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Περίληψη 

Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κουλτούρας και δεν είναι 

λίγοι οι λάτρεις της 7ης τέχνης. Το κοινό επιζητά νέες ταινίες σε διάφορες κατηγορίες, 

προσβλέποντας στην εξεύρεση κάτι νέου, κάτι δημιουργικού που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον. 

Μία κατηγορία η οποία έχει σημαντικά μεγάλο κοινό είναι αυτή των kidult family movies 

(ταινίες για μικρούς και μεγάλους), που μπορούν να τις παρακολουθήσουν άτομα κάθε ηλικίας. 

Χρησιμοποιώντας ως πεδίο έρευνας αυτή την κατηγορία ταινιών, εξετάζουμε ταινίες των 

τελευταίων τριών δεκαετιών, χαρακτηριστικές του συγκεκριμένου είδους, όπου αναζητούμε την 

τάση εξέλιξης αυτών όσον αφορά τη συγγραφή σεναρίου. 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε την πρώτη από τις τρεις συνολικά πράξεις του κάθε 

σεναρίου και συγκρίνουμε το κομμάτι (τμήμα) αυτό του σεναρίου ανάμεσα σε τέσσερις 

κινηματογραφικές ταινίες (kidult family movies), οι οποίες έχουν γυριστεί σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Με τη σύγκριση αυτή, προσπαθούμε να  σκιαγραφήσουμε την εξέλιξη της 

σεναριακής συγγραφής εστιάζοντας στις πιθανές μεταβολές που έχουν προκύψει όσον αφορά την 

χρονική εμφάνιση των δομικών στοιχείων της πρώτης πράξης με την πάροδο των χρόνων. 

Μελετάται λοιπόν ο χρόνος εμφάνισης του «Καταλύτη» και του «Μεγάλου Γεγονότος», σε 

4 κινηματογραφικά σενάρια, επιλεγμένα από διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Οι ταινίες που 

εξετάζονται αποτελούν χαρακτηριστικές της κάθε εποχής στη συγκεκριμένη κατηγορία (kidult 

family movies) έχοντας σημειώσει σημαντικές πωλήσεις στο box office παγκοσμίως. Πιο 

συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται όσον αφορά το σενάριο τους (πρώτη πράξη) οι 

ταινίες: 

• Επιστροφή στο μέλλον «Back to the Future» (1985) 

• Toy Story (1995) 

• Ψάχνοντας τον Νέμο  «Finding Nemo» (2003) 

• Ψηλά στον Ουρανό   «Up» (2009) 
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Αναλύοντας, εξετάζοντας και συγκρίνοντας το σενάριο των παραπάνω ταινιών αναζητούμε αν και 

κατά πόσο διαφοροποιείται ο χρόνος εμφάνισης του «Μεγάλου Γεγονότος» στο τέλος της πρώτης 

πράξης, αλλά και εάν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις χρονικές σεναριακά διαφορές εμφάνισης 

του «Μεγάλου Γεγονότος» ανάλογα με την εποχή που προβλήθηκε η ταινία.   

 

Λέξεις Κλειδιά: Κινηματογραφικό σενάριο, Συγκριτική μελέτη, Kidult family movies 

 

Το	κινηματογραφικό	σενάριο	αποτελεί	κατά	κύριο	λόγο	τον	βασικό	κορμό	μιας	

ταινίας.	Ο	ρόλος	του	σεναρίου	και	ο	τρόπος	γραφής	του,		είναι	τόσο	σημαντικός	

που	 επηρεάζει	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 την	 επιτυχία	 ή	 την	 αποτυχία	 μιας	 ταινίας.	 Η	

συγγραφή	ενός	σεναρίου	δεν	αποτελεί	μια	αυθαίρετη	διαδικασία	γραφής	ιδεών	

σε	χαρτί,	αλλά	βασίζεται	σε	ορισμένες	σταθερές	αρχές	και	συνήθως	ακολουθεί	

μια	συγκεκριμένη	δομή	όπου	χωρίζεται	σε	βασικά	μέρη-	στάδια.		

