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1. ΘΕΑΤΡΟ
Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση
ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και
της μουσικής και του χορού. Το θέατρο μπορεί να έχει διάφορες
μορφές, όπως είναι ο μονόλογος, η όπερα, το μπαλέτο κ.ά. Το θέατρο δημιουργήθηκε για πρώτη
φορά στην Αρχαία Αθήνα, σαν μια εξέλιξη του διθυράμβου. Οι πρώτες μορφές του θεάτρου σε
όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας ήταν η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα.

Τα βασικά μερή του αρχαίου θεάτρου :

1.2.

•

Το κυρίως θέατρον ή κοίλον το μέρος που προοριζόταν για τους θεατές

•

Η ορχήστρα, ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος ωρχείτο ο χορός

•

Η σκηνή , ο χώρος των υποκριτών

ΚΟΙΛΟΝ
Το κοίλον περιλαμβάνει τα ειδώλια (καθίσματα)
των θεατών. Είναι χτισμένα αμφιθεατρικά και
ακολουθούν την πλεύρα του λόφου, στο οποίο
συνήθως κατασκευαζόταν το θέατρο. Ένα ή δύο
διαζώματα (πλατείς, οριζόντιοι διάδρομοι) χώριζαν
το κοίλον σε δύο ή τρεις ζώνες, για να
διευκολύνουν την κυκλοφορία των θεατών. Τις
σειρές των εδωλίων διέκοπταν κάθετα προς την
ορχήστρα, κλίμακες από τις οποίες οι θεατές ανέβαιναν στις ψηλότερες θέσεις. Τα τμήματα των
ειδωλίων ανάμεσα στις κλίμακες ονομάζονταν κερκίδες. Η χωρητικότητα των αρχαίων θεάτων
ήταν πολύ μεγάλη. Το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα χωρούσε 17.000 θεατές, της Εφέσου και
της Επιδαύρου 14.000.
ΣΚΗΝΗ
Η σκηνή εκτεινόταν πίσω από την ορχήστρα. Ήταν ένα απλό επίμηκες οικοδόμημα,. Προοριζόταν,
στην αρχή τουλάχιστον, για να φυλάγουν οι υποκριτές τα σκεύη και τα υλικά τους. Κατά μήκος του
τοίχου της σκηνής, προς το μέρος των θεατών, κατασκευάστηκε ένα ξύλινο και αργότερα πέτρινο ή
μαρμάρινο υπερυψωμένο δάπεδο, πάνω στο οποίο έπαιζαν οι ηθοποιοί. Ο χώρος αυτός
ονομάστηκε λογείο και δεν υπήρχε κατά τους κλασικούς χρόνους. Ο τοίχος της σκηνής πίσω από
το λογείο παρίστανε ό,τι απαιτούσε το έργο.
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος ανάμεσα στο κοίλο και τη σκηνή αποτελούσε την ορχήστρα .Όπως
φαίνεται από τα θέατρα που έχουν διασωθεί ,η ορχήστρα βρισκόταν λίγο χαμηλότερα από τη

σκηνή. Σε ορισμένα θεατρικά έργα φαίνεται ότι ο χορός αναμειγνυόταν με τους υποκριτές
,ιδιαίτερα στις κωμωδίες και το πιθανότερο είναι ότι υποκριτές και χορευτές αρχικά κινούνταν στο
ίδιο επίπεδο .Αργότερα οι υποκριτές χωρίστηκαν από το χορό και έπαιζαν σε υπερυψωμένο
δάπεδο .
1.3.α.

Μηχανισμοί του αρχαίου θεάτρου:

Θεολογείον
Το θεολογείον ήταν ένα είδος εξώστη που βρισκόταν πάνω από τη σκηνή των αρχαίων θεάτρων
για την παρουσίαση των υποκριτών που υποδύονταν τους θεούς. Από τον εξώστη αυτόν
αναφερόταν ο λόγος (τα λόγια) των θεών, όπως προκύπτει από την ετυμολογία (θεός+ λόγος) και
όπως και με τη χρήση της μηχανής (από μηχανής θεός) οι θεοί εμφανιζόταν στο αρχαίο ελληνικό
θέατρο να βρίσκονται ψηλότερα από τους κοινούς θνητούς. Το επινόημα αυτό χρησιμοποιούσε ο
Αισχύλος στα έργα του, ο Σοφοκλής σε περιορισμένη κλίμακα και ο Ευριπίδης σε μεγαλύτερο
βαθμό.
Φρυκτώριον
Ήταν πύργος που έδινε αγγελίες με φωτιά.
Εκκύκλημα
Το εκκύκλημα είναι τροχήλατη σκηνική εξέδρα της αρχαίας τραγωδίας χρησιμοποιούμενη για την
αναπαράσταση γεγονότος που κανονικά λάμβανε χώρα στο εσωτερικό του χώρου όπου
εξελισσόταν η τραγωδία. Συνήθως συρόταν με βαρούλκο για να παρουσιάσει το νεκρό σώμα ήρωα
της τραγωδία που, προκειμένου να μην προκαλέσει τα χρηστά ήθη, είχε δολοφονηθεί εκτός
σκηνής, μέσα στο σπίτι ή το παλάτι, όπως το σώμα του Ιππολύτου στην τελευταία σκηνή της
ομώνυμης τραγωδίας του Ευριπίδη.
Παρόµοιος µηχανισµός ήταν και η «εξώστρα» , για την αλλαγή του εσωτερικού σκηνικού.
Αναπίεσμα
Για την άμεση εμφάνιση και απομάκρυνση προσώπων ή αντικειμένων στο αρχαίο θέατρο
χρησιμοποιούνταν αναπιέσµατα, ένα είδος καταπακτών που λειτουργούσαν όπως οι αντίστοιχες
καταπακτές των σύγχρονων θεατρικών σκηνών.
Περίακτοι
Ένας ιδιαίτερα συνήθης θεατρικός µηχανισµός για την άμεση αλλαγή σκηνικών εικονογραφικών
στοιχείων αποτελούσαν οι περίακτοι, πρισµατικής µορφής περιστρεφόμενες κατασκευές, το οποίο
τοποθετούσαν σε κατάλληλα σημεία του σκηνικού οικοδομήματος.
Κεραυνοσκοπείο

Η σκηνική παρουσίαση εντόνων φυσικών φαινοµένων επιτυγχανόταν µε τη βοήθεια του
κεραυνοσκοπείου, ενός τύπου περιάκτου που διέθετε είτε πλευρές µε σχέδια κεραυνών, είτε µια
γυαλιστερή επιφάνεια πάνω στην οποία αντανακλούσε το φως του ήλιου.
Βροντείον
Για την παραγωγή του χαρακτηριστικού ήχου της βροντής χρησιμοποιούσαν το βροντείον,
µεταλλικό δοχείο µε χαλίκια για την παραγωγή θορύβου .
Χαρώνειες κλίμακες
Ήταν μια υπόγεια διάβαση, στο χώρο μεταξύ σκηνής και ορχήστρας , γνωστή ως Χαρώνειος Κλίµαξ
, που χρησίμευε για την εµφάνιση του Χάροντα.

1.3. β Μηχανισμοί του σύγχρονου θεάτρου
Περιστροφική σκηνή
Είναι ένα κυκλικό βάθρο το οποίο μπορεί να περιστραφεί. Μπορούν να τοποθετηθούν δύο ή τρία
σκηνικά και αναλόγως με την περιστροφή αλλάζει το σκηνικό.
Κυκλόραμα ή περιστροφικός ορίζοντας
Είναι ύφασμα ή ειδική οθόνη η οποία έχει τη δυνατότητα προβολής και φωτισμού από τη
μπροστινή πλευρά και την πίσω πλευρά του θεάτρου. Το κυκλόραμα είτε είναι κρεμασμένος σε
σταγκόνι είτε κρεμασμένος σε οδηγό κουρτίνας. Το σταγκόνι είναι ένας σωλήνας ίσος με το πλάτος
της σκηνής ο οποίος ανεβοκατεβαίνει είτε χειροκίνητα με αντίβαρα είτε μηχανικά με μοτέρ. Αυτά
χρειάζονται για να ανεβοκατεβαίνουν ή να κρύβονται σκηνικά ψηλά.
Σχάρα
Η σχάρα είναι από τους πιο βασικούς μηχανισμούς του θεάτρου. Με τη σχάρα μπορούμε να
ανεβοκατεβάσουμε σκηνικά, τα φώτα για το φωτισμό του θεάτρου και να ρίξουμε ψεύτικα χιόνια
και βροχές.
Μπαλάντσα
Χρειάζεται για να γίνουν τα φωτιστικά εφέ στο κυκλόραμα. Έχει το σχήμα σκάφης που είναι
χωρισμένη σε κουτάκια όπου υπάρχουν λάμπες. Βάζοντας χρωματιστές ζελατίνες ή φίλτρα σε
κάθε κουτάκι αλλάζουμε το φωτισμό.
Βαγόνια
Τα βαγόνια στο θέατρο είναι μακρόστενα πατάρια με ρόδες και εξυπηρετούν τις γρήγορες αλλαγές
σκηνικών.
Αμερικάνα

