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Περίοδος1897-1940  

 Βωβές ταινίες 

 Ηχητικές ταινίες 

 Εμφάνιση ομιλούντων ταινιών 

Δεκαετία 1941-1950 

 Καθιέρωση ομιλούντος κινηματογράφου 

 Ίδρυση σημαντικών-ιστορικών 
κινηματογραφικών studio  π.χ. studio finos 
films 
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 Δεκαετία 1951-1960 

• Ραγδαία αύξηση των κινηματογραφικών 
παραγωγών και κυριαρχία του εμπορικού 
κινηματογράφου 

 Δεκαετία 1961-1970 

• Παρακμή του Παλαιού ελληνικού 
Κινηματογράφου 

• Άνθιση του μιούζικαλ και εφάνιση νέων 
αντιλήψεων για την κινηματογραφική 
γλώσσα 
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 Νέος ελληνικός 
Κινηματογράφος 
1971-2000 

 

Νέες προοπτικές και 
νέες αντιλήψεις για την 
κινηματογραφική 
δημιουργία και για την 
κινηματογραφική 
μουσική δημιουργία  

 

 

 Σύγχρονος ελληνικός 
κινηματογράφος 
2000-Σήμερα 

 

Νέα άνθιση του 
ελληνικού 
κινηματογράφου και 
εμφάνιση πολλών και 
νέων  
κινηματογραφικών 
τάσεων 
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 Η μουσική αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 
προβολής και όχι της ίδιας της ταινίας. 

 Μουσική επένδυση γινόταν μόνο σε ξένες 
προβολές που ήταν και οι πιο κερδοφόρες. 

 Σύνηθες είδος: Αποσπάσματα από έργα όπερας 
με πιάνο ή με δύο-τρία μουσικά όργανα. 

 Το περιεχόμενο της ταινίας δεν συμβάδιζε με το 
περιεχόμενο της μουσικής υπόκρουσης. 

 Σημαντικοί Έλληνες συνθέτες, όπως ο Διονύσιος 
Λαυράγκας έγραψαν μουσικά έργα για τις 
κινηματογραφικές προβολές ξένων ταινιών. 
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 Συγχρονισμός δίσκων γραμμοφώνου με την 
προβολή. Δεν υπήρχε ακόμα ενσωμάτωση 
ήχου στο φιλμ της ταινίας και ο ενδεχόμενος 
συγχρονισμός εικόνας-μουσικής, ήταν μόνο 
αποτέλεσμα σύμπτωσης. 

 Είδος μουσικής: Διάσημα αποσπάσματα από 
όπερες. 

 Η μουσική εξακολουθεί να αποτελεί 
τελετουργικό στοιχείο. 

 Γίνεται ωστόσο αντιληπτή η αναγκαιότητα 
της μουσικής ως μέρους της 
κινηματογραφικής αφήγησης. 
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 Ο ήχος ενσωματώνεται στο φιλμ 
της ταινίας και ακούγεται 
παράλληλα με την εικόνα 

 Η μουσική ακόμα αποτελεί 
τελετουργικό στοιχείο 

 Σύνθεση πρωτότυπης μουσικής 
για τις ταινίες 

 Ακούγονται πολύ συχνά 
αποσπάσματα από την ελληνική 
παραδοσιακή μουσική 

 Πρώτη αυθεντική ομιλούσα 
ταινία με μουσική: «Ο 
αγαπητικός της βοσκοπούλας» 
(1955)  
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 Σημαντικοί συνθέτες που 
είναι και οι πρώτοι με 
κινηματογραφική αίσθηση 
είναι ο Κώστας Γιαννίδης και 
ο Γιώργος Βιτάλης 

 Ταινίες σταθμοί: 
 «Προσφυγοπούλα» (1938)  
με μουσική του Κώστα 
Γιαννίδη 

 «Το τραγούδι του 
χωρισμού » (1939) με μουσική 
του Γιώργου Βιτάλη 

11 



12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μάνος Χατζιδάκις 



 

Η χρήση της μουσικής 

 

 
 Τα κινηματογραφικά είδη που κυριαρχούν είναι 

Μελοδράματα, Δράματα και Κωμωδίες 

  

 Θεμελιώνεται η αντίληψη της σημαντικότητας 
του ρόλου της μουσικής μέσα στην ταινία.  

 Η μουσική αποτελεί πλέον μέρος της 
κινηματογραφικής αφήγησης, ενισχύοντας τη 
δράση, τονίζοντας τα ανθρώπινα συναισθήματα 
και προετοιμάζοντας τις επερχόμενες εντάσεις. 

