
«Ο κινηματογράφοσ ςτα Εκπαιδευτήρια» 
 

Τα Εκπαιδευτιρια Μαντουλίδθ προάγουν τθν επαφι των μακθτών με τθν 7θ Τζχνθ μζςα 
από τζςςερα (4) προγράμματα κινθματογραφικών προβολών και δυο (2) εκπαιδευτικά 
εργαςτιρια πρακτικισ επαφισ με το μζςο.  
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 
Η κινθματογραφικι οκόνθ ςτο κζατρο των Εκπαιδευτθρίων κα λειτουργιςει ωσ 
κλειδαρότρυπα προσ όνειρα, ανοίκειουσ κόςμουσ και αγαπθμζνουσ χαρακτιρεσ. Θεματικά 
αφιερώματα, ταινίεσ του εγχώριου και ανεξάρτθτου ςινεμά κα ςτείλουν το δικό τουσ 
μινυμα. Σπουδαίοι δθμιουργοί, μεγάλοι πρωταγωνιςτζσ και ιςχυρζσ κεματικζσ κα 
παρουςιαςτοφν. 
 
Τα τζςςερα (4) προγράμματα προβολών όπωσ και οι επιλογζσ των ταινιών τουσ προκφπτουν 
με γνώμονα τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπάγονται οι μικροί κεατζσ. «Cine Kid» 
για τουσ μακθτζσ του Νθπιαγωγείου, «Movie Camp» για το Δθμοτικό, «Cine Club» για το 
Γυμνάςιο και «FRAME RATE» για τουσ μακθτζσ του Λυκείου. Τισ προβολζσ των ταινιών 
προλογίηει ο ςκθνοκζτθσ/παρουςιαςτισ Παναγιώτησ Κουντουράσ.  Αναλυτικά: 
 
 
CINE KID (Νθπιαγωγείο) 
To CINE-KID επιςτρζφει και φζτοσ ςτα Εκπαιδευτιρια Μαντουλίδθ. Οι Κυριακζσ αποκτοφν 
κινθματογραφικι χροιά τθν ώρα που μικροί και μεγάλοι κεατζσ ςυναντοφν τον 
ςυναρπαςτικό κόςμο τθσ Disney. Ζνα κεματικό αφιζρωμα ςτο διάςθμο Studio μζςα από 
πζντε κομβικοφσ ςτακμοφσ ςτθ φιλμογραφία του. Το ταξίδι ξεκίνθςε με τισ αξεπζραςτεσ 
«Αριςτόγατεσ» (1970) και ςυνεχίςτθκε με το διαχρονικό «The Lion King» (1994). Η ςυνζχεια 
αυτισ τθσ διαδρομισ κα μασ οδθγιςει ςτα μονοπάτια του επαναςτατικοφ Animation μζςα 
από αγαπθμζνα δείγματα κινθματογραφικισ γραφισ. Συγκεκριμζνα: 
 
TOY STORY (1995) 
Σκθνοκεςία:  John Lasseter 
 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Lasseter


 

Υπόθεζη 

Μηα πθαζκάηηλε θνύθια, ν ζεξίθεο Woody είλαη ην αγαπεκέλν παηρλίδη ηνπ κηθξνύ Andy. 

Όηαλ ζηα γελέζιηά ηνπ ιάβεη δώξν έλα δηαζηεκηθό θνύθιν, ηνλ αζηξνλαύηε Buzz Lightyear 

όια ζα αιιάμνπλ. Ο κηθξόο Andy ζα ιαηξέςεη ηνλ θνύθιν αζηξνλαύηε θη έηζη ν Buzz ζα 

αλαθεξπρηεί αξρεγόο ησλ παηρληδηώλ παξαγθσλίδνληαο έηζη ηνλ Woody.  