Είναι ξύλινη κατασκευή με μικρό φάρδος και μήκος λίγο μεγαλύτερο από το άνοιγμα της σκηνής.
Αποτελείται από δύο κομμάτια όμοια και κοντά το ένα στο άλλο μόνο και μόνο για να κρέμονται
χωριστά τα φύλλα της κουρτίνας η οποία κρεμιέται από εκεί για να μη δυσκολεύεται το
ανοιγοκλείσιμό τους.
Τραμπουγκέτο
Είναι ένα άνοιγμα στη σκηνή απ’ όπου εμφανίζονται και εξαφανίζονται αντικείμενα ή πρόσωπα
ανάλογα με τη θεατρική δράση. Το τραμπουκέτο μπορεί να έχει και υδραυλικό σύστημα.
1.4 . Είδη θεάτρου

Θέατρο πρόζας (είναι όταν ο λόγος είναι στην καθημερινή του χρήση):
 τραγωδία
 κωμωδία
 δράμα
Μουσικό θέατρο:
 όπερα
 οπερέτα
 μιούζικαλ
Χοροθέατρο
Θέατρο μορφών:
 μαριονέττες
 θέατρο σκιών
Σύνθεταθέματα:
 παντομίμα
 επιθεώρηση
 μεσαιωνικά μυστήρια ( δρώμενα βασισμένα σε χωρία της βίβλου)
Σημαντικοί Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς


Μάκης Αθανασίου



Θεόφιλος Βερύκιος

Ανδρέας Κάλβος

Ζωή Καρέλλη



Κωστής Παλαμάς

Άγγελος Σικελιανός

Νίκη Τριανταφυλλίδη



Χαρά Τσιώλη

Ξένια Καλλογεροπούλου

Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς που συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση του νεοελληνικού
θεάτρου:


Σπύρος Μελλάς

Γρηγόριος Ξενόπουλος

Παντελής Χόρν

1.5.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Η παγκόσμια ιστορία του θεάτρου έχει τις ρίζες της στην ελληνική ιστορία και τη φαντασία
ανθρώπων που έψαχναν τρόπους έκφρασης και δημιουργίας και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο
γόνιμες και ζωντανές πηγές και μορφές Τέχνης. Η λέξη θέατρο προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά
και αρχικά αφορούσε το σύνολο των θεατών, ενώ μετά ταυτίστηκε με την παράσταση, αλλά και το
μέρος που λάμβανε χώρα αυτή.
Οι κύριοι εκπρόσωποι του αρχαίου θεάτρου είναι:


Ο Αισχύλος ( 525 -456 π.Χ)

Ο Σοφοκλής (496 -406 π.Χ)



Ο Ευριπίδης (484-406 π.Χ)

Ο Αριστοφάνης (448-380 π.Χ)

Από τους πολλούς ποιητές που έγραψαν για τα Μεγάλα Διονύσια, ένας από τους αρχαιότερους
ήταν ο Αισχύλος. Υπολογίζεται ότι έγραψε 80-90 έργα, από τα οποία σώζονται 7 πλήρη κείμενα και
πολλά αποσπάσματα. Ένα από αυτά είναι η τριλογία Ορέστεια. Τα έργα του είναι δυνατά,
μεγαλειώδη και με έξοχο στίχο.
Ο Σοφοκλής, νεώτερος του Αισχύλου, , είναι ο επόμενος μεγάλος δραματουργός της Αθήνας.
Έγραψε περίπου 90 έργα, από τα οποία σώζονται ακέραια 7. Τα θέματά του, αν και κοσμολογικά,
είναι πιο ανθρώπινα. Η πλοκή είναι πιο σύνθετη, το χτίσιμο των χαρακτήρων του πιο λεπτό σε
σχέση με αυτό των έργων του Αισχύλου.
Οι καινοτομίες του Σοφοκλή συνεχίστηκαν από τον νεώτερό του Ευριπίδη, τον τελευταίο μεγάλο
της Ελληνικής τραγωδίας. Σώζονται 18 έργα από τα 92, και σε αυτά περιλαμβάνεται και το
μοναδικό πλήρες σατυρικό δράμα που έχουμε απ' την αρχαιότητα, ο "Κύκλωψ". Τα έργα του είναι
αρκετά ρεαλιστικά, όχι πια αυστηρά τραγωδίες αλλά τραγικοκωμωδίες, ακόμη και μελοδράματα.
Ασχολείται περισσότερο με τα ατομικά συναισθήματα, π.χ. στη "Μήδεια" και στον "Ιππόλυτο».
Το σύγχρονο θέατρο στην Ελλάδα :
Η καθοριστική αλλαγή στην ιστορία του θεάτρου στη σύγχρονη Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Την
περίοδο αυτή άρχισαν να ιδρύονται οι πρώτες μεγάλες
θεατρικές σκηνές, με το Βασιλικό θέατρο (Εθνικό θέατρο
σήμερα) να θέτει τις βάσεις για την αλματώδη ανάπτυξη
του θεάτρου στην Ελλάδα με νέα ρεύματα και πρακτικές. Οι
θεατρικές σκηνές της Αθήνας άρχισαν να επενδύουν σε
ευρωπαϊκά έργα, και ρεπερτόριο που παρουσιαζόταν ήδη
εδώ και χρόνια στις μεγάλες Ευρωπαϊκές σκηνές.
Αν και υπήρξε τάση παρουσίασης των διάσημων ελληνικών τραγωδιών και κωμωδιών της
αρχαιότητας, έκανε την εμφάνιση του ένα είδος που έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο
χαρακτηριστικά είδη στο ελληνικό θέατρο: το κωμειδύλλιο, που αποτελεί την ελληνική εκδοχή της
ρομαντικής κομεντί με έντονα όμως κωμικά στοιχεία.

