
 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Μέρος 1ο)

Πρόδρομοι του κινηματογράφου
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

Μία από τις πρώτες και ιδιαίτερα σημαντικές αναλύσεις της κίνησης με τη βοήθεια 
φωτογραφικής μηχανής, έγινε περίπου το
φωτογράφος Ίντγουιρντ Μάιμπριτζ
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 Γάλλο
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
του κινητοσκοπίου από τον
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
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
εμφανίστηκε ως εισαγόμενο προϊόν.

Οι πρόδρομοι του κινηματογράφου ήταν οι σκηνές ειδικού φωτισμού και τα 
παραπετάσματα με εντυπωσιακές σκιές που έστηναν πλανόδιοι σε λαϊκές αγορές της 
κεντρικής Ευρώπης. Το 1895 προβλήθηκε η πρώτη κινηματογραφική ταινία σε 
μορφή bioskop στο Βίντεργκαρτεν του

Στη Γαλλία, οι αδελφοί Ογκύστ και Λουί Λυμιέρ, βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο των 
Ντίκσον και Έντισον, εφηύραν τον
φορητή κινηματογραφική μηχανή, λήψεως, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ. Στις
Δεκεμβρίου του 1895, έκαναν και την πρώτη δημόσια προβολή, στο
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Πρόδρομοι του κινηματογράφου 
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 

ξη της τεχνικής του κινηματογράφου διαδραμάτισε η ανακάλυψη και διάδοση 
, 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 

ρντ Μάιμπριτζ 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 

από τον Ουίλλιαμ Ντίκσον, ο οποίος εργαζόταν στα εργαστήρια 

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

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. 

Οι πρόδρομοι του κινηματογράφου ήταν οι σκηνές ειδικού φωτισμού και τα 
παραπετάσματα με εντυπωσιακές σκιές που έστηναν πλανόδιοι σε λαϊκές αγορές της 

Το 1895 προβλήθηκε η πρώτη κινηματογραφική ταινία σε 
στο Βίντεργκαρτεν του Βερολίνου. 

Ογκύστ και Λουί Λυμιέρ, βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο των 
Ντίκσον και Έντισον, εφηύραν τον κινηματογράφο (cinematographe) που αποτελού
φορητή κινηματογραφική μηχανή, λήψεως, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ. Στις

, έκαναν και την πρώτη δημόσια προβολή, στο Παρίσι.
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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 

ξη της τεχνικής του κινηματογράφου διαδραμάτισε η ανακάλυψη και διάδοση 

Μία από τις πρώτες και ιδιαίτερα σημαντικές αναλύσεις της κίνησης με τη βοήθεια 

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 

κατόρθωσε να συλλάβει 
φωτογραφικά το πέταγμα ενός πουλιού με τη βοήθεια μιας φωτογραφικής μηχανής με τη 

Τα σημαντικότερα ίσως επιτεύγματα σχετικά με την ανάπτυξη της κινηματογραφικής 

, ο οποίος εργαζόταν στα εργαστήρια 

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 

20 Μαΐου του 1891, 
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 

, όπου σύντομα 

Οι πρόδρομοι του κινηματογράφου ήταν οι σκηνές ειδικού φωτισμού και τα 
παραπετάσματα με εντυπωσιακές σκιές που έστηναν πλανόδιοι σε λαϊκές αγορές της 

Το 1895 προβλήθηκε η πρώτη κινηματογραφική ταινία σε 

Ογκύστ και Λουί Λυμιέρ, βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο των 
) που αποτελούσε μία 

φορητή κινηματογραφική μηχανή, λήψεως, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ. Στις 28 
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. 

 

Πηγές:  

https://sites.google.com/site/cinemahistoryds/eide-kinematographou 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1
%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82 
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