 

Στόλιο 

Μηα θνκβηθή ζηηγκή ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ησλ παηδηθώλ ηαηληώλ. Έλα 

ηερλνινγηθό επίηεπγκα αιιά θαη έξγν ηέρλεο ηαπηόρξνλα. Η επξεκαηηθή ηδέα γύξσ από ηελ 

ςπρή ησλ παηρληδηώλ, ηα παλαλζξώπηλα κελύκαηα αιιά θαη ε αηζζεηηθή αξηηόηεηα, 

θαζηζηνύλ ην TOY STORY κηα από ηηο αγαπεκέλεο ηαηλίεο κηθξώλ θαη κεγάισλ. «Δγώ θαη 

εζύ καδί» ζα ηξαγνπδήζνπλ όινη νη ζεαηέο ηνπ CINE KID. 

 

 

FINDING NEMO – Ψάτνονηας ηον Νέμο (2003) 

θελνζεζία: Andrew Stanton 

 

 
 
Τπόθεςη 
Ο Μάρλιν θαη ν γηνο ηνπ Νέμο, δύν ηξνπηθά ςαξάθηα, δνπλ ζε κηα αζθαιή γεηηνληά ηνπ 

σθεαλνύ. Κάπνηα κέξα όκσο, ν Νέκν μεθεύγεη από ηνλ ππεξπξνζηαηεπηηθό παηέξα ηνπ θαη 

εμεξεπλά ηελ απέξαληε ζάιαζζα, θαηαιήγνληαο...ζην ελπδξείν ελόο νδνληίαηξνπ! 

Απειπηζκέλνο ν Μάρλιν πξνζπαζεί λα ηνλ βξεη, μεθηλώληαο κηα πξαγκαηηθή εκπόδηα 

νδύζζεηα κε δεθάδεο θαη θηλδύλνπο. Δπηπρώο γη απηόλ, ζην δξόκν ηνπ ζα γλσξίζεη ηελ Νηόξη, 

ην πην θαιόθαξδν, αιιά θαη ην πην αθεξεκέλν ςάξη ηνπ πιαλήηε, πνπ ζα ηνλ πείζεη όηη όια 

γίλνληαη όπσο εζύ ηα ζέιεηο, αξθεί λα ην πηζηεύεηο πξαγκαηηθά...  

 
χόλιο 
Σν παλέκνξθν animation ηεο Pixar πνπ ηηκήζεθε κε Όζθαξ, ζπλδπάδεη κε ηνλ θαιύηεξν 

ηξόπν ηελ νπηηθή παλδαηζία, ην ρηνύκνξ, ηε γνεηεπηηθή γηα ην παηδηθό θνηλό πεξηπέηεηα θαη 

ηηο έμππλεο αλαθνξέο πνπ ζα θάλνπλ ηνπο ελήιηθεο λα γειάζνπλ. Μαγεπηηθό θαη ηερληθά 

άςνγν, δίλεη ζηε ζάιαζζα όιε ηελ «πθή» ηεο. Μηα ηζηνξία γηα ηε θηιία θαη ηε δύλακε ηεο 

αγάπεο. Σν κεγάιν ςάξη δελ ηξώεη πάληα ην κηθξό θαη έλαο νιόθιεξνο σθεαλόο δελ είλαη 

εκπόδην αθόκα θαη γηα έλα ςάξη θιόνπλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RATATUILLE (2007) 

θελνζεζία: Brad Bird 

 

 
 
Τπόθεςη 
Ο Remy είλαη έλαο λεαξόο αξνπξαίνο παγηδεπκέλνο αλάκεζα ζηνλ θόζκν ησλ ππνλόκσλ ηνπ 

Παξηζηνύ θαη ζηελ ιαηξεία ηνπ γηα ηελ gourmet θνπδίλα ησλ αλζξώπσλ. Η απξνζδόθεηε 

θηιία ηνπ κε ηνλ αδέμην chef Linguini, ζα ηνπ δώζεη ηα ρέξηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θάλεη ην 

πεξίθεκν πηάην Ratatuillle πξαγκαηηθόηεηα. 