Σύγχρονοι θεατρικοί συγγραφείς
Στις αρχές και τα μέσα του 20ου αιώνα εμφανίστηκαν θεατρικοί συγγραφείς που παρουσίασαν
έργα με ποικίλη θεματογραφία, όπως οι οικογενειακές συγκρούσεις, οι επιπτώσεις των πολέμων,
η Ευρωπαϊκή τάση της Ελλάδας, αλλά και ηθογραφίες και κείμενα
λαογραφικού ενδιαφέροντος. Οι πιο σημαντικοί θεατρικοί συγγραφείς της
εποχής ήταν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, με έργα όπως ο Ποπολάρος, η Στέλλα
Βιολάντη, ο Σπύρος Μελάς που έγραψε έργα όπως ο Παπαφλέσσας, ο Γιός
του Ίσκιου.
Λίγο αργότερα έκανε την εμφάνιση του ο Παντελής Χόρν που ενσωμάτωσε
κωμικά στοιχεία στο δράμα, δίνοντας εκπληκτικά έργα όπως το Φυντανάκι
και ο Σέντζας. Ο Άγγελος Τερζάκης,(εικόνα) ο Γιώργος Θεοτοκάς και ο Δημήτρης Ψαθάς είναι
επίσης ανάμεσα στους πιο σημαντικούς συγγραφείς μας στον 20ο αιώνα.
Η θεατρική δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα κατέδειξε την αλματώδη
πρόοδο του ελληνικού θεάτρου, που έγινε πιο τολμηρό και νεωτεριστικό, και επέτρεψε
σκηνοθετικούς και υποκριτικούς πειραματισμούς μέσα από πρωτοβουλίες θεατρικών ομάδων και
δημιουργών.
Έτσι, τόσο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη όσο και οι μεγάλες πόλεις της χώρας έχουν αποκτήσει
πολλές θεατρικές σκηνές που παρουσιάζουν πλήθος και ποικιλία έργων κάθε χρόνο.
1.6. Ο ποικίλος εκπαιδευτικός χαρακτήρας των θεάτρων κατά την αρχαιότητα.
Συσχετισμός θεάτρου και δημοκρατίας.
Το θέατρο επηρέαζε πολλές πτυχές της ζωής των αρχαίων Ελλήνων. Η άνθισή του είναι
αποτέλεσμα της εξέλιξης του δημοκρατικού πολιτεύματος το οποίο ήκμαζε κυρίως στην Αθήνα.
Εκείνη την περίοδο το θέατρο θεωρούνταν ως μία σύνθετη τέχνη που βασίζεται στη συνεργασία
καθώς και στο λόγο, την κίνηση, την πολιτική και την κοινωνική σύμπραξη.
Συσχετισμός θεάτρου και κοινωνίας. Ο κοινωνικός ρόλος του θεάτρου αντικατοπτρίζεται στα
ποικίλα έργα. Μέσα από την τραγωδία, εξαλείφονται οι διαφορές και οι προκαταλήψεις,
εξυψώνεται η θέση της γυναίκας και προστατεύονται τα δικαιώματα των αδύναμων. Μέσα από
την κωμωδία, σχολιάζονται τα κακώς κείμενα του πολιτεύματος και κρίνονται οι πολιτικοί ηγέτες
και οι πράξεις τους. Στο θέατρο οι πολίτες βίωναν την ομαδικότητα, τη σύγκρουση διάφορων
ιδεών, την αξία του διαλόγου και την επικοινωνία. Έτσι, επηρεάζονταν σε πολλούς τομείς της ζωής
τους και βελτιώνονταν ως άνθρωποι .
Συσχετισμός θεάτρου και οικονομίας. Όσον αφορά τα οικονομικά, το θέατρο υπήρξε σημείο
πολιτικών ζυμώσεων και πολιτικής ανάπτυξης, διότι εκεί διεξάγονταν οικονομικές συναλλαγές.
Συσχετισμός θεάτρου και πολιτικής. . Στη διάρκεια των εορτασμών, παράλληλα με τις θεατρικές
παραστάσεις επιδεικνυόταν ο φόρος υποτέλειας των συμμαχικών πόλεων, αφού αυτή την εποχή
του χρόνου τα μέλη της αθηναϊκής συμμαχίας έστελναν την ετήσια εισφορά τους. Γενικότερα,

μέσω του θεάτρου, εκφράζονταν επαναστατικές και
ανατρεπτικές ιδέες, και με αυτόν τον τρόπο
διαμορφώνονταν τόσο προσωπικές όσο και
συλλογικές συνειδήσεις. Έτσι, το θέατρο ήταν κόμβος
κοινωνικής και πολιτικής κριτικής καθώς και παιδείας.
Συσχετισμός θεάτρου και θρησκείας. Γιορτές
συνδεμένες με το θρησκευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάτρου. Όλες οι δραματικές
παραστάσεις διδάσκονταν κατά τη διάρκεια των εορτασμών προς τιμήν του Διονύσου. Ο Διόνυσος
ως θεός της βλάστησης και της γονιμότητας συνδεόταν με το πάθος , τη χαρά και τον τρόμο. Οι
δραματικοί αγώνες διεξάγονται κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτασμών στη πόλη. Είναι
αφιερωμένοι στο θεό Διόνυσο, έστω και αν ο θεός δεν αποτελεί το θέμα για τα περισσότερα έργα.

2.1. Η ιστορία του κινηματογράφου
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 οπτικοποίησης 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 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. Μια απ' αυτές, τις πρώτες, ολιγόλεπτες ταινίες ήταν και «Η έξοδος των
εργατών από το προαύλιο του εργοστασίου Lumiere». Στην ταινία «Η είσοδος του τρένου στο
σταθμό» μια ατμομηχανή έρχονταν από το βάθος της οθόνης, «ορμούσε» προς τους θεατές και
τους έκανε να αναπηδούν από τον φόβο μήπως τους πατήσει. Ταύτιζαν έτσι τη δική τους οπτική
αντίληψη με εκείνη της κινηματογραφικής μηχανής.
Το 1896 ο φακός απέκτησε για πρώτη φορά κίνηση. Γυρίστηκαν εικόνες από τρένα, από κρεμαστά
βαγονέτα, από αερόστατα, κλπ.
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 Μελιές έγιναν
εξαιρετικά δημοφιλείς και πρότυπα πολλών μιμήσεων. 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 (καρρέ) με το χέρι. Ο Μελιές συνδύαζε εξαιρετικά τις ικανότητες του
παραγωγού του σκηνοθέτη, του σκηνογράφου και του ηθοποιού. Στα έργα του οι θεατές
μεταπηδούσαν από την πραγματικότητα στο κόσμο της φαντασίας, του ονείρου και του θαύματος.
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. Από το 1904 περίπου και μετά, η
αφηγηματική μορφή έγινε ο επικρατέστερος τύπος κινηματογραφικής δημιουργίας στην εμπορική
βιομηχανία, και η παγκόσμια επιτυχία του κινηματογράφου εξακολουθούσε να μεγαλώνει.
Γαλλικές, ιταλικές και αμερικανικές ταινίες κυριαρχούσαν στις παγκόσμιες αγορές.
Δημιουργούνται στην Αμερική οι δύο πρώτες μεγάλες προχολιγουντιανές κινηματογραφικές
εταιρίες, η Βίταγκραφ και η Μπάιογκραφ, που εδρεύουν στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη. Η
καινοτομία τους έγκειται στο ότι αρχίζουν να προσλαμβάνουν «υπαλλήλους». Από την έννοια του
υπαλλήλου γεννιέται σιγά σιγά η έννοια του σκηνοθέτη. Ο πρώτος σημαντικός σκηνοθέτης που
προσλαμβάνεται από την Μπάιογκραφ είναι ο Γκρίφιθ (D. W. Griffith).
Εκτιμάται ότι το 1908, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν περίπου 10.000 κινηματογράφοι. Οι
ταινίες της εποχής είχαν διάρκεια 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 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.
Χόλυγουντ
Το 1908 ο Έντισον συμβιβάστηκε με την Biograph ιδρύοντας τη Motion Picture Patents Company
(Εταιρεία Ευρεσιτεχνίας Κινηματογραφικών Ταινιών). Ο Έντισον και η Biograph ήταν οι μόνοι
μέτοχοι και κάτοχοι των ευρεσιτεχνιών. Αυτοί παρείχαν τις άδειες στα άλλα μέλη για να κάνουν
ταινίες, να τις διανέμουν και να τις παρουσιάζουν. O σημαντικότερος σκηνοθέτης της Biograph
από το 1908 και μετά, ο Ντέιβιντ Ουόρκ Γκρίφιθ, ίδρυσε τη δική του εταιρεία το 1913, όπως
έκαναν και άλλοι κινηματογραφιστές.
Γύρω στο 1910, οι κινηματογραφικές εταιρείες άρχισαν να μεταφέρονται μόνιμα στην Καλιφόρνια.
Τελικά το Χόλυγουντ και άλλες μικρές πόλεις στα προάστια του Λος Άντζελες έγιναν ο τόπος μιας
εκτεταμένης κινηματογραφικής παραγωγής.
Το 1920 το Χόλυγουντ παράγει περίπου 800 ταινίες για όλα τα γούστα. Εξ αρχής αυτοί που βάζουν
το χρήμα, δημιουργούν το «σταρ σύστεμ», με ινδάλματα, που τα ονόματά τους είναι γνωστά ως
τις ημέρες μας: Μαίρη Πίκφορντ, Ντάγκλας Φέρμπανξ, Λίλιαν Γκις, Γκλόρια Σβάνσον, Κλάρα
Μπόου, Ραμόν Νοβάρο, Ροντόλφο Βαλεντίνο. Το 1927 το Χόλιγουντ εδραιώνει το γόητρό του,
ιδρύοντας την Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών, με την καθιέρωση των βραβείων Όσκαρ. Τη
δεκαετία του 1930 η εισβολή του ήχου, εξαφανίζει πολλά ινδάλματα και φανερώνει καινούργια,
όπως την Γκρέτα Γκάρμπο, το πιο μυθικό πρόσωπο του προπολεμικού κινηματογράφου. Μαζί με
εκείνους του βωβού, Ροδόλφο Βαλεντίνο, Ντάγκλας Φλερμπανξ και Τσάρλι Τσάπλιν, αποτελούν
τους σταρ εκείνης της εποχής.
Στο τέλος της εποχής του βωβού, τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του '20, ο κλασικός
χολιγουντιανός κινηματογράφος είχε εξελιχθεί σε ένα πολυσύνθετο κίνημα, αλλά το χολιγουντιανό
«προϊόν» ήταν εξαιρετικά τυποποιημένο. Όλα τα μεγάλα στούντιο χρησιμοποιούσαν το ίδιο
σύστημα παραγωγής, το καθένα με παρόμοιο καταμερισμό εργασίας. Η ανεξάρτητη παραγωγή

