
Η ιστορία του κινηματογράυου 

Σημ ηέιμξ ημο 19 αηώκα θαη ζηηξ ανπέξ ημο 20, λεθηκμύκ ηα πνώηα βήμαηα ημο 

θηκεμαημγνάθμο. Ανπηθά, εμθακίζηεθε ςξ μηα κέα ηεπκηθή θαηαγναθήξ ηεξ θίκεζεξ, 

όπςξ δειώκεη θαη μ ίδημξ μ όνμξ (θηκεμαημγνάθμξ = θίκεζε + γναθή). Mεγάιμ  νόιμ 

ζηεκ ελέιηλε ημο θηκεμαημγνάθμο  έπαηλε ε ακαθάιορε θαη δηάδμζε ηεξ θςημγναθίαξ 

ζηα μέζα ημο 19μο αηώκα.                                         

Τμ ζεμακηηθόηενμ επίηεογμα ήηακ ε εθεύνεζε ημο θηκεημζθμπίμο από ημκ Οοίιιηαμ 

Νηίθζμκ. Τμ θηκεημζθόπημ ήηακ μία μεπακή πνμβμιήξ, πμο μπμνμύζε κα πνμβάιιεη 

ηεκ θηκεμαημγναθηθή ηαηκία ζε έκα θμοηί, ηεκ μπμία όμςξ μπμνμύζε κα 

παναθμιμοζήζεη μόκμ έκαξ ζεαηήξ, μέζς μηαξ μπήξ.                                       

Σηε Γαιιία μη αδειθμί Ογθύζη θαη Λμοί Λομηέν βαζηδόμεκμη  ζημ θηκεημζθόπημ ημο  

Νηίθζμκ θαηαζθεύαζακ  ημκ θηκεμαημγνάθμ,  μ  μπμίμξ  ήηακ  μηα θμνεηή  

θηκεμαημγναθηθή  μεπακή ιήρεςξ,  εθηύπςζεξ  θαη  πνμβμιήξ ημο θηιμ. Μέπνη ηα 

ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1920, μ θηκεμαημγνάθμξ πανέμεκε πςνίξ  ήπμ (βςβόξ  

θηκεμαημγνάθμξ), μη δηάιμγμη γίκμκηακ μέζς πακημμίμαξ  θαη ζοπκά  μη  πνμβμιέξ  

ηαηκηώκ ζοκμδεύμκηακ από δςκηακή μμοζηθή. Η  ηζημνία  ημο  επμγναθεμέκμο  

θηκεμαημγναθηθμύ  ήπμο  λεθίκεζε  ημ 1926, όηακ ε Warner  Brothers πανμοζίαζε 

ηε Vitaphone, μία ζοζθεοή πμο έδηκε ηε δοκαηόηεηα ακαπαναγςγήξ μμοζηθήξ, μέζς 

εκόξ δίζθμο πμο ζογπνμκηδόηακ με ηεκ μεπακή πνμβμιήξ ηεξ ηαηκίαξ.Πενίπμο ηεκ 

ίδηα πενίμδμ με ηεκ πνμζανμμγή ημο ήπμο ζηηξ ηαηκίεξ, λεθίκεζακ  πνμζπάζεηεξ γηα 

ηεκ πνμζζήθε πνώμαημξ. Ανπηθά ημ θάζε θανέ έπνεπε κα πνςμαηίδεηαη με ημ πένη. 

Ανγόηενα θαηαζθεοάζηεθακ μεπακέξ γηα  ημ  πνςμαηηζμό  ημοξ. Μεηά ημ ηέιμξ ημο 

Β' Παγθμζμίμο Πμιέμμο, εμθακίζηεθε  ημ έγπνςμμ ανκεηηθό θηιμ, ημ μπμίμ δεκ 

απαηημύζε δηαδηθαζία δηαπςνηζμμύ ηςκ πνςμάηςκ. Από ημ 1960 ανπίδμοκ ηα πνώηα 

βήμαηα ημο ρεθηαθμύ θηκεμαημγνάθμο με ηεκ ακάπηολε ημο βίκηεμ θαη ηεκ εηζαγςγή 

μέζς ημο οπμιμγηζηή, ηςκ ρεθηαθώκ ηεπκμιμγηώκ ζηεκ θηκεμαημγναθηθή παναγςγή. 

Κμνοθαίμ παναθηενηζηηθό ηεξ κέαξ ρεθηαθήξ ηεπκμιμγίαξ ζημκ θηκεμαημγνάθμ 

απμηειεί ε δοκαηόηεηα ηνηζδηάζηαηςκ 3D πνμβμιώκ όπη μόκμ θηκεμαημγναθηθώκ 

παναγςγώκ αιιά θαη  live  αζιεηηθώκ μεηαδόζεςκ, μμοζηθώκ ζοκαοιηώκ θ.η.ι 

 

Τμ θηκεημζθόπημ Νηίθζμκ 
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