 

Στόλιο 

«Anyone can cook» θσλάδεη δπλαηά ε ηαηλία. Μηα νπηηθή παλδαηζία γεκάηε από ζπγθίλεζε, 

αληηξαηζηζηηθά κελύκαηα θαη άςνγε εθηέιεζε ηεο θιαζηθήο ζπληαγήο ηεο Disney. Με 

άξσκα Παξηζηνύ. ππέξνρεο κεισδίεο αιιά θαη gourmet δηαζέζεηο, ζα αθεζνύκε ζην 

δηαζθεδαζηηθό κνλνπάηη ελόο αθόκα ηερλνινγηθνύ επηηεύγκαηνο πςειώλ θαιιηηερληθώλ 

αμηώζεσλ. Ο Ραηαηνύεο ζα αγαπεζεί από κηθξνύο θαη κεγάινπο. 

 

 
 

 

 



MOVIE CAMP (Γεκνηηθό) 

Μηα επηινγή ηαηληώλ από δηαθνξεηηθά είδε αιιά κε θνηλό παξαλνκαζηή ην εζσηεξηθό ηαμίδη 

ελόο ήξσα ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζε απηό ηα πξόγξακκα πξνβνιώλ. Σαηλίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από ζθελνζεηηθή αξηηόηεηα, ηαηλίεο πνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ ηνικεξή 

θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε ηεο ηδέαο. Σα «Δθπαηδεπηήξηα Μαληνπιίδε» ππνδέρνληαη ην 

MOVIE CAMP, έλα θηλεκαηνγξαθηθό ηαμίδη πνπ αλακέλεηαη λα ζπλαξπάζεη ηνπο ζεαηέο 

ηνπ. 

 

ην πξόγξακκα απηό, πέξα από ηελ παξνπζίαζε ηεο ηαηλίαο, εηζάγεηαη θαη ην θνκκάηη ηνπ 

δηαιόγνπ ακέζσο κεηά ηελ πξνβνιή ηεο. Μηα ζύληνκε ζπδήηεζε γύξσ από ηηο ζεκαηηθέο ηνπ 

ζελαξίνπ, ηε ζθελνζεηηθή ηνκή αιιά θαη ηηο εληππώζεηο πνπ πξνθάιεζε ην θηικ. Οη ηαηλίεο 

πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ην θεηηλό πξώην MOVIE CAMP είλαη νη παξαθάησ: 

 

THE TRUMAN SHOW (1998) 

θελνζεζία: Πίηεξ Βάηξ 

 

 
 

Υπόθεζη 

Ο Σξνύκαλ είλαη έλαο θαζεκεξηλόο άλζξσπνο, πνπ απνιακβάλεη κηα γαιήληα δσή ζε κηα 

ήξεκε επαξρηαθή πόιε. Δξγάδεηαη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία, επηζηξέθεη ζπίηη ζηελ 

θαινζπλάηε ζύδπγό ηνπ θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο γείηνλέο ηνπ είλαη άςνγεο. Όκσο ηώξα 

ηειεπηαία, ν Σξνύκαλ δελ θαίλεηαη θαη ηόζν επηπρηζκέλνο από ηελ δσή ηνπ. Η επηζπκία ηνπ 

είλαη λα γλσξίζεη ηνλ θόζκν δειαδή λα εγθαηαιείςεη ηελ θηιήζπρε «ζηέγε» ηνπ. Όηαλ 

μαθληθά ην επηρεηξεί, ηα πάληα ζα αλαηξαπνύλ θαζώο ν Σξνύκαλ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ε 

δσή ηνπ δελ είλαη θαη ηόζν... «αιεζηλή» όζν λόκηδε κέρξη ηώξα...  

 

Στόλιο 

Άξαγε όιε καο ε δσή είλαη έλα ζθεληθό; Η αιιεγνξηθή καηηά ηνπ ζπνπδαίνπ ζθελνζέηε 

Peter Weir ζπλζέηεη πεξίηερλα έλα ηδηόκνξθν πεξηβάιινλ αθήγεζεο. Έλα θαπζηηθό ζρόιην 

γύξσ από ηα MME θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηά επηδξνύλ ζηνλ ςπρηζκό ηνπ ζεαηή. Μηα καηηά ζην 

παξαζθήλην θαη έλαο Jim Carrey ζε κηα από ηηο θαιύηεξεο εξκελείεο ηεο θαξηέξαο ηνπ. Μηα 

ηαηλία πνπ ζνθάξεη, ζπγθηλεί θαη αλακθίβνια πξνβιεκαηίδεη. Σν Truman Show είλαη βέβαην 

πσο ζα απνηειέζεη έλα ππέξνρν αληηθείκελν δηαιόγνπ ζην ζέαηξν ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ. 