ήταν λιγότερο σημαντική. Ακόμη και οι ισχυροί αστέρες και παραγωγοί του Χόλιγουντ
δυσκολεύονταν να παραμείνουν ανεξάρτητοι. Ο Γκρίφιθ, η Μαίρυ Πίκφορντ, ο Φαίρμπανκς, και ο
Τσάρλι Τσάπλιν με τη δημιουργία μιας δικής τους κοινοπραξίας διανομής, της United Artists, το
1919, μπορούσαν να συνεχίσουν τις ανεξάρτητες παραγωγές σε μικρές εταιρείες υπό την αιγίδα
της κοινοπραξίας.
Συνήθη θέματα του κινηματογράφου ήταν οι ερυθρόδερμοι, οι σερίφηδες, οι καουμπόι, οι
γκάνγκστερ, οι ληστείες τραπεζών και τρένων, οι κρεμάλες. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν: Τζον
Γουέιν,
Τζέιμς
Κάγκνεϊ,
Κερκ
Ντάγκλας.
Πολ Μιούνι, Έντουαρντ Ρόμπινσον, Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Από κοντά και οι κωμωδίες, με τους
κλασικούς του βωβού Μπάστερ Κίτον και Τσάρλι Τσάπλιν και του ομιλούντος, Χοντρός-Λιγνός,
Άμποτ και Κοστέλο.Κι αργότερα το μιούζικαλ, συνδυασμός μουσικής, τραγουδιού και χορού με τον
πρωτοπόρο χορογράφο Έρμες Παν (Παναγιωτόπουλος) στα χορευτικά βήματα.
Το σύγχρονο Χόλιγουντ ξεκίνησε την δεκαετία του 50. Τότε δημιουργήθηκαν αρκετά κανάλια όπως
KTLA-TV και το CBS, αρκετά στούντιο ηχογράφησης και γραφεία. Το 1956 φτιάχτηκε το κτήριο της
εταιρείας ηχογράφησης Capitol Records. Η λεωφόρος Walk of Fame (ως φόρος τιμής σε
καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχαγωγίας) δημιουργήθηκε το 1958 ενώ το
πρώτο αστέρι τοποθετήθηκε δύο χρόνια αργότερα.
Στον αντίποδα του Χόλιγουντ, στην Ευρώπη υπήρχε η «Πόλη του Κινηματογράφου», όπως
μεταφράζεται στα ελληνικά, η «Τσινετσιτά» (Cinecitta), όπου φιλοξενούνταν σε αχανής εκτάσεις
τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο της Ευρώπης. Στα μυθικά κινηματογραφικά στούντιο
της Τσινετσιτά, στη Ρώμη γυρίστηκαν μερικές ταινίες που αποτέλεσαν σταθμό στην ιστορία του
κινηματογράφου, όπως ο «Μπεν Χουρ» το 1959 και κλασσικές ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι.
Κινούμενα σχέδια
Αρχικά οι σκηνές της ταινίας ζωγραφίζονται ξεχωριστά η καθεμία. Για να δημιουργηθεί ένα
κινούμενο σχέδιο, τα αρχικά σκίτσα ζωγραφίζονται σε διάφανες επιφάνειες και μετά
ζωγραφίζονται. Κάθε σχέδιο διαφέρει ελάχιστα από το προηγούμενο. Στη συνέχεια τα σχέδια
φωτογραφίζονται με τη σειρά και δημιουργείται ένα ενιαίο φιλμ. Όταν το φιλμ προβάλλεται με
ταχύτητα (24 εικόνες το δευτερόλεπτο), οι φιγούρες των σχεδίων δίνουν την ψευδαίσθηση της
κίνησης. Η διαδικασία αυτή τελειοποιήθηκε την δεκαετία 1920-1930 στα στούντιο Ντίσνεϊ στις
ΗΠΑ.
Η πρώτη κινηματογραφική απόπειρα καταγραφής κινουμένων σχεδίων, χρονολογείται το 1900,
όταν ο Στιούαρτ Μπλάκτον (J. Stuart Blackton), παρουσίασε το φιλμ «The enchanted drawing. Από
τα πρώτα πραγματικά κινούμενα σχέδια πάντως, θεωρείται το φιλμ «Gertie the dinosaur» που
γύρισε το 1914 ο Γουίνσορ Μακ Κέι (Winsor McCay). Ο συγχρονισμένος ήχος κάνει για πρώτη
φορά την εμφάνισή του το 1928 με την ταινία του Γουόλτ Ντίσνεϊ (Walt Disney) «Steamboat
Willie» με πρωταγωνιστή τον Μίκυ Μάους (Mickey Mouse). Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 30
Ιουλίου 1932, ο Ντίσνεϊ θα παρουσιάσει το πρώτο εμπορικό έγχρωμο φιλμ κινουμένων σχεδίων,
με τίτλο «Flowers and trees», φυσικά με πρωταγωνιστή και πάλι τον Μίκυ Μάους.
2.1. Είδη ταινιών
1. Μνημειώδεις ταινίες

Επικό σινεμά. Παρουσιάζει μία σημαντική ιστορική αναδρομή μέσα από μνημειώδη σκηνικά,
εντυπωσιακά τοπία και δραματικές πλοκές. Χρησιμοποιεί πολλά τεχνικά εφέ και εξοπλισμό.
Οι δημιουργοί ταινιών μπόρεσαν να επαναδημιουργήσουν κάθε πραγματική ή φανταστική στιγμή
στο χρόνο. Πολλές από αυτές τις ταινίες συνδύαζαν την κινηματογραφική κατάπτωση με
επιμελημένο ρεαλισμό. Ο μεσαιωνικός πύργος στο έργο Robin Hood του Douglas Fairbanks
(1922) είναι ακόμα το μεγαλύτερο κινηματογραφικό πλατό που δημιουργήθηκε ποτέ στο
Hollywood. Άλλες σημαντικές ταινίες του είδους:


The Saga of Costa Berling του Μauritz Stiller (σουηδικό σινεμά) (1924)



Βen-Hur: A Tale of the Christ του Fred Niblo, μια παραγωγή 6 εκατομμυρίων δολαρίων
(1925)



Lawrence of Arabia του David Lean (1962)



Gladiator (Ο Μονομάχος) του Ridley Scott (2000)

2. Westerns (καουμπόικες ταινίες)

Αντικατοπτρίζουν τα άναρχα δυτικά σύνορα της Αμερικής του 19 ου αιώνα. Ρόλο-κλειδί παίζουν η
ηθικότητα και η ελευθερία. Τα πλατιά, κενά πλάνα των τοπίων χρησιμοποιούνται για να τονίσουν
την μηδαμινότητα της ανθρωπότητας και την απεραντοσύνη της φύσης. Κύριοι εκπρόσωποι του
είδους: John Wayne, Clint Eastwood κ.α.
Η ταινία που εγκαινίασε το είδος ήταν η The Great Train Robbery του Edwin S. Porter (1903). Oι
πρωταγωνιστές των ταινιών western είναι συνήθως αναγκασμένοι να επαναφέρουν την τάξη στις
πόλεις της δυτικής Αμερικής που έχουν διαφθαρεί από τη βία και την απληστία, αλλά σε άλλες
ιστορίες –όπως στην ταινία Red River (1948), στην οποία αναπαριστάται μία αντιφατική σχέση
πατέρα-γιού- δεν είναι ασυνήθιστες. Το είδος δεν έχει αποκλειστικά αμερικανικές ρίζες. Τα
λεγόμενα spaghetti westerns του Sergio Leone είναι εμπνευσμένα από τα σκηνικά του Akira
Kurosawa στη φεουδαρχική Ιαπωνία. Άλλες σημαντικές ταινίες του είδους:


Winchester ’73 του Anthony Mann (1950)



Chisum του Andrew V. McLaglen (1970), με πρωταγωνιστή τον John Wayne, ο οποίος ήταν
ο πιο στοργικά ενθυμούμενος σταρ των western και διαμόρφωσε την παγκόσμια εικόνα
των cowboy.