	 Εξετάζοντας	 τα	 βασικά	 μέρη-	 στάδια,	 όπως	 γράφονται	 σήμερα	 τα	

κινηματογραφικά	 σενάρια,	 παρατηρούμε	 ότι	 παρουσιάζουν	 ιδιαίτερα	

σημαντικές	ομοιότητες	με	την	Ποιητική του	Αριστοτέλη.	 Ο	Αριστοτέλης	ήταν	ο	

πρώτος	που	έθεσε	τις	βάσεις	και	τους	κανόνες		συγγραφής	ενός	σεναρίου	πάνω	

στις	 οποίες	 στηρίζονται	 μέχρι	 σήμερα	 οι	 σεναριογράφοι	 (Hiltunen	 2002).	

Σύμφωνα	με	τον	Αριστοτέλη	(2012)	η	τραγωδία	αποτελείται	από		τρία	μέρη:	

 τον	πρόλογο		

 το	επεισόδιον		

 την	έξοδο	

Στον	πρόλογο,	δηλαδή	στο	πρώτο	μέρος	του	δράματος,	γνωρίζουμε	τους	

χαρακτήρες	 και	 τα	 πάθη	 τους,	 ενώ	 γίνεται	 γνωστό	 και	 το	 «πρόβλημα»	 του	

ήρωα.	 Στο	 δεύτερο	 μέρος,	 το	 επεισόδιον,	 έχουμε	 την	 κορύφωση	 των	

συγκρούσεων	 μεταξύ	 των	 ηρώων	 και	 εμφανίζονται	 εμπόδια	 στους	 ήρωες	 που	

κάνουν	 το	 πρόβλημα	 να	 θεωρείται	 άλυτο.	 Τέλος,	 στην	 έξοδο,	 στο	 τρίτο	 και	

τελευταίο	 μέρος,	 έχουμε	 τη	 λύση	 του	 προβλήματος	 από	 τους	 ήρωες	 	 και	 τα	

αποτελέσματα	που	προκαλούνται	σ’	αυτούς.		

Αυτά	 τα	 τρία	 σημεία	 μπορούμε	 να	 τα	 διακρίνουμε	 μέχρι	 σήμερα	 σε	

πλήθος	κινηματογραφικών	σεναρίων	καθώς	η	δομή	τους	βασίζεται	στις	βάσεις	

που	 έθεσε	 ο	 Αριστοτέλης	 (Hiltunen	 2002).	 Για	 να	 γίνει	 αυτή	 η	 αντιστοιχία	
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περισσότερο	 αντιληπτή	 αρκεί	 να	 μελετήσουμε	 το	 βασικό	 	 «κορμό»	 ενός	

σύγχρονου	κινηματογραφικού	σεναρίου.	

	

Η δομή ενός κινηματογραφικού σεναρίου σήμερα 

Ένα	 σύγχρονο	 κινηματογραφικό	 σενάριο	 αποτελείται	 από	 τρεις	 πράξεις:	 την	

πρώτη,	τη	δεύτερη	και	την	τρίτη	 	(Gulino	2006).	Η	πρώτη	πράξη	αποτελεί	την	

εισαγωγή	ή	την	αρχή	της	κινηματογραφικής	ταινίας.	 	Σ΄	αυτη� 	την	πρα� ξη	όπου	

γίνεται	και	η	πρώτη	επαφή	με	τους	θεατές,	δίνονται	έμμεσα,	μέσω	διαλόγων,	ή	

άμεσα,	μέσω	των	εικόνων	ή	της	μουσικής,	στοιχεία	που	αφορούν	την	εποχή	που	

συμβαίνουν	τα	γεγονότα	χρονικά-	ιστορικά,	τις	ειδικές	συνθήκες	κάτω	από	τις	

οποίες	συμβαίνουν	και	βασικές	πληροφορίες	των		πρωταγωνιστών,	όπως		της	

εμφάνισης,	της		εργασίας	τους,	με	τι	ασχολούνται,	αν	έχουν	οικογένεια	ή	όχι,	τα	

συναισθήματα	τους	στην	φάση	που	βρίσκονται	(Cristiano	2004).	