 

 

 
 
 



THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY (2013) 

θελνζεζία: Ben Stiller 

 

 
 

Υπόθεζη 

Ο νλεηξνπόινο ππάιιεινο ηνπ πεξηνδηθνύ «Life» Γνπόιηεξ Μίηη ράλεη ην αξλεηηθό ηεο 

θσηνγξαθίαο πνπ ζα θνζκνύζε ην ηειεπηαίν εμώθπιιν ηεο έληππεο έθδνζήο ηνπ. Απηό ζα 

απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα λα μεθηλήζεη έλα πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη κε ζθνπό λα βξεη ην 

πνιύηηκν θνκκάηη θηικ αιιά θαη ηνλ πξαγκαηηθό εαπηό ηνπ. Σαπηόρξνλα, ν ληξνπαιόο Μίηη 

πξνζπαζεί λα βξεη ηξόπν γηα λα πξνζεγγίζεη ηε ζπλάδειθό ηνπ έξηι Μέιρνθ, ελώ ε 

«κεηαβαηηθή» πεξίνδνο ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ είλαη γεκάηε θιεηζίκαηα 

ηκεκάησλ θαη απνιύζεηο. 

 

Στόλιο 

Έλα άθξσο ςπραγσγηθό ηαμίδη ελειηθίσζεο κε εμαηξεηηθή ζθελνζεηηθή καηηά. Ο ραξαθηήξαο 

αθξνβαηεί κεηαμύ ξεαιηζκνύ θαη νλεηξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

αλαθαιύςεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό. Έλα θηικ γεκάην πεξηπέηεηα, θσκηθέο αλάζεο, ζπγθίλεζε 

θαη καγηθά ηνπία επί ηεο κεγάιεο νζόλεο. Ο Ben Stiller δηαπξέπεη ηόζν κπξνζηά όζν θαη 

πίζσ από ηηο θάκεξεο. 

 

 
 

 



INSIDE OUT – Τα μσαλά ποσ κοσβαλάς (2015) 

θελνζεζία: Pit Doker 

 

 
 
Τπόθεςη 
Σν λα κεγαιώλεηο είλαη έλαο αλώκαινο δξόκνο, θαη ε Ράηιη δελ απνηειεί εμαίξεζε ζηνλ 

θαλόλα. Θα αλαγθαζηεί λα μεξηδσζεί από ηε δσή ηεο ζε θεληξν-δπηηθή πνιηηεία, όηαλ ν 

παηέξαο ηνπ βξίζθεη λέα δνπιεηά ζην α Φξαλζίζθν. Όπσο όινη, ε Ράηιη νδεγείηαη από ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο: ραξά, θόβν, ζπκό, αεδία θαη ιύπε. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά δνπλ ζηα 

Κεληξηθά, ην θέληξν ειέγρνπ ζην κπαιό ηεο κηθξήο θαη ηε ζπκβνπιεύνπλ ζε θάζε ηεο βήκα. 

Καζώο ε Ράηιη θαη ηα πλαηζζήκαηα ηεο πξνζπαζνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηε δσή ηνπ αλ 

Φξαλζίζθν, ζηα Κεληξηθά γίλεηαη έλαο ζάινο. Παξόηη ε Υαξά, ην θύξην ζπλαίζζεκα ηεο 

θνπέιαο, πξνζπαζεί λα θξαηήζεη κηα αηζηνδνμία, ηα ππόινηπα ζπλαηζζήκαηα παιεύνπλ λα ηα 

θέξνπλ βόιηα ζηε λέα πόιε, ην λέν ζπίηη θαη ην λέν ζρνιείν.  