Dances with Wolves του Kevin Costner (1990), με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Η ταινία
ξαναέφερε το είδος στη μόδα. Παρόλο που περιείχε παραδοσιακά θέματα, οι ταινίες που
ακολούθησαν ασχολήθηκαν με αμφιλεγόμενα θέματα: η Lone Star (1996) και η The Three
Burials of Melquiades Estrada (2005) επικεντρώθηκαν στο ρατσισμό. Η ταινία Brokeback
Mountain (2005) εξερεύνησε μια ερωτική σχέση δύο καουμπόηδων, ενώ η ταινία The

Preposition απέδειξε πως όσο υπάρχουν όπλα και αίμα, τα westerns δεν χρειάζεται καν να
γυρίζονται στη Δύση.

3. Slapstick

Ανήκουν στις κωμωδίες και είναι γνωστές ως σωματικές κωμωδίες, καθώς οι ηθοποιοί επιχειρούν
να προκαλέσουν το γέλιο του κόσμου χρησιμοποιώντας τίποτα άλλο παρά τις κινήσεις του
σώματός τους, τις εκφράσεις του προσώπου τους και διάφορες χειρονομίες. Το μήνυμα που
περνούν είναι πως οι μικρές πράξεις οδηγούν σε μεγάλες συνέπειες. Ως είδος έχασε την εύνοιά
του με τον ερχομό του ήχου και της απεικόνισης κινουμένων σχεδίων. Εκτός του Charlie Chaplin,
οι άλλοι βουβοί κωμικοί ηθοποιοί ξεχάστηκαν, έως ότου οι στοχαστές ταινιών ξαναζωντανέψουν
τη δουλειά τους τη δεκαετία του ’60.
Μέχρι τον ερχομό του ήχου το είδος ήταν το πιο δημοφιλές και κυρίαρχο στη βιομηχανία του
κινηματογράφου. Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του είδους είναι ο Charlie Chaplin, ευρέως
γνωστός, ο Buster Keaton, ο Harold Lloyd, o Stan Laurel και ο Oliver Hardy. Όταν ο διάλογος έγινε
σημαντικότερος από την πράξη, η χρυσή εποχή του Slapstick έφτασε στο τέλος της. Σημαντικές
ταινίες του είδους:


Max του Max Linder (1907)



Seven Years Bad Luck του Max Linder (1921)



The Second Hundred Years του Fred Guiol (1927)



City Lights του Charlie Chaplin (1931)

4. Avant-garde

To είδος αυτό προσεγγίζει την ταινία ως είδος τέχνης. Αναπτύχθηκε από τους σουρεαλιστές.
Εξερευνεί τις αισθητικές πιθανότητες του σινεμά μέσω της αφηρημένης
τέχνης, του
εξπρεσιονισμού, των λυρικών ντοκιμαντέρ κ.α. Αυτού του είδους οι ταινίες εξετάζουν τα
αισθητικά, κοινωνικά και πολιτικά όρια. Ο Κenneth Anger – o οποίος άνοιξε το δρόμο για πολλούς
σκηνοθέτες, όπως ο Derek Jarman- ασχολήθηκε με την ομοφυλοφιλία σε ταινίες όπως η Fireworks
(1947). Στην Empire (1964) και Poor Little Rich Girl (1965), o Αndy Warhol χλεύασε και ταυτόχρονα
απέδωσε φόρο τιμής στο Hollywood. Πολλοί σύγχρονοι καλλιτέχνες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν
αυτού του είδους ταινίες, για να αγγίξουν θέματα όπως ο χρόνος και η προσωρινότητα, όπως στην
ταινία της Tacita Dean Fernsehturm (2001). Άλλες σημαντικές ταινίες του είδους:
 Caravaggio του Derek Jarman (1986)


Entr’acte του Rene Clair (1924)



An Andalusian Dog του Luis Buñuel (1929)



The Blood of a Poet του Jean Cocteau (1930)

5. Horror

Οι ταινίες τρόμου χρησιμοποιούν το φόβο και το suspense για να συνεπάρουν το κοινό. Οι ταινίες
αυτές συνέβαλαν στην τελειοποίηση των σπέσιαλ εφέ και του makeup. Η Universal Studios ήταν η
μεγαλύτερη παραγωγός των κλασικών ταινιών τρόμου. Oι Γερμανοί σκηνοθέτες λάνσαραν τη
χρήση των εξπρεσιονιστικών σκηνικών και φωτισμού σε ταινίες όπως η Νosferatu του F. D.
Murnau (1922). Ο Αμερικανός σταρ Lon Chaney χρησιμοποίησε εφευρετικές τεχνικές μακιγιάζ για
να δημιουργήσει ρόλους τεράτων στις ταινίες The Hunchback of Notre Dame (1923) και The
Phantom of the Opera (1925). H Universal επωφελήθηκε από την επιτυχία των ταινιών Dracula
(1931), Frankenstein (1931), The Mummy (1931), the Wolf Man (1941). Οι αριστοτέχνες των
ειδικών εφέ εξέλιξαν την τέχνη τους σε ταινίες όπως η King Kong (1933). Μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο, στοιχεία επιστημονικής φαντασίας προστέθηκαν στις ταινίες τρόμου, σε συνδυασμό
με κοινωνικοπολιτικά άγχη, όπως στις ταινίες The Thing (1951) και στην The Invasion of the Body
Snatchers (1956). Η ταινία Psycho του Hitchcock (1960), η πρώτη ταινία ανατριχιαστικών σκηνών
χαμηλού προϋπολογισμού, θεωρείται η κορυφαία του είδους.
6. Ταινίες Gangster

Αποτυπώνουν βίαια εγκλήματα από την πλευρά των εγκληματιών. Συχνά εμπνευσμένες από
πραγματικούς γκάνγκστερς (μέλη εγκληματικής σπείρας), όπως ο Al Capone. Γυρίζονται στο
σκοτεινό υπόκοσμο των μεγαλουπόλεων. Οι βίαιες ταινίες gangster οδήγησαν σε αυστηρή
λογοκρισία στο Hollywood. Η απαγόρευση του αλκοόλ στην Αμερική τροφοδότησε τη βία σε
περιοχές υπό τον έλεγχο συμμοριών και τα στούντιο του Hollywood χρησιμοποίησαν
συνταρακτικές ιστορίες από τίτλους εφημερίδων. Το κοινό ήταν συνεπαρμένο από τους κτηνώδεις
χαρακτήρες του υποκόσμου. Οι κινηματογραφιστές παρουσίαζαν βία και σεξ, ισχυριζόμενοι πως
επιτελούν δημόσιο έργο φέρνοντας στο φως αυτές τις ανήθικες δραστηριότητες. Η ταινία του
Merlyn Leroy Little Caesar αποτέλεσε πρότυπο για πολλές ακόλουθες ταινίες του είδους. Σήμερα,
ο ακαταμάχητος συνδυασμός ανηθικότητας και ωμής βίας των ταινιών gangster συνεχίζεται από
τον Martin Scorsese και τις ταινίες Yakuza στην Ιαπωνία.
Σημαντικές ταινίες του είδους:


Scarface: The Shame of the Nation (1932) του Howard Hawk



The Public Enemy (1931) του William Wellman



Once Upon a Time in America (1984) του Sergio Leone



The Godfather (1972) των Mario Puzo & Francis Ford Coppola

7. Dramas

Ο όρος βασίζεται στην ελληνική λέξη ‘μελόδραμα’. Επικεντρώνεται στην ανθρωπότητα και στον
αγώνα της. Κεντρικά θέματα είναι τα έντονα συναισθήματα και η εξέλιξη των χαρακτήρων. Τα
βιογραφικά δράματα έγιναν δημοφιλέστερα στα τέλη του 20 ού αιώνα. Το ευρύ είδος αυτό δεν

