεχομένως στη 

σύγχυση με έναν νεότερο ποιτή με το ίδιο όνομα,  ήταν ο πιο εκτιμημένος 

ποιητής της μέσης κωμωδίας μαζί με τον Άλεξι και κέρδισε 30 φορές 

Ο Αλέξης (372-μετά το 288 π.χ.), καταγόταν από τους Θούριους της Κάτω 

Ιταλίας αλλά έζησε στην Αθήνα. Κατά το λεξικό της Σούδας έγραψε 245 

κωμωδίες από τις οποίες σώθηκαν 130 τίτλοι και κάποια αποσπάσματα. 

Έγραψε παρωδίες τραγωδιών (Ελένη, Επτά επί Θήβας, Ορέστης) και 

διακωμώδησε φιλοσόφους όπως τον Πλάτωνα. Οι αρχαίοι κριτικοί πίστευαν ότι 

εκείνος επινόησε τον τύπο του παράσιτου, που είναι τυπική μορφή της 

μεταγενέστερης νέας κωμωδίας. Στην πραγματικότητα όμως αυτός ο τύπος 

είχε εισαχθεί από τον Επίχαρμο και ο Αλέξης τον τελειοποίησε και του έδωσε 

τα χαρακτηριστικά που συναντάμε αργότερα στη νέα κωμωδία.] Τα τελευταία 

χρόνια της ζωής του συνέπεσαν με σημαντικούς ποιητές της νέας κωμωδίας, 

όπως τον Μένανδρο και τον Δίφιλο, και όπως φαίνεται από κάποια 

αποσπάσματά του, κάποια έργα του μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά της 

νέας κωμωδίας. Ο Αναξανδρίδης έγραψε 65 κωμωδίες καθώς και 

διθυράμβους, που δεν έχουν σωθεί. Θεωρείται ότι είναι ο πρώτος ποιητής που 

εισήγαγε ερωτικά θέματα. Από την κωμωδία του Πόλεις σώζεται απόσπασμα 

στο οποίο περιγράφεται η διαφορά των ηθών των Αιγυπτίων και Ελλήνων και 

γίνεται λόγος για τα χοιρινά κρέατα που ο μεν Αιγύπτιος δεν τρώει, ενώ ο 

Αθηναίος τρώει με ευχαρίστηση: «οὐκ ἐσθίεις ὕει’, ἐγὼ δέ γ’ ἥδομαι μάλιστα 

τούτοις». Επίσης σε κάποιο άσμα του "Πρωτεσιλάου" διακωμωδεί με λεπτή 

ειρωνεία τις υπερβολικές προετοιμασίες για το συμπόσιο των γάμων του 

Αθηναίου στρατηγού Ιφικράτη με την κόρη του βασιλιά των Θρακών Κότυος. 

Νέα κωμωδία 

Η Νέα Κωμωδία είναι η τελευταία φάση της ανάπτυξης της αρχαίας ελληνικής 

κωμωδίας, σύμφωνα με τη διαίρεση των αλεξανδρινών φιλολόγων 

σε αρχαία, μέση και νέα. Η νέα κωμωδία αναπτύσσεται στην ελληνιστική 

εποχή και ειδικότερα στα χρόνια μετά το 320 π.Χ.[1] Ο κορυφαίος εκπρόσωπός 

της είναι ο Μένανδρος, που έζησε στην Αθήνα (342-292 π.χ.).Η Νέα Κωμωδία 

είναι μια κωμική και ρομαντική ηθογραφία, χωρίς πολιτικές αιχμές, που 
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διατηρεί την αθυροστομία χωρίς όμως σατιρικά στοιχεία. Περιγράφει κωμικές 

καταστάσεις και χαρακτηρίζεται από την εξεζητημένη πλοκή της (οικογενειακά 

ζητήματα, χαμένα παιδιά, γάμους μετ'εμποδίων κ.τ.λ.) Σε αυτήν 

αναδεικνύονται οι ηθοποιοί, οι οποίοι αντικαθιστούν πλήρως ταχορικά και 

καταλήγουν να χαίρουν μεγαλύτερου θαυμασμού από τους δραματουργούς. Η 

Νέα κωμωδία παραστάθηκε με μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια των 

ελληνιστικών χρόνων και επηρέασε αργότερα τη ρωμαϊκή δραματογραφία.  

