


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). 
 



Ταινία δράσης είναι ένα κινηματογραφικό είδος στο 
οποίο ένας ή περισσότεροι ήρωες ωθούνται σε μια 
σειρά από προκλήσεις που περιλαμβάνουν: 
 
 σωματικά κατορθώματα 
 εκτεταμένες σκηνές μάχης  
 βία  
 ξέφρενα κυνηγητά.  
 
 



Α.Western 
 
Β.Πολεμικες 
 
C.Αστυνομικες 

 



 Δράση με κωμικά στοιχεία(Action comedy) 
 Δράση σε συνδυασμό με θρίλερ (Action 

horror) 
 Δράση με σκληρές σκηνές βίας(Die Hard 

scenario) 
 Δράση με καταστροφικές συνέπειες(Disaster 

film) 
 Δράση με πολεμικές τέχνες (Martial arts) 
 Δράση και φαντασία (Sci-fi action) 
 Δράση με κατασκόπους (Spy film) 
 Δράση με υπερήρωες (Superhero film) 

 



 Iron Man 
 Skyfall 
 Η Αρπαγή (The taken) 
 Ip Man  
 Οι Εκδικητές(The avengers) 
 Αγώνες Πείνας (Hunger games) 

 





 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. 

 Περιλαμβάνει μοτίβα όπως: 

 ταξίδι στο χρόνο,  

  επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς 

 ο αποικισμός πλανητών 

 τα ευφυή ρομπότ   

 αθανασία 

 τηλεμεταφορά 

 αορατότητα 



 Α. Σκληρή επιστημονική φαντασία 
 Β. Ήπια επιστημονική φαντασία 
 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

 Νεό κύμα επιστημονικής φαντασίας. 
 Διαστημική όπερα 
 Μεταποκαλυπτική μυθοπλασία 
 Εναλλακτική ιστορία 
 Κυβερνοπάνκ/ατμοπάνκ 
 



Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών (Lord 
of the rings) 

Inception 
Avatar 
Matrix 
Star wars 
Χάρι Πότερ (Harry Potter) 

 





 To μιούζικαλ είναι ένα είδος Θεάτρου που 
περιλαμβάνει τραγούδια, διαλόγους (πρόζα) και 
χορό. Είναι ένας τρόπος να πεις μια ιστορία και να 
εκφράσεις το συναισθηματικό περιεχόμενο της, 
δηλαδή το χιούμορ, το πάθος, τον έρωτα, το θυμό 
και πολλά άλλα κινητοποιώντας μέσα από το 
κείμενο, τη μουσική, την κίνηση καθώς και τις 
τεχνικές πτυχές της ψυχαγωγίας. 



Fairy-tale musical (παραμυθένια) 
 
Folk musical (αντίθετα) 
 
Show musical (μουσικοχορευτικά) 

 



 The wizard of oz (Ο μάγος του οζ) (1939) 
 The king and I (Ο Βασιλιάς κι εγώ) (1956) 
 My fair lady (Ωραία μου κυρία) (1964) 
 Mary Poppins (Μαίρη Πόπινς) (1964) 
 Sound of music (Η μελωδία της ευτυχίας) (1965) 
 Oliver (Όλιβερ) (1968) 
 Funny Girl (Αστείο Κορίτσι) (1968) 
 Willy Wonka & the Chocolate Factory (To 

εργοστάσιο της σοκολάτας (1971) 
 Annie (‘Αννυ) (1982) 
 Cats (Γάτες) (1985) 

 



 On the Town (Στην πόλη) (1949)   
 Guys and Dolls (Μάγκες και Κούκλες) (1955) 
 Porgy and Bess (Πόργυ & Μπες) (1959) 
 West side story (H ιστορία της δυτικής πλευράς) 

(1961) 
 Girls! Girls! Girls! (Koρίτσια Κορίτσια Κορίτσια) (1962) 
 Fiddler on the roof (O Bασιλιάς στη στέγη) (1971) 
 Saturday Night Fever (Πυρετός στο Σαββατόβραδο) 

(1977) 
 Grease (Γκριζ) (1978) 
 Hair (Οι τρίχες) (1979) 
 Rent (Ενοίκιο) (2005) 

 



 Hello Dolly (Γεια σου Ντόλυ) (1969) 
 Singing in the rain (Τραγουδώντας στη βροχή) 

(1952) 
 Gabaret (Καμπαρέ) (1973) 
 New York (Νέα Υόρκη) (1977) 
 All that Jazz (Όλη η τζαζ) (1979) 
 Fame (Φήμη) (1980) 
 Victor Victoria (Βίκτωρ Βικτώρια) (1982) 
 Dirty Dancing (Βρώμικος Χορός) (1987) 
 Moulin Rouge (Μουλέν Ρουζ) (2001)  
 Chicago (Σικάγο) (2002) 

 





 Με τον όρο κωμωδία χαρακτηρίζεται κάθε έργο 
που έχει ως σκοπό να διασκεδάσει μέσω 
κάποιου χιουμοριστικού θέματος 
 

 Η κωμωδία παρουσιάζεται σε πολλές μορφές, 
όπως την θεατρική, την τηλεοπτική και την 
σόλο όρθια κωμωδία 

 



 Σάτιρα 
 Μαύρη κωμωδία 
 Όρθια κωμωδία 
 Κωμωδία χαρακτήρων 
 Σουρεαλιστική κωμωδία 
 Αυτοσχέδια κωμωδία 
 Κινητική κωμωδία 
 Μπλε κωμωδία 

 



 ξερό χιούμορ 
 καυστικό ή βιτριολικό χιούμορ 
 μαύρο χιούμορ  
 παρωδία 
 σάτιρα 
 αυτοσαρκασμός 
 πηγαίο χιούμορ 
 χιούμορ μέσω της μορφής του λόγου 
 σουρεαλιστικό χιούμορ 

 



 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) 
 Ντιούκς(2005) 
 SCOTT PILGRIM ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ 7 

ΠΡΩΗΝ (2010) 
 The Hangover Part 2 (2011) 
 21 Jump Street (2012) 
 Scary Movie 5 (2013) 

 





 Με βάση αυτήν την ερευνητική εργασία διευρύναμε 
τους ορίζοντες μας αναφορικά με τον κινηματογράφο , 
μάθαμε την ιστορία του, την εξέλιξη του ,την σημερινή 
του μορφή και το μέλλον του και μας έκανε να 
έρθουμε πιο κοντά του. Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
μουσείου κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη,  
χαρακτηριζόταν από αλληλεπίδραση που  μας βοήθησε 
να μπούμε βαθύτερα στο νόημα του κινηματογράφου 
και να βοηθηθούμε στην εργασία μας. 