 

 

 13 



 

 
 Γιώργος Βιτάλης 

 Κώστας Γιαννίδης 

 Μενέλαος Παλλάντιος 

 Γιώργος Καζάσογλου 

 Αργύρης Κουνάδης 

 Μάνος Χατζιδάκις 
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 Χειροκροτήματα: 1944- σε μουσική του Αττίκ 

 Οι Γερμανοί ξανάρχονται: 1948- σε μουσική του 
Κώστα Γιαννίδη 

 Καταδρομή και αδούλωτοι: 1946-σε μουσική του 
Μάνου Χατζιδάκι 

 Ο μεθύστακας: 1950-σε μουσική του Κώστα 
Γιαννίδη 
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 Παρότι είναι σαφής η σημασία της μουσικής 
στην κινηματογραφική αφήγηση, ωστόσο η 
έλλειψη τεχνικών μέσων οδηγεί στην κακοποίηση 
της στις ταινίες, με απότομα τα κοψίματα, τις 
κακές εισόδους και εξόδους από τα πλάνα και 
τις μεγάλες εντάσεις. 
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 Κυριαρχούν οι εμπορικές ταινίες ως μέσο φτηνής 

διασκέδασης 

 Σημειώνεται αύξηση του αριθμού παραγωγής ταινιών 

με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού 

κινηματογραφικών συνθετών  

● Συναντούμε δύο κατηγορίες μουσικών δημιουργών 

στον κινηματογράφο:       

      

 Τραγουδοποιούς                          Συνθέτες   
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 Το τραγούδι κυριαρχεί στις κινηματογραφικές 
παραγωγές 

 

 Εποχή της εμφάνισης μουσικών αστέρων στις 
ταινίες 
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Προσέλκυση του κοινού 

 

 

Προσδοκία οικονομικής 

επιτυχίας 

 

 

Επιδίωξη συγκεκριμένου 

αισθητικού αποτελέσματος 
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● Μιχάλης Σουγιούλ 

● Γιώργος Μουζάκης 

● Γιάννης Βέλλας 

● Μίμης Κατριβάνος 

● Μενέλαος Θεοφανίδης 

● Μάνος Χατζιδάκις 

● Βασίλης Τσιτσάνης 

● Γιώργος Καζάσογλου 

● Κώστας Καπνίσης                    

  Βασίλης Τσιτσάνης 
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 Μίμης Πλέσσας 

 

 

 Σταύρος Ξαρχάκος 
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 Αύξηση παραγωγής ταινιών φθηνού περιεχομένου 
που αποτελούν μέσο φτηνής  μαζικής διασκέδασης 

 Κυριαρχούν οι φαρσοκωμωδίες, τα μελό και οι 
αστυνομικές ιστορίες 

 Ανθεί το μιούζικαλ το οποίο μονοπωλεί τον εμπορικό 
κινηματογράφο της εποχής, με τον Μίμη Πλέσσα να 
κυριαρχεί ως κορυφαίος συνθέτης του είδους (65 
ταινίες) 

 Εμφανίζονται πολλοί νέοι συνθέτες, που χάριν του 
κινηματογράφου γράφουν σημαντικά τραγούδια και 
μουσική 
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 Μίμης Πλέσσας 

 Κώστας Καπνίσης  

 Γιώργος Κατσαρός 

 Νίκος Μαμαγκάκης 

 Γιάννης Μαρκόπουλος  

 Σταύρος Ξαρχάκος  

 Κώστας Κλάββας  

 Γιώργος Θεοδοσιάδης 

 Γεράσιμος Λαβράνος 

 Χρήστος Λεοντής  κ.α. 
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Μάνος Χατζιδάκις  

 Πρωτοπόρος συνθέτης, με την ξεχωριστή δουλειά του 
επηρέασε κι άλλους συνθέτες. 

 Πολύ σημαντικά ήταν τα τραγούδια που ερμήνευσε η 
Μελίνα Μερκούρη στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή» (1960), 
που έγιναν διεθνώς γνωστά. 

 «Τα Παιδιά του Πειραιά» βραβεύτηκαν με Όσκαρ 
τραγουδιού. 

Μίκης Θεοδωράκης 

 Η ταινία «Αλέξης Ζορμπάς» (1964) του Μιχάλη Κακογιάννη 
αποτελεί πολύ σημαντική δουλειά του Μίκη Θεοδωράκη, η 
οποία είχε διεθνή απήχηση κάνοντας έτσι ευρέως γνωστό 
το ελληνικό μουσικό ιδίωμα. 
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 Εξακολουθεί να κυριαρχεί το τραγούδι στις 
ταινίες και εμφανίζονται τα εξής είδη 
τραγουδιών:ελαφρά, λαϊκά, έντεχνα λαϊκά, 
χορευτικά, δημοτικά και «ινδικά». 

 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσα από τις 
ταινίες έγιναν δημοφιλή και καθιερώθηκαν ως 
διαχρονικά πολλά τραγούδια.  
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1. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
2. ΒΟΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
4. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

6. ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
7. ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 

9. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 
10. ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
11. ΠΑΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

12. ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΦΡΑΓΚΙΝΑ 
13. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 
14. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 

15. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ 
16. ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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 Μυλωνάς Κώστας, 1999: Μουσική και Κινηματογράφος, 
Αθήνα, Κέδρος 1999 

 Μυλωνάς Κώστας, 2001: Η μουσική στον Ελληνικό 
Κινηματογράφο, Αθήνα, Κέδρος 2001  

 Σάντας Κωνσταντίνος, 2006: Πως βλέπω μία ταινία: 
Σπουδή στην τέχνη του κινηματογράφου, Αθήνα, Εκδόσεις 
Γρηγόρη 2006  

 

Διαδίκτυο 
 http://www.ogdoo.gr/erevna/thema/1950-1970-ta-xronia-

poy-allaksan-to-trag 
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