 
χόλιο 
Έρεηε άξαγε θαληαζηεί πσο ζα κπνξνύζε λα κνηάδεη ην θέληξν ειέγρνπ ηνπ εγθεθάινπ καο; 

Αξηζηνπξγεκαηηθό θηλνύκελν ζρέδην ηεο Pixar, ην νπνίν ζρνιηάδεη ηελ αλζξώπηλε 

ζπκπεξηθνξά κε μεθαξδηζηηθό ζαξθαζκό, βαζηά ηξπθεξόηεηα θαη αηειείσηεο 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηδέεο. Θα ην ιαηξέςεηε. 

 

 



CINE CLUB (Γπκλάζην) 

 

Σν CINE CLUB θσηίδεη κε ηηο ηαηλίεο ηνπ ζπλαξπαζηηθέο αλζξώπηλεο ηζηνξίεο. ύγρξνλα 

αξηζηνπξγήκαηα πνπ δηδάζθνπλ ηελ αγάπε κέζα από έλα άθξσο ελδηαθέξνλ πξίζκα. Από ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε ηνπ Σάζνπ Μπνπικέηε, κέρξη ηελ θακπίλα πξνβνιήο έηζη όπσο ηελ  

ηξπθεξά ηελ απνηύπσζε ν Σδηνπδέπε Σνξλαηόξε. Με θνηλό παξαλνκαζηή ην ζπλαίζζεκα, νη 

ηξείο επηιεγκέλεο ηαηλίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δώζνπλ καζήκαηα δσήο, κέζα από ηε 

ζθελνζεηηθή ζθξαγίδα ζεκαληηθώλ εθθξαζηώλ ηεο 7
εο

 Σέρλεο. πγθεθξηκέλα: 

 

 

Nuovo Cinema Paradiso – Σινεμά ο Παράδειζος (1988) 

θελνζεζία: Σδηνπδέπε Σνξλαηόξε 

 

 
 

Υπόθεζη 

Η ηαηλία εθηπιίζζεηαη ζε κηα παξαιηαθή πόιε ηεο Ιηαιίαο ζηηο αξρέο ηνπ 1950, όπνπ έλα 

κηθξό αγόξη ν Σνηό αλαθαιύπηεη ην καγηθό θόζκν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ εθείλε ηελ 

επνρή θάλεη ηα πξώηα βήκαηα ηνπ ζηελ κεηαπνιεκηθή Δπξώπε. Παξά ηηο αληηξξήζεηο ηεο 

κεηέξαο ηνπ, ν κηθξόο Σνηό καζαίλεη ηελ ηέρλε ηεο πξνβνιήο ηαηληώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ειηθησκέλνπ θίινπ ηνπ θαη γλώζηε ηεο ηέρλεο, Αιθξέλην. Σν "ζηλεκά ν Παξάδεηζνο" είλαη 

ην θέληξν αλαθνξάο νιόθιεξεο ηεο πόιεο, εθεί πνπ ν κηθξόο Σνην γίλεηαη έθεβνο θαη 

εξσηεύεηαη ηελ πξώηε θαη κνλαδηθή θνξά. Δθεί πνπ ζα ζώζεη από ηε θσηηά ηνλ Αιθξέλην. 

Δθεί πνπ ζα μαλαγπξίζεη επηηπρεκέλνο ζθελνζέηεο γηα λα ελαπνζέζεη ην δηθό ηνπ θόξν ηηκήο 

ζηελ παιηά ηνπ δσή.  

 

Στόλιο 

Σν αξηζηνύξγεκα ηνπ Σνξλαηόξε θαηαθέξλεη λα ιεηηνπξγήζεη σο θηλεκαηνγξαθηθή εκπεηξία 

ζηνλ ςπρηζκό ηνπ ζεαηή. Έλα βαζηά νπζηαζηηθό ζρόιην απέλαληη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

ηέρλε, έλαο ύκλνο ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Πνηνο κπνξεί λα μεράζεη ηε ζθελή κε ηα 

ινγνθξηκέλα θηιηά ή ηηο κεισδίεο ηνπ ζπνπδαίνπ Ennio Moriccone; 

 
 



Ο κύκλος ηων ταμένων ποιηηών (1989) 

θελνζεζία: Peter Weir 

 

 
 

Υπόθεζη 

Έλαο λεόθεξηνο θαζεγεηήο θηινινγίαο έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ην εθπαηδεπηηθό 

θαηεζηεκέλν ηνπ παξαδνζηαθά απζηεξνύ Κνιεγίνπ Γνπέιηνλ θαη παίξλεη ηνπο καζεηέο ηνπ 

κε ην κέξνο ηνπ.  