Στην	 πρώτη	 πράξη	 κάθε	 κινηματογραφικού	 σεναρίου	 	 υπάρχουν	 δύο	

καίρια	στοιχεία	(Steele	2006).	Αυτά	είναι:		

 Ο	«Καταλύτης»	(in-sighting	incident)		

 Το	«Μεγάλο	Γεγονός»	ή	«Σημείο	Ανατροπής»	(Nelmes	2011,	Steele	

2006).		

Ο	«Καταλύτης»	(in-sighting	incident)	είναι	μια	σκηνή	όπου	δημιουργείται	

στον	πρωταγωνιστή	ένα	πρόβλημα	το	οποίο	είναι	σύνηθες	και	κοινότυπο	με	τα	

προβλήματα	 που	 έχουν	 οι	 θεατές	 να	 αντιμετωπίσουν	 στην	 καθημερινότητα	

τους	 και	 έτσι	 με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 οι	 θεατές	 ταυτίζονται	 με	 τον	 χαρακτήρα	

(Nelmes	2011).	Ο	«Καταλύτης»	βρίσκεται	πάντα	πριν	από	το	δεύτερο	και	πολύ	

σημαντικό	 	 στοιχείο	 της	 πρώτης	 πράξης	 το	 «Μεγάλο	 Γεγονός»	 ή	 «Σημείο	

Ανατροπής»	(plot	point-big	event-lock	in)	(Steele	2006).	

	 Το	 «Σημείο	 Ανατροπής»	 είναι	 εκείνο	 το	 σημείο	 στην	 ταινία,	 όπου	 ένα	

μεγάλο	 γεγονός	 θα	 διαταράξει	 την	 ζωή	 του	 πρωταγωνιστή.	 Ένα	 μεγάλο	

πρόβλημα	θα	προκύψει	που	θα	τον	βάλει	σε	περιπέτειες,	θα	εμποδίσει	το	σκοπό	

του	 και	 έτσι	 είναι	 υποχρεωμένος	 να	 το	 λύσει.	 Το	 «Μεγάλο	 Γεγονός»	

σηματοδοτεί	 το	 τέλος	 της	 πρώτης	 πράξης	 και	 συνήθως	 συνδέεται	 με	 αλλαγή	

του	 περιβάλλοντος	 χώρου,	 της	 τοποθεσίας	 στην	 οποία	 βρίσκεται	 ο	
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πρωταγωνιστής	(Horton	2004).	Είναι	δηλαδή	στην	ουσία	το	γεγονός	απ’		όπου	

ξεκινάει	όλη	η	πλοκή	και	η	δράση.	

	 Η	δεύτερη	πράξη	αποτελεί	το	σημείο	που	συμβαίνουν	μεγάλες	σκηνές	και	

σημαντικά	γεγονότα	με	αυξανόμενη	ένταση	(Nelmes	2011).	Σ’	αυτή	την	πράξη,	

ο	 πρωταγωνιστής	 αγωνίζεται	 για	 να	 πετύχει	 τον	 σκοπό	 του.	 Για	 να	 πετύχει	

όμως	 το	 σκοπό	 του	 πρέπει	 να	 λύσει	 το	 πρόβλημά	 του	 (που	 εμφανίστηκε	 στο		

«Μεγάλο	Γεγονός»)	και	να	υπερκεράσει		μια	σειρά	εμποδίων	που	εμφανίζονται.	

Στο	 μέσο	 της	 δεύτερης	 πράξης	 εμφανίζεται	 αυτό	 που	 ονομάζεται	

«Μεσαίο		Σημείο»	(pinch	–	relaxing	point)		όπου	ξαφνικά	επικρατεί	γαλήνη	και	

ηρεμία	για	τον	ήρωα	και	την	περιπέτεια	του	(Field	2006).	Όμως	μετά	το	μεσαίο	

σημείο	αρχίζει	το	πρόβλημα	να	μεγαλώνει,	ο	χαρακτήρας	έρχεται	αντιμέτωπος	

με	ισχυρές	δυνάμεις,	ακόμα	μεγαλύτερα	εμπόδια	και	αναγκάζεται	να	προβεί	σε	

πιο	 ισχυρές	και	απελπισμένες	δράσεις.	Για	να	πετύχει	το	σκοπό	του	πρέπει	να	

σπάσει	τους	κανόνες	και	να	κάνει	τα	αδύνατα	δυνατά.		