Γενικά χαρακτηριστικά 

Η πολύ πλούσια παραγωγή έργων κατά την περίοδο της νέας κωμωδίας, 

σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είναι ένδειξη για το γεγονός ότι οι κωμωδίες δεν 

προορίζονταν μόνο για παράσταση στην Αθήνα στο πλαίσιο των θρησκευτικών 

γιορτών, αλλά για το ευρύτερο ελληνόφωνο κοινό.[2] Η νέα κωμωδία συνεχίζει 

την εξέλιξη της μέσης σε τομείς όπως ο περιορισμός του πολιτικού στοιχείου, 

η μείωση του ρόλου του χορού, η επιλογή αστικών θεμάτων. Παράλληλα, 

στοιχεία της πλοκής όπως τα έκθετα παιδιά και οι αναγνωρισμοί, είναι 

στοιχεία που εμφανίζονται και στο έργο του Ευριπίδη. Οι παρεμβάσεις του 

χορού, κατεξοχήν στοιχείο του κωμικού και του τραγικού δράματος στην 

κλασική περίοδο, έχουν χάσει πλέον τη λειτουργικότητά τους σε σχέση με την 

υπόθεση. Αυτή η εξέλιξη, που είχε ξεκινήσει από τη μέση κωμωδία, 

παρατηρείται και στην τραγωδία από τον 4ο αι. και ερμηνεύεται από την αλλαγή 

των πολιτικών συνθηκών.[4] Ο χορός πλέον εμφανίζεται ανάμεσα στις πράξεις 

ως καθαρά εμβόλιμο στοιχείο. Στους Επιτρέποντες και τον Δύσκολο του 

Μενάνδρου εμφανίζεται διαίρεση σε πέντε πράξεις. Η πενταμερής διαίρεση του 

δράματος εμφανίζεται ως κανόνας στην Ποιητική του Οράτιου, αλλά από τα 

αποσπάσματα κωμωδιών που σώζονται δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν 

αυτός ο κανόνας ίσχυε απόλυτα την εποχή της νέας κωμωδίας.[5] Ένα ιδιαίτερο 

δραματουργικό στοιχείο των κωμωδιών του Μενάνδρου είναι οι εισαγωγικοί 

πρόλογοι, που προετοιμάζουν το κοινό για την εξέλιξη. Ενδέχεται ακόμη να 

χρησιμοποιούνταν περισσότεροι τρεις υποκριτές. Αν και ήδη από τα όψιμα έργα 

του Αριστοφάνη έχει καταργηθεί η παράβασις , το τμήμα δηλαδή της αρχαίας 

κωμωδίας στο οποίο τα μέλη του χορού απευθύνονταν στους θεατές με μια 

παρέμβαση που διέκοπτε τη δραματική σύμβαση και δεν είχε σχέση με την 

υπόθεση, η επικοινωνία ηθοποιών και κοινού είναι έντονη και στη νέα 

κωμωδία, στους προλόγους, σε μονολόγους των ηρώων αλλά και σε σχόλια 

προς τους θεατές παράλληλα με τη δράση, όταν για παράδειγμα κάποιος 

σχολιάζει στο κοινό έναν διάλογο που διαδραματίζεται εκείνη την ώρα. Το 

περιβάλλον των έργων είναι το αστικό, καθημερινό περιβάλλον, με σπάνιες 

επικαιρικές αναφορές. Οι υποθέσεις είναι πολύπλοκες και το τέλος ευχάριστο. 
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Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η Τύχη ως ισχυρή δύναμη που μπορεί να 

ανατρέψει ριζικά τη ζωή των ανθρώπων.[6] Τα τυποποιημένα πρόσωπα, που 

έχουν διαμορφωθεί στη μέση κωμωδία, παίζουν και εδώ καθοριστικό ρόλο. 

Κυριότεροι εκπρόσωποι  

Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της νέας κωμωδίας είναι ο Μένανδρος. 

Σύμφωνα με τις αρχαίες μαρτυρίες έγραψε πάνω από 100 έργα, από τα οποία 

έχει σωθεί ένα ολόκληρο (Δύσκολος) και αποσπάσματα από άλλα. Η πρώτη του 

παράσταση τοποθετείται στα 321 π.Χ., με την κωμωδία Οργή. Κάποια έργα του 

διασκευάστηκαν από τους λατίνους ποιητές Πλαύτο και Τερέντιο. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό της τέχνης του θεωρείται η ικανότητά του να κατασκευάζει 

ενδιαφέροντες ανθρώπινους χαρακτήρες, ξεπερνώντας τις συμβάσεις των 

στερεότυπων προσώπων. Ο Φιλήμων εθεωρείτο από τους αρχαίους κριτικούς 

ποιητής ισάξιος του Μενάνδρου. Καταγόταν από τις Συρακούσες αλλά έγινε 

Αθηναίος πολίτης. Κάποιο διάστημα έζησε και στην αυλή τωνΠτολεμαίων. 