 

Στόλιο 

“Oh captain, my captain”, έλαο ξόινο δσήο γηα ηνλ Robin Williams, έλα Όζθαξ πξσηόηππνπ 

ζελαξίνπ θαη κηα αμέραζηε θηλεκαηνγξαθηθή ζηηγκή. «Ο θύθινο ησλ ρακέλσλ πνηεηώλ» 

παξακέλεη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ελα γνεηεπηηθό παξακύζη πνπ ζέηεη απιά αιιά θαίξηα 

εξσηήκαηα γηα ηελ δσή θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηηο άμηεο. Έλα παξακύζη πνπ ζέιεη λα καο 

ζπγθηλήζεη θαη λα καο επαηζζεηνπνηήζεη ρσξίο λα ληξέπεηαη γηα ηηο αδπλακίεο ηνπ.  
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.cine.gr/people.asp?name=Williams%2C%20Robin


Πολίηικη Κοσζίνα (2003) 

θελνζεζία: Σάζνο Μπνπικέηεο 

 

 
 

Υπόθεζη 

Πξόθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Φάλε Ιαθσβίδε, ελόο γνεηεπηηθνύ ζαξαληάξε θαζεγεηή 

αζηξνθπζηθήο κε κεγάιν ηαιέλην ζηε καγεηξηθή. Με αθνξκή ηελ επεξρόκελε επίζθεςε ηνπ 

παππνύ ηνπ από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη κέζα από ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνύ, 

ν Φάλεο καο ηαμηδεύεη πίζσ από ηα παηδηθά ρξόληα ζηελ εθεβεία θαη από εθεί ζηελ 

γνεηεπηηθή ειηθία ηνπ ζαξαληάξε θαζεγεηή αζηξνθπζηθήο, ηνπ νπνίνπ νη δύν παηδηθνί 

έξσηεο δελ έζβεζαλ πνηέ: Ο πξώηνο, ε μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα ηνπ παππνύ ηνπ, πνπ κε 

ηηο καγηθέο ηζηνξίεο γηα κπαράξηα θη αζηέξηα ηνλ έδεζε γηα πάληα κε ηελ ηέρλε ηεο 

καγεηξηθήο. Ο δεύηεξνο, ε παηδηθή ηνπ θίιε ατκέ πνπ ηνλ ζαγήλεπε κε ηνπο αλαηνιίηηθνπο 

ζθνπνύο πνπ ρόξεπε, πξνζπαζώληαο λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηα κπζηηθά ηεο πνιίηηθεο 

θνπδίλαο πνπ ηεο κάζαηλε. Η επηθείκελε επίζθεςε ηνπ παππνύ ηνπ πνπ έρεη λα ηνλ δεη απ` ηα 

επηά ηνπ, ζεκαηνδνηεί κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε γεγνλόησλ πνπ ζα ηνλ ηαμηδέςεη.  

 

Στόλιο 

Δθηόο από αξηηόηεηα παξαγσγήο, ε ηαηλία ραξαθηεξίδεηαη από ζσζηή δόζε δηαδνρήο ηνπ 

θσκηθνύ κε ην ηξαγηθό αλαδεηθλύνληαο κε ρηνύκνξ θαη επαηζζεζία. Απνθαιύπηεη ην 

ςπρνινγηθό ράζκα ηνπ αλζξώπνπ αθόκα θαη όηαλ ε γελέηεηξα ηνπ αλήθεη πηα γεσγξαθηθά ζε 

άιιε ρώξα. Σν ζαπκάζην θαζη, κε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ζθελνζεηηθή δηεύζπλζε, θξαηάεη 

ην ελδηαθέξνλ κέρξη ην ηέινο 

 

 
 



 
 