Στο	 τέλος	 της	 δεύτερης	 πράξης	 έχουμε	 το	 «Σημείο	 Ανατροπής	 2»	 ή	

αλλιώς	 «Κρίση»	 (Schwartz	 2005).	 Είναι	 η	 χειρότερη	 στιγμή	 για	 τον	

πρωταγωνιστή	 σε	 όλη	 την	 ταινία.	 Είναι	 το	 σημείο	 που	 ένα	 μεγάλο	 συμβάν	

εμφανίζεται	 σαν	 τελικό	 εμπόδιο.	 Εξαιτίας	 του	 εμποδίου	 αυτού	 ο	

πρωταγωνιστής	 απελπίζεται	 και	 πιστεύει	 ότι	 τελικά	 δεν	 θα	 μπορέσει	 να	 τα	

καταφέρει.	 Είναι	 το	 γεγονός,	 που	 σημαίνει	 το	 τέλος	 της	 δεύτερης	 πράξης	 και	

μας	οδηγεί	στην	τρίτη	και	τελευταία	πράξη	(Schwartz	2005).			

	 Η	 τρίτη	 πράξη	 αποτελεί	 το	 τελευταίο	 μέρος	 της	 ταινίας	 και	 είναι	 το	

σημείο	 της	 τελικής	 κλιμάκωσής	 της	 (Field	 2005).	 Στην	 πράξη	 αυτή,	 ο	

πρωταγωνιστής	 καλείται	 να	 ξεπεράσει	 τους	 μεγαλύτερους	 φόβους	 του	 και	 να	

βάλει	τα	δυνατά	του	για	να	 	καταφέρει	να	υπερνικήσει	όλα	τα	εμπόδια	και	να	

αντιμετωπίσει	το	 πρόβλημα	του	(McKee	1997).	Σ΄	αυτη� 	 την	πρα� ξη	 υπα� ρχει	το	

σημείο	 μιας	 τελικής	 σύγκρουσης	 και	 επίσης	 της	 κάθαρσης	 που	 έρχεται	 με	 το	

πέρας	 του	 προβλήματος	 αφού	 ο	 ήρωας	 τα	 έχει	 καταφέρει.	 Τέλος,	 στην	

τελευταία	 πράξη	 ο	 ήρωας	 και	 ταυτόχρονα	 οι	 θεατές	 βγάζουν	 τα	 ανάλογα	

συμπεράσματα	που	προέκυψαν	απ’	όλη	την	ιστορία	(Swein	&	Swein	1988).	

	

Σχέση χρόνου ταινίας- σελίδων κινηματογραφικού σεναρίου 
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Ένα	 κινηματογραφικό	 σενάριο	 αποτελείται	 από	 γραπτό	 λόγο	 και	 όπως	 είναι	

φυσικό	 υπάρχει	 άμεση	 σύνδεση	 μεταξύ	 του	 γραπτού	 κειμένου,	 δηλαδή	 των	

σελίδων	του	σεναρίου,	και	του	χρόνου	που	απεικονίζει.	Κάθε	σελίδα	αντιστοιχεί	

περίπου	 σε	 ένα	 λεπτό	 χρονικά	 μέσα	 στη	 ταινία	 (Aronson	 2010).	 Άρα,	 αν	 η	

πρώτη	 πράξη	 διαρκέσει	 για	 παράδειγμα	 25	 λεπτά,	 αυτή	 	 αντιστοιχεί	 σε	 25	

σελίδες	γραπτού	σεναρίου.	Η	ίδια	αντιστοιχία	 ισχύει	και	για	την	δεύτερη	αλλά	

και	 την	 τρίτη	 πράξη.	 Αν	 δηλαδή,	 η	 δεύτερη	 πράξη	 είναι	 70	 σελίδες,	 αυτές	

ισοδυναμούν	με	70	λεπτά	κινηματογραφικής	ταινίας	και	αν	η	τρίτη	πράξη	είναι	

30	 λεπτά,	 τα	 λεπτά	 αυτά	 αντιστοιχούν	 με	 τις	 τελευταίες	 30	 σελίδες	 του	

σεναρίου	 (Hunter	 2004).	 Συνολικά	 έχουμε	 λοιπόν	 στο	 συγκεκριμένο	

παράδειγμα,	μια	κινηματογραφική	ταινία	διάρκειας	125	λεπτών	ή	125	γραπτών	

σελίδων	σεναρίου.	