περιλαμβάνει ταινίες τρόμου ή δράσης, αλλά μπορεί να συμπεριλαμβάνει λογοτεχνικές διασκευές,
musicals. Ο σύγχρονος κόσμος του σινεμά προβάλλει δράματα που ασχολούνται με τις δυσκολίες
και τις χαρές της ζωής. Έχουν συχνά περίπλοκες ρομαντικές πλοκές και γυρίζονται στο σπίτι, αλλά
και σε δικαστήρια, αποδυτήρια και στρατιωτικούς θαλάμους. Παρόλο που παραδοσιακά
δημιουργούνταν με καλό τέλος, γλυκόπικρα ή ανεπίλυτα τέλη είναι εξίσου συνηθισμένα σήμερα.
Σημαντικές ταινίες του είδους:


All that Heaven Allows (1955) του Douglas Sirk



Letter from an Unknown Woman του Max Ophuls (1948)



You Can Count on Me του Kenneth Lonergan (2000)



Far From Heaven του Todd Haynes (2002)

8. Thrillers

Απώλειες ταυτοτήτων, επικίνδυνες καταδιώξεις ή απειλή αιχμαλωσίας είναι τα κύρια θέματα των
θρίλερ. Η αγωνία συχνά εντείνεται με την εκμετάλλευση του χρόνου. Το είδος εγκαινίασε την
ερωτική δύναμη της femme fatale (μοιραίας γυναίκας). Ο πρωταγωνιστής και ο θεατής
αναγκάζονται να αμφισβητήσουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Πρωτοεμφανιζόμενες
γύρω στο Δεύτερο Παγκόσμιο, οι κατασκοπικές ταινίες έγιναν θρίλερ προδοσίας που
αμφισβητούσαν την έννοια του κακού. Υποκατηγορία των θρίλερ είναι τα ψυχολογικά θρίλερ, που
αναστατώνει το μυαλό του θεατή, κάνοντάς τον να αμφισβητεί την πραγματικότητα. Αυτά συχνά
καταλήγουν σε συγκλονιστικό, απρόβλεπτο τέλος με τροπές στην πλοκή.
Σημαντικές ταινίες του είδους:


Dark Passage του Delmer Daves (1947)

Red Rock West του John Dahl (1992)



Speed του Jan de Bont (1994)

The Third Man του Carol Reed (1949)



Memento του Christopher Nolan (2000)

Diabolique του Henri-George Clouzot (1955)



The Fugitive του Andrew Davis (1993)

The Game του David Fincher (1997)

Νουβέλ Βαγκ (Nouvelle Vague ~ French New Wave)
Πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο εμφανίστηκε στο γαλλικό κινηματογράφο από το τέλος της
δεκαετίας του '50 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '70. Αν και το κίνημα αυτό δεν ήταν
ιδιαίτερα οργανωμένο, ειδικά στην αρχή, όλοι οι πρεσβευτές του συνδέονταν λόγω της
απέχθειάς τους για τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο γυρίζονταν οι ακριβές παραγωγές
που κατέκλυζαν τότε τις κινηματογραφικές αίθουσες. Υποστήριζαν πως το «εμπορικό σινεμά»
στη Γαλλία είχε ως κύριο στόχο να εντυπωσιάσει και όχι να εκφράσει συναισθήματα και ιδέες
και πως δεν εξέφραζε πια την ανθρώπινη ζωή και σκέψη με έναν αυθεντικό τρόπο. Είναι
γεγονός ότι πολύ συχνό φαινόμενο (ειδικά στο χώρο του Hollywood) ήταν οι σκηνοθέτες να
μην έχουν τον κύριο λόγο στον τρόπο που γυρίζονταν οι ταινίες τους, λόγω της ανάμειξης των

παραγωγών που αποσκοπούσαν στο εύκολο κέρδος. Η υποστηρικτές της νουβέλ βαγκ
πίστευαν αντίθετα στη μέθοδο του auteur, ότι δηλαδή μια ταινία οφείλει να αναδεικνύει το
όραμα του σκηνοθέτη και να του επιτρέπει απόλυτη ελευθερία. Μάλιστα οι σκηνοθέτες της
νουβέλ βαγκ, με πιο διάσημους και πιο σημαντικούς τους Francois Truffaut και Jean-Luc
Godard, χρησιμοποιούσαν συχνά πολιτικά θέματα στις ταινίες τους.
Γενικά οι πρεσβευτές της νουβέλ βαγκ απέρριπταν την ιδέα της κινηματογράφησης ως την
εξιστόρηση μιας ιστορίας με τον παραδοσιακό αφηγηματικό τρόπο του Hollywood. Ήθελαν να
κάνουν πιο φρέσκια την κάθε κινηματογραφική εμπειρία και να ωθήσουν τον θεατή να
προβληματιστεί, όχι μόνο για την ιστορία και τους χαρακτήρες, αλλά και την ίδια του τη ζωή.
Όλα ξεκίνησαν από κάποιους απλούς λάτρεις του κινηματογράφου, οι οποίοι ήταν τότε
κριτικοί στο περιοδικό Cahiers Du Cinema, όπως οι François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric
Rohmer, Claude Chabrol, and Jacques Rivette. Μέσα από τη διαδικασία της κριτικής ταινιών,
άρχιζαν να αναρωτιούνται τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τον κινηματογράφο ξεχωριστό
και σταδιακά άρχιζαν να σκηνοθετούν τις δικές τους ταινίες. Η μειωμένη χρηματοδότηση τούς
ώθησε στο να στραφούν σε ένα πιο δημιουργικό τρόπο κινηματογράφησης, και τη δημιουργία
καινοτομιών όπως jump cuts, γύρισμα σε εξωτερικές τοποθεσίες, αυτοσχεδίαση στους
διαλόγους και την πλοκή, κινητές κάμερες και μεγάλου μήκους
σκηνές.
Πολλοί συμφωνούν ότι η αρχή για το κίνημα αυτό έγινε με ταινίες
όπως Les quatre cents coups (Τα 400 χτυπήματα) – 1959,
Hiroshima, mon amour (Χιροσίμα, Αγάπη μου) – 1959, À bout de
souffle (Με κομμένη την ανάσα) – 1960, Cléo de 5 à 7 (Δύο ώρες
στη ζωή μιας γυναίκας) – 1962
2.3. Πώς γυρίζεται μια ταινία.
Τα βήματα (στάδια) παραγωγής μιας κινηματογραφικής ταινίας είναι :
 Σενάριο. Οι δύο πρώτοι συντελεστές που έρχονται σε επαφή μαζί του είναι ο
σκηνοθέτης και ο παραγωγός.


ΠΡΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Χωρίζεται σε δύο φάσεις: Στην προ-προεργασία και στην κυρίως
προεργασία. Από εδώ και μετά το σενάριο αρχίζει να φεύγει από το χαρτί, να γίνεται εικόνα και
ήχος.



Προ-Προεργασία. Χρόνος κάθε σκηνής ,Επιλογή ηθοποιών(casting), Ρεπεραζ Για μια
ταινία χωρίς ειδικές ανάγκες, διαρκεί 6 - 8 εβδομάδες. Εδώ το γραφείο παραγωγής λειτουργεί
κανονικά και σχεδόν όλοι οι συνεργάτες, άλλος νωρίτερα άλλος αργότερα, μπαίνουν στην
παραγωγή, ξεκινούν να αμείβονται.



Κυρίως προεργασία. Μπρεικ νταουν
Ο Α! βοηθός σκηνοθέτης βγάζει τις ανάγκες του γυρίσματος ανά σκηνή (ηθοποιοί,
κοστούμια, κομπάρσοι, οχήματα, φροντιστήριο κλπ). Για να βγάλει τις ανάγκες αυτές,
συμβουλεύεται κάθε έναν από τους βασικούς συνεργάτες για τον τομέα που τον αφορά (π.χ.
για την κάμερα και τα φώτα, ρωτά τον διευθυντή φωτογραφίας, για τα κοστούμια, τον
ενδυματολόγο κλπ). Φτιάχνει έτσι ένα ντοσιέ που ονομάζεται μπρέϊκ ντάουν (brake
down) και έχει τόσες σελίδες όσες και οι σκηνές της ταινίας.