FRAME RATE (Λφκειο) 
Από τθν αιςκθτικι μιασ ακαδθμαϊκισ κινθματογραφικισ προςζγγιςθσ (The Theory of 
Everything) μζχρι το πολιτικό υπόβακρο μιασ εξαίρετθσ ρεαλιςτικισ αφιγθςθσ του 
γερμανικοφ ςινεμά (Το κφμα). Το πρόγραμμα προβολών FRAME RATE αναηθτεί ιδζεσ 
ανκρώπων και ςτάςεισ ηωισ. Αλθκινζσ ιςτορίεσ αλλά και πορτρζτα τόπων (Slumdog 
Millionare) που χάρθ ςτον κινθματογραφικό φακό κα μείνουν αναλλοίωτα ςτο χρόνο. 
Οι ταινίεσ που ζχουν επιλεγεί ςτον προγραμματιςμό του FRAME RATE είναι οι παρακάτω: 
 
 
Die Welle - Το κύμα (2008) 

θελνζεζία: Dennis Gansel 

 

 
 

Υπόθεζη 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο ζε Γεξκαληθό Λύθεην, επηρεηξεί λα αλαιύζεη ηηο αξρέο ηεο απηνθξαηίαο 

ζηνπο καζεηέο ηνπ. Οδεγνύκελνο από ηελ απαζή ηνπο ζηάζε θαη ηε βεβαηόηεηα απηώλ όηη ε 

ύπαξμε θαζηζκνύ ζε πξννδεπκέλνπο ιανύο είλαη αδύλαηε, ζα κεηαηξέςεη ην κάζεκά ηνπ ζε 

πείξακα, κειεηώληαο ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ. Ο θαζεγεηήο ζα ππνρξεώζεη ηνπο καζεηέο λα 

ληύλνληαη νκνηόκνξθα, λα απνδίδνπλ ζεβαζκό πξνο ην πξόζσπό ηνπ θαη λα δξνπλ κε 

θνηλνύο ζθνπνύο, σο εληαίν δει. ζύλνιν. Σα κέιε όκσο ηνπ απνθαινύκελνπ θαη σο «Κύκα», 

ζα πνιιαπιαζηαζηνύλ, θαη νη καζεηέο πνπ ην απνηεινύλ ζα μεθύγνπλ από ηα πιαίζηα δξάζεο 

πνπ όξηζε ν θαζεγεηήο Βέλγθεξ.  
 

Στόλιο 

Βαζηζκέλε ζε έλα πξαγκαηηθό πεξηζηαηηθό πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Καιηθόξληα ηνπ 1967, ε 

ηαηλία επηρεηξεί λα δώζεη απάληεζε ζην αλ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε κνξθή θαζηζκνύ ζηηο 

ζύγρξνλεο θνηλσλίεο. Σειηθά «Σν Κύκα» δελ είλαη έλα πνιηηηθό καληθέζην. Δίλαη κηα ηαηλία 

κε μεθάζαξνπο ζηόρνπο, πνπ πεξλάεη ην ίδην μεθάζαξα κελύκαηα. Καη πάλσ απ’ όια ζέηεη 

έλα ηεξάζηην εξώηεκα, ίζσο θαη πεξηζζόηεξα, ηελ απάληεζε ηνπ νπνίνπ πνιινί ζα 

ζεσξήζνπλ πξνθαλή.  

 

 

 

 

http://www.cine.gr/film.asp?id=711198


Slumdog Millionare (2008) 

θελνζεζία: Danny Boyle  

 

 

 
Υπόθεζη 

Η ηζηνξία ηνπ λεαξνύ Ιλδνύ Jamal Malik πνπ έγηλε δηεθδηθεηήο ηεο ηλδηθήο εθδνρήο ηνπ 

ηειεπαηρληδηνύ «πνηνο ζέιεη λα γίλεη εθαηνκκπξηνύρνο». Απηό ην θαηάθεξε όρη από 

νηθνλνκηθό ζπκθέξνλ αιιά επεηδή ήζειε λα απνδείμεη ζηελ θίιε ηνπ, πνπ είλαη θαλαηηθή ηνπ 

ζόνπ, ηελ αγάπε ηνπ.  