Νίκησε για πρώτη φορά το 327 π.Χ.. Στο έργο του εντοπίζονται τα 

χαρακτηριστικά της νέας κωμωδίας, έγραψε όμως και κωμωδίες με μυθολογικό 

περιεχόμενο, όπως μαρτυρούν οι τίτλοι Μυρμιδόνες και Παλαμήδης. Ο 

Πλαύτος στις κωμωδίες του Mercator, Trinummus και Mostellaria βασίστηκε 

στις κωμωδίες του Φιλήμονα Έμπορος, Θησαυρός και Φάσμα αντιστοίχως. 

Ένας άλλος σημαντικός κωμωδιογράφος, ο Δίφιλος από τη Σινώπη, έζησε και 

αυτός στην Αθήνα. Εκτός από κωμωδίες με αστικό περιεχόμενο, εμπνεύστηκε 

και από μυθολογικά θέματα. Η κωμωδία του Κληρούμενοι ενέπνευσε 

την Casina του Πλαύτου, η Σχεδία την Vidularia και οι Συναποθνήσκοντες την 

κωμωδία Commorientes του ίδιου ποιητή. 

Επιτυχημένος ποιητής ήταν και ο Ποσείδιππος από την Κασσάνδρεια της 

Μακεδονίας, που επηρέασε ρωμαίους ποιητές. Ο Φιλιππίδης, από την Αττική, 

έδωσε και πολιτική διάσταση στις κωμωδίες του, καυτηριάζοντας την κολακεία 

με την οποία αντιμετώπισαν αρκετοί Αθηναίοι τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. 

Γνωρίζουμε ακόμη δύο ποιητές με το όνομα Απολλώδορος. Ο ένας, από 

τη Γέλα, ήταν σύγχρονος του Μένανδρου. Ο δεύτερος, από την Κάρυστο, ήταν 

μάλλον λίγο μεταγενέστερος. Δύο έργα του μεταφράστηκαν από τον Τερέντιο: 

ο Επιδικαζόμενος (Phormio) και η Εκυρά (Hekyra). 

Η ιστορική προέλευση της λέξης  

Η πρώτη αναγωγή της προέλευσης του αγγλικού όρου humor γίνεται στην 

"περί των χυμών του σώματος" θεωρία του Ιπποκράτη. Βάσει αυτής της 

ιατρικής θεωρίας υφίστανται τέσσερις κράσεις, που κάθε μία έχει σχέση με την 

επικράτηση ενός από τους τέσσερις χυμούς του ανθρώπινου σώματος (χολή, 
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φλέγμα, μέλαινα χολή, αίμα). Όταν υπάρχει αρμονική μίξη των χυμών του 

σώματος, ο άνθρωπος είναι υγιής και με καλή διάθεση. 

Από την ιπποκράτειο ιατρική ο όρος χυμός, πιθανώς με τη μορφή που είχε 

στην ευβοϊκή διάλεκτο (χυμόρ) ή με πρώτο συνθετικό το ελληνικό χυμ- = hum-

 και τη λατινική κατάληξη -or, πέρασε στηλατινική γλώσσα ως (h)umor και 

σήμαινε εκτός από το υγρό, την υγρασία, το χυμό, και τη διάθεση. Έπειτα, οι 

λατινογενείς γλώσσες προσέλαβαν τον όρο και συναντάται στην αρχαία γαλλική 

γλώσσα ως umor και humor και από εκεί στην αγγλο – νορμανδική διάλεκτο 

ως humour. Άλλωστε μέχρι και σήμερα στα αγγλικά του Ηνωμένου 

Βασιλείου κυριαρχεί η μορφή humour έναντι αυτής humor. 

Χαρακτηριστικά του χιούμορ  

Ο Λουΐτζι Πιραντέλο στο έργο του "Αισθητική του Χιούμορ" επισημαίνει 

ότι: Το χιούμορ έχει αμέτρητες εκφάνσεις και ακόμα περισσότερα διακριτικά 

χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια διατύπωσης ενός ορισμού ενέχει τον κίνδυνο, 

από τη μία, της εκ του σύνεγγυς μελέτης ενός ή δύο ενοτήτων και, από την 

άλλη, της αποκήρυξης πολλαπλάσιων δυσνόητων πλευρών του. 