3. φωτογραφία
Η καταγραφή, μέσω του γραπτού λόγου, των πιο σημαντικών γεγονότων σε κάθε πολιτισμό
φαίνεται ότι δεν ικανοποίησε ποτέ τον άνθρωπο. Η «καταγραφή», με τη βοήθεια των εικόνων,
αυτών των γεγονότων αλλά και των σημαντικών προσωπικών ή οικογενειακών στιγμών ήταν κάτι
που πολύ το επιθυμούσε. Πίστευε αυτό που καθένας από μας σήμερα γνωρίζει, ότι δηλαδή «μία
εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις».
Αυτή η επιθυμία του πήρε «σάρκα και οστά» στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν για πρώτη φορά
μπόρεσε να αποτυπώσει στο χαρτί εικόνες της καθημερινής του ζωής. Όμως η πραγματική
επανάσταση έγινε το 1888, όταν η Kodak κυκλοφόρησε στο εμπόριο την πρώτη φωτογραφική
μηχανή (σχήμα 4-26), που επέτρεπε σε οποιονδήποτε άνθρωπο να τραβά εύκολα και γρήγορα
φωτογραφίες.
Από τότε και μέχρι σήμερα αμέτρητος αριθμός φωτογραφικών μηχανών έχει κατασκευαστεί. Η
εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών και η εφαρμογή σ' αυτές των ανακαλύψεων της
ηλεκτρονικής τις έχει καταστήσει πολύπλοκες στην κατασκευή αλλά πανεύκολες στη χρήση.
Η αρχή λειτουργίας όμως των σύγχρονων φωτογραφικών μηχανών και αυτών που
κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά παραμένει ίδια. Η φωτογραφία είναι μια διαδικασία
δημιουργίας ειδώλου πάνω σε ένα φιλμ με επικάλυψη από φωτοευαίσθητα υλικά. Η όλη
διαδικασία στηρίζεται στους κανόνες της γεωμετρικής οπτικής. Η φωτεινή ενέργεια που φτάνει
στο φιλμ προκαλεί χημικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα την αποτύπωση της εικόνας σ' αυτό.
Η όλη διαδικασία μοιάζει με την αποτύπωση μιας εικόνας στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του
ματιού μας (σχήμα 4-27). Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι οι φωτογραφικές μηχανές είναι
(μηχανικά) αντίγραφα του ματιού. Το ρόλο του βολβού παίζει ο
σκοτεινός θάλαμος, το ρόλο του αμφιβληστροειδούς το φιλμ, το
ρόλο της ίριδας το διάφραγμα και το ρόλο του φακού του ματιού
ένα σύστημα φακών.

[Η πρώτη φωτογραφία στον κόσμο Τραβήχτηκε από τον Joseph Nicéphore Niepce το 1826]

3.1. Camera Obscura
Οι πρώτες φωτογραφίες αποτελούν ουσιαστικά απλές προβολές εικόνων πάνω σε κάποια
επιφάνεια. Ως πρώτη φωτογραφική "μηχανή" μπορεί να θεωρηθεί ένα σκοτεινό δωμάτιο ή κουτί
(camera obscura) που στη μία άκρη διαθέτει μια γυαλιστερή επιφάνεια και στην απέναντι άκρη
μία πολύ μικρή οπή. Σε μία τέτοια κατασκευή, οι ακτίνες του φωτός διαδίδονται μέσα από την οπή
και σχηματίζουν πάνω στην επιφάνεια ένα είδωλο των αντικειμένων έξω από το δωμάτιο ή κουτί.
4ος Π.Χ. αιώνας: (γύρω στο 350). Ο Αριστοτέλης περιγράφει τον τρόπο που λειτουργεί η
απλούστερη φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως camera obscura . Αργότερα, στον 11ο αιώνα, ο
άραβας επιστήμονας Αλχαζέν περιγράφει το ίδιο φαινόμενο. Στη συνέχεια και για πολλούς αιώνες,
αρκετοί ασχολήθηκαν με την camera obscura και το 1558 ο Giovanni della Porta είναι ίσως ο
πρώτος που συνιστά τη χρήση μιας ανάλογης φορητής συσκευής στους ζωγράφους για σχεδίαση
πορτραίτων και τοπίων. Λίγο νωρίτερα, στα 1550 είχε ήδη συντελεστεί μια σημαντική
τροποποίηση της camera obscura και συγκεκριμένα η προσθήκη ενός κοίλου φακού στην οπή
εισόδου του φωτός, από τον Girolamo Gardano. Το 1568 ο Daniello Barbaro επινόησε επιπλέον
ένα είδος διαφράγματος που επέτρεπε την εστίαση της εικόνας, ενώ το 1636 ο Daniel Schwenter
εφεύρε ένα σύστημα πολλαπλών φακών, διαφορετικών εστιακών αποστάσεων, πρόδρομο του
σημερινού ζουμ. Μπορούμε να πούμε πως η φωτογραφική μέθοδος του 16ου αιώνα λειτουργεί
πάνω στις ίδιες αρχές με τις σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές. Οι μετέπειτα μεταβολές της
πρωταρχικής camera obsura οδήγησαν κυρίως σε περισσότερο ελαφρές μηχανές. Παράλληλα
ξεκίνησαν οι προσπάθειες για τη μόνιμη αποτύπωση της εικόνας σε μια φωτοευαίσθητη

επιφάνεια, καθώς παρέμενε σημαντικό μειονέκτημα το γεγονός ότι η απλή camera obscura δεν
μπορούσε να διατηρήσει τα είδωλα των αντικειμένων.

3.2. Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Η ψηφιακή φωτογραφία αποτελεί ίσως την τελευταία σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την τεχνική
της φωτογραφίας. Στην ψηφιακή φωτογραφία, αντί για το κοινό "χημικό" φιλμ, χρησιμοποιούνται
φωτοευαίσθητοι αισθητήρες. Το μέρος της φωτογραφικής μηχανής που βοηθά την εστίαση της
εικόνας είναι το ίδιο. Βέβαια, συνοδεύεται πια από πολλά βοηθητικά ηλεκτρονικά μέσα.
Οι αισθητήρες αποτελούνται από έναν αριθμό μικροσκοπικών εικονοστοιχείων, στα οποία
αναλύεται η εικόνα. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εικονοστοιχεία για κάθε ένα από τρία
βασικά χρώματα. Κάθε ένα καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με την ένταση του εισερχόμενου
φωτός από το συγκεκριμένο χρώμα. Στην συνέχεια μετατρέπεται η ένταση σε ένα δυαδικό αριθμό
που αποτελεί τη μέτρησή της. Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα
της μηχανής, τα οποία επεξεργάζονται και αποθηκεύουν την εικόνα σε μορφή αναγνώσιμη από
άλλα μέσα. Η μορφή αυτή είναι μία σειρά δυαδικών αριθμών κατάλληλα οργανωμένων, οι οποίοι
αποθηκεύονται σε ειδική προσθαφαιρούμενη ηλεκτρονική κάρτα μνήμης που φέρουν οι μηχανές
αυτές. Στην συνέχεια, απ΄ αυτή την κάρτα, η φωτογραφία είναι έτοιμη να αναπαραχθεί, με τη
βοήθεια αποκωδικοποιητών της μορφής αποθήκευσης, όπου χρειάζεται: είτε στην οθόνη της ίδιας
μηχανής, είτε, με μεταφορά, σε άλλα μέσα, π.χ., ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ορισμένες
συνηθισμένες μορφές-τύποι αποθήκευσης σε ψηφιακά μέσα είναι οι: jpeg, tiff, bmp, gif, png.
Τα μέσα αναπαραγωγής της εικόνας είναι οι ίδιες οι φωτογραφικές μηχανές, οι οθόνες των
ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και μυριάδες μέσα ψηφιακής απεικόνισης. Για κάθε ένα από
αυτά, χρειάζεται η προσαρμογή της μορφής καταγραφής στις απαιτήσεις του συστήματος.
Η πρώτη εμπορική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή παρουσιάστηκε το 1990. Σήμερα, οι ψηφιακές
μηχανές αποτελούν ευρύτατα διαδεδομένα καταναλωτικά προϊόντα, ενώ συνεχίζουν να
εξελίσσονται ενσωματώνοντας επιπλέον δυνατότητες, καθώς και βιντεοσκόπηση, με ή χωρίς
καταγραφή ήχου.