 

Στόλιο 

Ο Danny Boyle απνδεηθλύεη γηα άιιε κηα θνξά όηη μέξεη λα αθεγείηαη αξηζηνπξγεκαηηθέο θαη 

βαζηά αλζξώπηλεο ηζηνξίεο. Ο ηαιαληνύρνο επξσπαίνο ζθελνζέηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ θάκεξα 

ηνπ, κε ην γλώξηκν ζε όινπο δπλακηθό ηνπ ζηπι, γηα λα απνηππώζεη ηελ ηζηνξία ελόο θησρνύ 

λεαξνύ ν νπνίνο θέξδηζε ην ηειηθό ρξεκαηηθό έπαζιν ζηελ Ιλδηθή εθδνρή ηνπ γλσζηνύ 

ηειεπαηρληδηνύ «Πνηνο ζέιεη λα γίλεη εθαηνκκπξηνύρνο» θαη παξαδίδεη κία δπλαηή ηζηνξία 

αθηεξσκέλε ζηελ ίδηα ηε δσή. Καηαθέξλεη λα απνηππώζεη ην πξόζσπν κίαο βαζαληζκέλεο 

ρώξαο, κέζα από ηα γεκάηα ζέιεζε γηα δσή κάηηα ελόο λεαξνύ αλζξώπνπ. Καη αλαδεηθλύεη 

ηελ πνιπηάξαρε δσή ελόο δεθανρηάρξνλνπ, ζηνλ νπνίν ε κνίξα άλνημε ην δξόκν πξνο ηελ 

απόιπηε επηπρία. Δλόο λεαξνύ Ιλδνύ πνπ δνύζε αθξηβώο όπσο ε ίδηα ηνπ ε ρώξα, ειπίδνληαο 

γηα ην θαιύηεξν.  
 

 
 

 

http://www.cine.gr/people.asp?name=Boyle%2C%20Danny


The Theory of Everything (2014) 

θελνζεζία: James Marsh 

 

 
 

Υπόθεζη 

Η δσήο ελόο εθ ησλ κεγαιπηέξσλ κπαιώλ ηεο ζύγρξνλεο ηζηνξίαο, απηήο ηνπ αζηξνθπζηθνύ 

ηίβελ Υόνπθηλγθ, πνπ γλώξηζε ηνλ έξσηα ζην πξόζσπν κηαο ζπκθνηηήηξηαο ηνπ ζην 

Κέκπξηηδ, ηεο Σδέηλ Γνπάηιλη. Έλαο απόιπηα πγηήο θη ελεξγόο λεαξόο, από ηελ ειηθία ησλ 21 

ν ηίβελ ζα μεθηλήζεη κηα άληζε κάρε κε κηα ζπάληα αζζέλεηα πνπ ζηαδηαθά ζα ηνλ αθήζεη 

παξάιπην. Με ηελ αθνύξαζηε Σδέηλ ζην πιάη ηνπ, όκσο, ν Υόνπθηλο έζεζε λένπο θαλόλεο 

ζηε θαξκαθεπηηθή θαη ηελ επηζηήκε, πεηπραίλνληαο πεξηζζόηεξα από όηη είρε νλεηξεπηεί.  

 

Στόλιο 

Μηα από ηηο πην νινθιεξσκέλεο θηλεκαηνγξαθηθέο βηνγξαθίεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Σν 

κπαιό ηνπ άιιαμε ηνλ θόζκν. Η αγάπε ηεο άιιαμε ηνλ δηθό ηνπ. Τπνςήθηα γηα πέληε Όζθαξ 

(ηαηλίαο, ζελαξίνπ, κνπζηθήο, Α΄ αληξηθνύ θαη γπλαηθείνπ ξόινπ). Μηα ηαηλία πνπ πκλεί ηελ 

αλζξώπηλε ζέιεζε αιιά παξάιιεια εξεπλά ηελ αλείπσηε πιεπξά ηνπ κύζνπ. πγθινληζηηθέο 

εξκελείεο ζε έλα αηζζεηηθό απνηέιεζκα αμηώζεσλ.  

 

 
 


