
Ομάδα : Film Freaks Team  

Ερευνητικό Ερώτημα: Πως προβάλλονται τα ακόλουθα κοινωνικά μηνύματα : 
 Βία (Κρητικός Βαγγέλης) 
 Προπαγάνδα (Κυριαζής Θοδωρής) 
 Ερωτικό στοιχείο (Κωνσταντόπουλος Δημήτρης) 
 Ρατσισμός (Λέκκα Ραφαέλα) 
 Θρησκεία (Νικολοπούλου Αφροδίτη) 
 Ναρκωτικά (Χαλούλος Αλέξης ) 
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Η βία κυριαρχεί σαν στοιχείο του αγγλόφωνου 
κινηματογράφου όλα τα χρόνια παρουσίας του στο 
παγκόσμιο στερέωμα της έβδομης τέχνης. Ωστόσο, 
διαφέρει από ταινία σε ταινία ως προς την μορφή και 
τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται.  

 

Η βία παρουσιάζεται ως εξής: α) ως μέσο επίλυσης 
διαφορών β) ως μέσο πειθαρχίας γ) ως μέσο επιβολής 
ιδεών και κυριαρχίας δ) ως μέσο απόδοσης δικαιοσύνης 
ε) ως μέσο εκτόνωσης  



Η αρνητική έννοια της κινηματογραφικής 
προπαγάνδας καθιερώθηκε σαν την 
καθεστωτική χρήση του μέσου χωρίς αντίλογο 
για την επικράτηση αυτού που το χρησιμοποιεί 
και την εκμηδένιση του αντιπάλου. 

 

 Όσον αφορά τον αγγλόφωνο κινηματογράφο, 
άξιο αναζήτησης είναι το γεγονός της προβολής 
της προπαγάνδας ως ενημέρωση ή και προβολή 
υψηλών ιδανικών. 



 Στον αγγλόφωνο κινηματογράφο το ερωτικό 

στοιχείο πρωτοεμφανίζεται λίγες δεκαετίες πριν το 1920 

σε μία χρονική περίοδο που το συγκεκριμένο στοιχείο 

θεωρούνταν «ταμπού».  

 Από το 1920 μέχρι και σήμερα οι ταινίες του 

αγγλόφωνου κινηματογράφου έχουν οικειοποιήσει τις 

ερωτικές σκηνές στους θεατές οι οποίες μάλιστα 

αποτελούν πλέον στη πλειοψηφία τους αναπόσπαστα 

κομμάτια μίας ταινίας. Με το πέρας του χρόνου 

παράγονται  αναρίθμητες ταινίες οι οποίες εμπεριέχουν 

ερωτικά στοιχεία και πολλές εξ αυτών διακρίθηκαν και 

εξακολουθούν να βραβεύονται στα είδη τους.     



 Ο ρατσισμός ήταν ανέκαθεν ένα πολύ 
συζητημένο θέμα .  

 Τα ζητήματα του ρατσισμού  εισβάλουν και 

στις κινηματογραφικές αίθουσες.  

 Κάποιες  ταινίες προβάλλουν, άμεσα ή 

έμμεσα, ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις 

και συμπεριφορές.  

 Το θέμα των νέγρων, από τη μια, και των 

Εβραίων, από την άλλη, είναι τα πιο εμφανή 

παραδείγματα άκρατου ρατσισμού.  



Ο κινηματογράφος, αναπόφευκτα, 

ανιχνεύει, καταγράφει και μέσα από 

μια διαδικασία άλλοτε απλοϊκή 

άλλοτε πιο περίπλοκη και κάποτε 

αμιγώς προπαγανδιστική, 

διαπραγματεύεται τη 

θρησκευτικότητα και τη μεταφυσική, 

σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του.  



Τα ναρκωτικά διαδόθηκαν ευρέως τη δεκαετία 
του 1960 εισβάλλοντας, δυστυχώς, στην 
κουλτούρα του σύγχρονου ανθρώπου.  

Στις ΗΠΑ εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν 
"ελαφρές" ναρκωτικές ουσίες.  

Οι κινηματογραφικές ταινίες ασχολούνται με 
τα ναρκωτικά αρκετά συχνά.  

Έτσι έκανα μια διερεύνηση στον αγγλόφωνο 
κινηματογράφο για τέτοιες ταινίες. 

 



Ευχαριστούμε πολύ για 
την προσοχή σας  