3.3. Είδη Φωτογραφίας
Μπορούμε να διακρίνουμε μερικούς από τους σπουδαιότερους τομείς της φωτογραφίας:

1. Φωτοειδησεογραφία: Αφορά την εικονογράφηση της επικαιρότητας και οι φωτογραφίες αυτού
του είδους διοχετεύονται συνήθως στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο μέσω πρακτορείων, τα
οποία και εκπροσωπούν τον φωτογράφο.
2. Διαφημιστική φωτογραφία - φωτογραφία στούντιο: Αποτελεί ένα σημαντικό είδος που
περιλαμβάνει τη φωτογραφία αντικειμένων, τη φωτογραφία μόδας αλλά και τη φωτογραφία
πορτραίτων. Συνδέεται με την παραγωγή περισσότερο εμπορικής φωτογραφίας. 3. Αρχιτεκτονική
φωτογραφία - Εσωτερικών Χώρων: Περιλαμβάνει τη φωτογράφηση κτιρίων και εσωτερικών χώρων. Η
οπτική γωνία της φωτογραφικής λήψης, ο φωτισμός και οι ιδιαιτερότητες ενός εσωτερικού χώρου,
αποτελούν τα κύρια αντικείμενα μελέτης για αυτό το είδος φωτογραφίας.

4. Φωτογραφία τέχνης: Αν και η πρώτη φωτογραφία αποτυπώθηκε το 1826, χρειάστηκε
τουλάχιστον μισός αιώνας προκειμένου να γίνει η φωτογραφία αποδεκτή ως αυτόνομη και
ανεξάρτητη τέχνη. Είναι ωστόσο γεγονός, πως ακόμα και σήμερα, αμφισβητείται από πολλούς η
φωτογραφία ως μορφή τέχνης, θεωρώντας πως αποτελεί περισσότερο μια τεχνική ρεαλιστικής
αναπαραγωγής εικόνων. Φωτογράφοι όπως ο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν, ο Αντρέ Κερτέζ και ο Άλφρεντ
Στίγκλιτς (Alfred Stieglitz) θεωρείται πως έδωσαν σπουδαία δείγματα φωτογραφίας τέχνης. 5.
Φωτογραφία μυστηρίου (γάμου ή βάπτισης): Ιδιαίτερες στιγμές στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι αυτές του
γάμου και της βάπτισης όπου για την απαθανάτιση των όμορφων και μοναδίκων αυτών στιγμών είναι
απαραίτητη η παρουσία ενός επαγγελματία καλλιτέχνη φωτογράφου.

6. Φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου: Η φωτογραφία ταυτότητας είναι ασπρόμαυρη
τυπωμένη σε ειδικό λεπτό χαρτί για εύκολη
πλαστικοποίηση διαστάσεων 3,5Χ3,5 εκ. για χρήση μόνο
έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας. Η φωτογραφία
διαβατηρίου είναι έγχρωμη και απαιτούνται ειδικές
προδιαγραφές, διαστάσεων 4Χ6 εκ. και χρησιμοποιείται
για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου και για άδεια
οδήγησης.
7. Φωτογραφία πορσελάνης: Τυπωμένη φωτογραφία πάνω
σε πλακάκι το οποίο ψήνεται σε ειδικούς φούρνους σε
πολύ υψηλές θερμοκρασίες και χρησιμοποιείται στους
τάφους.

(Αθήνα αρχές 20ου αιώνα Τοπίο )

4.1. Μελοποιημένη ποίηση (ιστορική εξέλιξη)

Η σχέση μουσικής και ποίησης ξεκινάει από την αρχαιότητα. Πιο
συγκεκριμένα την εποχή του ομηρικού έπους, ο ποιητής και ο
συνθέτης ήταν το ίδιο πρόσωπο (αοιδός) ο οποίος ιστορούσε
άλλοτε σε συμπόσια και άλλοτε σε επίσημες γιορτές και αγώνες,
πολεμικές δόξες και κατορθώματα, συνοδεύοντας την απαγγελία
του με τη λύρα ή την κιθάρα.

4.2. Είδη Μελοποιημένης ποίησης
i.

Μελoποίηση Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων

ii.

Απαγγελία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

iii.

Δημοτικά τραγούδια

iv.

Μελoποίηση σύγχρονων ποιημάτων

Δημοτικά τραγούδια. Η άμεση σύνδεση του ποιήματος με τη μουσική και η απήχηση που έχει στο
ευρύ κοινό αποδεικνύεται με το δημοτικό τραγούδι, που αποτελεί τον αρμονικό συνδυασμό
αυτών των στοιχείων, ως πηγαία έκφραση του λαού μας.
4.3. Η Μελοποιημένη ποίηση στα νεότερα χρόνια.
Η μελοποιημένη ποίηση, συνδέθηκε με περιόδους- ορόσημα της Νεοελληνικής Ιστορίας ( η
Μικρασιατική Καταστροφή, η Αντίσταση και η Κατοχή, ο Εμφύλιος, η Δικτατορία)γι αυτό και
πλέον, το φαινόμενο αυτό αποτελεί συστατικό στοιχείο της νεοελληνικής ταυτότητας ,διότι
εμπεριέχει το στοιχείο της γλώσσας, της ποίησης και της μουσικής σε ένα αρμονικό σύνολο και
τελικό αποτέλεσμα! Εξετάζοντας πια από μια μεγάλη απόσταση χρόνου όλο το εύρος της
μελοποιημένης ποίησης των τελευταίων χρόνων καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως σχεδόν το
σύνολο των λογοτεχνικών σχολών και των εκπροσώπων τους βρήκε τη θέση του μέσα στο
τραγούδι.
Η μελοποίηση της ποίησης, πριν τη δεκαετία του ‘60( στην Ελλάδα), ήταν ένα σποραδικό
φαινόμενο στο τραγούδι. Βέβαια, οι πρώτοι Επτανησιώτες ποιητές (Μάντζαρος, Λιβεράλλης,
Ξύνδας, κ.ά.) και αργότερα οι συνθέτες της Εθνικής μουσικής σχολής (Καλομοίρης κ.α.), έγραψαν
τραγούδια μελοποιώντας ποιητές της εποχής τους. όμως αυτά, είχαν ένα λόγιο στοιχείο και δεν
έφτασαν ποτέ στο λαό.
Ένα αξιοπρόσεχτο σημείο, είναι η διαλογή των ποιημάτων και κατ’ επέκταση των ποιητών. Η κάθε
χρονική περίοδος αναδείκνυε και τον ποιητή που άρμοζε με το κλίμα της, είτε λόγω της φύσης του
έργου, είτε εξαιτίας της ισχυρής παρουσίας του στα γράμματα.
Φυσικά, έπαιζε σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα του συνθέτη λόγω των πολιτικών πεποιθήσεών
του ή λόγω της μουσικής παιδείας και των επιρροών του. Συχνά παρατηρήθηκαν περιπτώσεις

μαζικής μελοποίησης ποιητών ως αποτέλεσμα της δημοφιλίας τους
και του σημασίας του έργου τους (βλ. Ρίτσος, Σεφέρης, Ελύτης,
Καρυωτάκης κ.α.) Οι μεγάλοι Έλληνες ποιητές κατάφεραν να
φτάσουν στα αφτιά του κοινού μέσω της μουσικής. Οι μελοποιήσεις
των ποιημάτων τους αποτελούν μερικά από τα ωραιότερα
τραγούδια, που χιλιό τραγουδήθηκαν από το λαό και εξέφρασαν
τους πόθους, τις χαρές και τις λύπες του, την πτώση και την
ανάταση, τους έρωτες και τα πάθη. Ενώνει με το λαό το Βαμβακάρη
και τον Τσιτσάνη, ταιριάζει με τον Χατζηδάκη το Λοίζο,το Μαρκόπουλο,τον Ξαρχάκο, απλώνει τη
φωνή του Βάρναλη, του Ρίτσου, του Ελύτη του Σεφέρη του Γκάτσου στα πέρατα της Ελλάδας και
όχι μόνο…
Εξετάζοντας πια από μια μεγάλη απόσταση χρόνου όλο το εύρος της μελοποιημένης ποίησης των
τελευταίων χρόνων καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως σχεδόν το σύνολο των λογοτεχνικών
σχολών και των εκπροσώπων τους βρήκε τη θέση του μέσα στο τραγούδι.

4.4. Μερικοί ποιητές που έχουν μελοποιηθεί.
•

Σαπφώ

Ελύτης

Αναγνωστάκης

•

Καββαδίας

Ελευθερίου

Γκάτσος

•

Σολωμός

Ρίτσος

Λειβαδίτης

•

Σεφέρης

Κάλβος

Καβάφης

•

Καρυωτάκης

Πολυδούρη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο
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%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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