
	  
 

 

 

 

 

Ο κινηµατογράφος είναι η έβδοµη και η ‘’νεότερη’’ µορφή τέχνης η οποία 
εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς .Ο ρόλος της δεν είναι µόνο ψυχαγωγικός, 
καθώς προβάλλει και συχνά επιβάλλει πρότυπα, τρόπους συµπεριφοράς, 
απόψεις και ιδεολογίες. 

Στον Όµιλο Κινηµατογράφου οι µαθητές ταξιδεύουν στο µαγικό κόσµο της 
εικόνας µε συγκεκριµένους στόχους: 

* Να αντιµετωπίσουν την εικόνα ως γλώσσα. 

* Να αποκωδικοποιήσουν τα µηνύµατά της µε τρόπο ουσιαστικό. 

* Να αποκτήσουν κριτική µατιά απέναντι στα οπτικοακουστικά µηνύµατα. 

* Να γίνουν απαιτητικοί θεατές και «υποψιασµένοι» πολίτες. 

Στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 2016-17 οι µαθητές θα γνωρίσουν και 
θα σχολιάσουν συγκεκριµένες ταινίες, των οποίων το κινηµατογραφικό σενάριο 
δηµιουργήθηκε µε οδηγό ένα λογοτεχνικό κείµενο: νουβέλα ,διήγηµα, 
µυθιστόρηµα, θεατρικό έργο. Επίσης, θα συγκρίνουν ένα λογοτεχνικό κείµενο µε 
το αντίστοιχό του κινηµατογραφικό. 

Η σχέση του κινηµατογράφου µε τη λογοτεχνία αναπτύχθηκε µε την εµφάνιση 
του οµιλούντος κινηµατογράφου τη δεκαετία του ΄30. Άλλες φορές λόγω έλλειψης 
πρωτοτύπου σεναρίου και άλλες λόγω ανάγκης για µια σίγουρη επιτυχία, ο 
σεναριογράφος βρήκε στη λογοτεχνία το υλικό που χρειαζόταν για να 
δηµιουργήσει ένα ασφαλές και συχνά οικείο για τους θεατές σενάριο. Με άλλα 
λόγια αυτό το κινηµατογραφικό σενάριο ‘’είναι µια δηµιουργία πάνω σε µια άλλη 
δηµιουργία’’. Έτσι, έργα της παγκόσµιας λογοτεχνίας αποτέλεσαν ένα ακόµη 
‘’εργαλείο’’ που δανείστηκε ο κινηµατογράφος προκειµένου να κερδίσει κοινό και 
θαυµαστές. 

 

 

 

  
 

 
 
Όµιλος Κινηµατογράφου: «Ο κινηµατογράφος συναντά 
τη Λογοτεχνία».  



	  
 

 

 

 

Οι µαθητές λοιπόν του Οµίλου θα παρακολουθήσουν ταινίες του ευρωπαϊκού και 
παγκόσµιου κινηµατογράφου, το σενάριο των οποίων στηρίχτηκε περισσότερο ή 
λιγότερο σε ένα λογοτεχνικό έργο, που φέρει την υπογραφή ενός σηµαντικού 
συγγραφέα . Κι αυτό, γιατί πέραν των υπολοίπων αιτιών, η λογοτεχνία ως 
επιστήµη και τέχνη γοητεύει σεναριογράφους και σκηνοθέτες που µέσα από το 
τελικό προϊόν ,την ταινία, δίνουν το προσωπικό τους στίγµα, ως αποτέλεσµα και 
της δικής τους αναγνωστικής µατιάς στο αρχικό κείµενο. Έτσι οι µαθητές θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν λογοτεχνικά έργα που, µέσα από 
συγκεκριµένες σκηνοθετικές οπτικές γωνίες, µεταφέρθηκαν στη µεγάλη οθόνη. 

 