	

Τι εξετάζουμε στην παρούσα εισήγηση 

Στην	παρούσα	εισήγηση	εξετάζουμε	την	πρώτη	από	τις	τρεις	συνολικά	πράξεις	

του	 κινηματογραφικού	 σεναρίου.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 εξετάζουμε	 και	

συγκρίνουμε,	 από	 το	 κομμάτι	 της	 πρώτης	 πράξης,	 τον	 χρόνο	 εμφάνισης	 του	

«Μεγάλου	 Γεγονότος»	 ανάμεσα	 σε	 τέσσερις	 κινηματογραφικές	 ταινίες	 που	

ανήκουν	 στην	 κατηγορία	 «Ταινίες	 για	 μικρούς	 και	 μεγάλους»	 (kidult	 family	

movies),	 οι	 οποίες	 έχουν	 γυριστεί	 σε	 διαφορετικές	 χρονικές	 περιόδους	 τα	

τελευταία	25	χρόνια	(1985-2009)	και	καθεμία	αποτελεί	χαρακτηριστικό	δείγμα	

(για	την	συγκεκριμένη	κατηγορία	ταινιών)	με	υψηλές	πωλήσεις	εισιτηρίων	την	

εποχή	 που	 προβλήθηκαν	 στις	 κινηματογραφικές	 αίθουσες.	 Με	 τη	 σύγκριση	

αυτή,	 προσπαθούμε	 να	 σκιαγραφήσουμε	 την	 εξέλιξη	 της	 σεναριακής	

συγγραφής	 εστιάζοντας	 στις	 πιθανές	 μεταβολές	 που	 έχουν	 προκύψει	 όσον	

αφορά	 την	 χρονική	 εμφάνιση	 των	 δομικών	 στοιχείων	 της	 πρώτης	 πράξης	 με	

την	πάροδο	των	χρόνων.	

Μελετάται	 λοιπόν	 ο	 χρόνος	 εμφάνισης	 του	 «Μεγάλου	 Γεγονότος»,	 σε	 4	

κινηματογραφικά	 σενάρια,	 επιλεγμένα	 από	 διαφορετικές	 χρονολογικές	

περιόδους	(1985-2009).	Οι	ταινίες	που	εξετάζονται	αποτελούν	χαρακτηριστικές	

της	 κάθε	 εποχής	 στη	 συγκεκριμένη	 κατηγορία	 (kidult	 family	 movies)	 έχοντας	

σημειώσει	σημαντικές	πωλήσεις	στο	box	office	παγκοσμίως.	Πιο	συγκεκριμένα	
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παρουσιάζονται	και	αναλύονται	όσον	αφορά	το	σενάριο	τους	(πρώτη	πράξη)	οι	

ταινίες:	

•	Επιστροφή	στο	μέλλον-	«Back	to	the	Future»	(1985)	

•	Toy	Story	(1995)	

•	Ψάχνοντας	τον	Νέμο	-	«Finding	Nemo»	(2003)	

•	Ψηλά	στον	Ουρανό-	«Up»	(2009)	

Αναλύοντας,	 εξετάζοντας	 και	 συγκρίνοντας	 το	 σενάριο	 των	 παραπάνω	

ταινιών	αναζητούμε	αν	και	κατά	πόσο	διαφοροποιείται	ο	χρόνος	εμφάνισης	του	

«Μεγάλου	 Γεγονότος»	 στο	 τέλος	 της	 πρώτης	 πράξης,	 αλλά	 και	 εάν	 υπάρχει	

συσχέτιση	 ανάμεσα	 στις	 χρονικές	 σεναριακά	 διαφορές	 εμφάνισης	 του	

«Μεγάλου	Γεγονότος»	ανάλογα	με	την	εποχή	που	προβλήθηκε	η	ταινία.			

