
ΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΚΤΟΠΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

    Με την πάροδο των χρόνων παρατηρούμε ότι πολλές ταινίες που είναι υποψήφιες για Όσκαρ και 

δεν έχουν προβληθεί στους κινηματογράφους αλλά έχουν προβληθεί σε πλατφόρμες όπως το Netflix, το 

Apple TV, το HBO κ.α. Κι αυτό γιατί ο κόσμος πλέον δεν πηγαίνει στον κινηματογράφο. 

 Σημαντικό ρόλο αυτής της κίνησης έπαιξε και η πανδημία της COVID-19 που όλοι 

αναγκαστήκαμε για πολύ καιρό να παραμείνουμε στα σπίτια μας και επιπλέον το μεγάλο πλεονέκτημα ότι 

μπορεί κάποιος να δει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάποια ταινία της επιλογής του και φυσικά με 

ελάχιστο κόστος. Βέβαια η εμπειρία του κινηματογράφου είναι αξεπέραστη.  

Όταν η ταινία «Roma»  του Αλφόνσο Κουαρόν – παραγωγής του Netflix- κέρδισε τρία Όσκαρ 

ο  Στίβεν Σπίλμπεργκ που εκπροσωπεί όλο τον κλάδο των σκηνοθετών εμφανώς δυσαρεστημένος 

αποφάσισε να σιγουρευτεί πως κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.  

Ειδικότερα, ο Σπίλμπεργκ δεν έκρυψε ποτέ την άποψή του, δηλαδή ότι το Netflix- και προφανώς 

οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη πλατφόρμα – δεν είναι κινηματογράφος. Μάλιστα στο παρελθόν είχε 

δηλώσει ότι: «από τη στιγμή που έχεις γυριστεί για το φορμάτ της τηλεόρασης, είσαι μια τηλεταινία. Αν είσαι 

πολύ καλή, αξίζεις να βραβευθείς με Emmy, αλλά όχι με Όσκαρ». Και ότι «ταινίες που βγαίνουν για λίγες 

ημέρες σε 1-2 αίθουσες μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν στα κριτήρια της 

Ακαδημίας δεν θα πρέπει να μπαίνουν στην κούρσα των βραβείων».  

 Βέβαια μετά από αυτέ στις δηλώσεις, το Netflix απάντησε με μία 

δημοσίευση του στο Twitter, σημειώνοντας τους παράγοντες για τους 

οποίους η ύπαρξη του είναι θετική για τον κινηματογράφο. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «Φροντίζουμε να είναι διαθέσιμες ταινίες σε ανθρώπους που δεν 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σινεμά ή ζουν σε πόλεις χωρίς 

αίθουσες. Επιτρέπουμε σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε να απολαύσει 

ταυτόχρονα μία νέα προβολή. Δίνουμε στους δημιουργούς τη δυνατότητα να 

μοιραστούν την τέχνη τους με 

μεγαλύτερο κοινό».  

 

 

 

 

Τα βραβεία OSCARS 

Τα βραβεία Όσκαρ ή τα Βραβεία της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου όπως είναι και η 

επίσημη ονομασία τους, είναι κινηματογραφικά βραβεία με παγκόσμια προβολή και απονέμονται από την 

Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα τα βραβεία Όσκαρ 

απονέμονται από το 1929 έως και σήμερα και αποτελούν το πιο γνωστό κινηματογραφικό βραβείο 

παγκοσμίως.  



 Για το πώς πήραν το όνομα «Όσκαρ» υπάρχουν πολλές ιστορίες. Η πιο γνωστή είναι ότι, μια υπάλληλος 

που δούλευε εκεί όταν είδε πρώτη φορά πως είναι το βραβείο, είπε πως μοιάζει στον θείο της που 

ονομαζόταν «Όσκαρ». Έτσι άρχισε να χρησιμοποιείται αυτό το όνομα και σύντομα έγιναν γνωστά ως 

τέτοια.  

 

Πηγές:  

https://www.cnn.gr/style/psyxagogia/story/168020/giati-o-spilmpergk-kiryxe-ton-polemo-sto-netflix-h-

maxi-poy-tha-krinei-tin-tyxi-ton-oskar 

https://variety.com/2021/awards/news/netflix-oscars-most-wins-1234959949/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81 
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