Παρά ταύτα μερικά κοινά αποδεκτά χαρακτηριστικά, είδη και τεχνικές που 

μπορούν να δημιουργήσουν χιούμορ ή να προκαλέσουν χιουμοριστικές 

καταστάσεις είναι: η ρητορεία, το παρά προσδοκία σχήμα, το ενθύμημα, το 

ζεύγμα, η υπερβολή, η σημειολογική απομείωση, το λεκτικό παιχνίδι, το 

οξύμωρο σχήμα, το λογοπαίγνιο, οι κωμικοί ήχοι ή λέξεις με παράξενη ηχητική 

χροιά, το ανέκδοτο, το απόφθεγμα, το ρητό, η παροιμία, το γνωμικό, τα 

στερεότυπα αστεία, τα νοσηρά αστεία, οι γρίφοι, τα αινίγματα, η ειρωνεία, το 

"πνεύμα", ο σαρκασμός, ο εξωφρενισμός ή παραλογισμός. 

Είδη χιούμορ 

Το χιούμορ πολλές φορές υπόκειται σε διαβαθμίσεις και κατηγοριοποιήσεις, 

ανάλογα με το είδος του, την αισθητική ή την οξύτητά του. Περιφραστικά θα 

μπορούσαν να αναφερθούν οι εξής κατηγορίες: 

 Το ξερό χιούμορ. Όταν ο αστεϊζόμενος έχει ύφος ανέκφραστο και ο λόγος 

του δεν έχει κωμική χροιά. 

 Το καυστικό ή βιτριολικό χιούμορ. Εδώ οι παρατηρήσεις γίνονται με σκοπό 

τον ερεθισμό και τη μείωση των υποκειμένων στο χιούμορ και 

χρησιμοποιούνται διατυπώσεις και φόρμες, που θα τους προσβάλουν. 

 Το μαύρο χιούμορ (black humor). Σε αυτό το είδος ο επιχειρούμενος 

αστεϊσμός ή σάτιρα ανάγεται σε θλιβερά γεγονότα ή καταστάσεις. Το είδος 

αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ως περισσότερο ευάλωτο σε απόρριψη. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%90%CF%84%CE%B6%CE%B9_%CE%A0%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1


 Η παρωδία. Στην παρωδία, μία μορφή ή ένα έργο τέχνης προβάλλεται 

μιμητικά με διαθλασμένο τρόπο με σκοπό τη γελοιοποίησή του. Στο είδος 

αυτό ανάγεται και η μίξη (montaz) αληθινών γεγονότων όχι όμως ομοίων 

κατά τόπο και χρόνο. 

 Η σάτιρα. Η σάτιρα είναι μια λογοτεχνική ή καλλιτεχνική μορφή που 

εκθέτει τις αδυναμίες του θέματός της με στόχο τον εμπαιγμό, συχνά με 

την προσδοκία της βελτίωσής του. 

 Ο αυτοσαρκασμός. Με τον αυτοσαρκασμό, το άτομο σαρκάζοντας τον 

εαυτό του προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα στους συνομιλητές του. 

Θεωρείται δείγμα προηγμένου χιούμορ. 

 Πηγαίο χιούμορ. Είναι ο τρόπος να κάνει κάποιος τους άλλους να γελούν 

χωρίς προσπάθεια. 

 Σουρεαλιστικό χιούμορ. Χιούμορ στο οποίο χρησιμοποιούνται οι φόρμες 

του υπερρεαλισμού. 

 Το χιούμορ μέσω της μορφής του λόγου. Χρησιμοποιείται ως μορφή του 

λόγου ώστε η πρόταση να καταστεί αστεία. Άριστοι ομιλητές που 

αναγνωρίζουν την αξία του χιούμορ χρησιμοποιούν αυτό ως διάλειμμα 

ιδιαίτερα σε μακρές ομιλίες τους για να μη καταστούν βαρετοί ή αντίθετα 

προκειμένου απ΄ αρχής να τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής των 

ακροατών τους. 

 Το Τρελό Θηριοτροφείο Πάει Διακοπές (1983) 

 Οικογένεια Άνταμς (1991) 

 Μην Πυροβολείτε τη Γιαγιά (2000) 

 American Pie 2 (2001) 

 Jackass: Volume 1 (2002) 

 Θεός για Μια Εβδομάδα (2003) 

 American Pie: Μαραθώνιος Γυμνιστών (2006) 

 SCOTT PILGRIM ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ 7 ΠΡΩΗΝ (2010) 

 The Hangover Part 2 (2011) 

 Scary Movie 5 (2013) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=8949
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=8630
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=6566
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=7852
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=1204
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=1628
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=1298
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=6623
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=7329
http://www.dvd-trailers.gr/index.php?option=dvd&section=2&movie_id=8355


 

 

 