	

Η επιλογή της κατηγορίας kidult family movies  

Ο	 σύγχρονός	 κινηματογράφος	 όντας	 αρκετά	 ανταγωνιστικός	 αποτελείται	 από	

αρκετά	 είδη	 ταινιών	 τα	 οποία	 πολλές	 φορές	 συνδυάζονται	 για	 να	 αποφέρουν	

μεγαλύτερες	 πωλήσεις	 και	 σημαντικές	 εισπράξεις	 στα	 ταμεία.	 Ένα	 πολύ	

διαδεδομένο	 και	 ενδιαφέρον	 είδος	 ταινιών	 είναι	 οι	 ταινίες	 «kidult	 family	

movies»,	δηλαδή	«ταινίες	για	μικρούς	και	μεγάλους»	που	απευθύνονται	σε	ένα	

ευρύ	κοινό	όλων	των	ηλικιών	παρόλο	που	πολλές	φορές	μπορεί	όλη	η	ταινία	ή	

μέρος	 της	 να	 περιλαμβάνει	 κινούμενα	 σχέδια	 ή	 animation	 (Turner	 1999).	

Επιπλέον,	 τα	 animation	 ή	 αλλιώς	 οι	 σύγχρονες	 ταινίες	 κινουμένων	 σχεδίων	

κατασκευασμένες	 εξ	 ολοκλήρου	 από	 ηλεκτρονικούς	 υπολογιστές	 καλύπτουν	

ένα	 μεγάλο	 μέρος	 της	 αγοράς	 έχοντας	 τεράστιες	 εισπρακτικές	 επιτυχίες	 από	

τότε	που	πρωτοεμφανίστηκαν	μέχρι	και	σήμερα.	Ενδεικτικά	αναφέρεται	ότι	η	

πρώτη	ταινία	animation	που	παρουσιάστηκε	ήταν	το	Toy	Story	από	την	εταιρία	

Pixar	 το	 1995	 και	 ήταν	 κατασκευασμένη	 εξ	 ολοκλήρου	 από	 ηλεκτρονικούς	

υπολογιστές.	 Τέλος,	 η	 επιλογή	 του	 συγκεκριμένου	 είδους	 ταινιών	 έγινε	 διότι	

αυτές	οι	ταινίες	αποτελούν	αναπόσπαστο	πλέον	κομμάτι	του	κινηματογράφου,	

απευθύνονται	σε	ένα	ευρύ	κοινό	κάθε	ηλικίας	και	είναι	μέρος	της	εξέλιξης	των	

ταινιών.	

	

Κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων κινηματογραφικών ταινιών 
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Όπως	προαναφέρθηκε,	οι	προς	εξέταση	και	σύγκριση	ταινίες	που	επιλέχθηκαν	

είναι:	«Επιστροφή	στο	Μέλλον»	(Back	to	the	Future),	«Toy	Story»,	«Ψάχνοντας	

το	Νέμο»	(Finding	Nemo),	«Ψηλά	στον	Ουρανό»	(Up).		

Για	την	επιλογή	των	συγκεκριμένων	ταινιών	χρησιμοποιήσαμε	δύο	κριτήρια	ως	

παραμέτρους	επιλογής:		

 Κάθε	μία	από	τις	ταινίες	θα	έπρεπε	να	ανήκει	σε	μια	δεκαετία,	ξεκινώντας	

από	τα	’80s	και	φτάνοντας	έως	τα	σύγχρονα	’00s.	

 Ταυτόχρονα	 η	 κάθε	 ταινία	 θα	 έπρεπε	 	 να	 ήταν	 αντιπροσωπευτική	 της	

δεκαετίας	 που	 προβλήθηκε.	 Γι’	 αυτό	 το	 λόγο,	 επιλέχθηκαν	 ταινίες	 οι	

οποίες	τη	χρονιά	που	 προβλήθηκαν	είχαν	μεγάλη	εισπρακτική	 επιτυχία	

γεγονός	που	υποδηλώνει	ότι	είχαν	μεγάλη	ανταπόκριση	στο	κοινό.	Έτσι,	

όλες	οι	συγκρινόμενες	ταινίες		βρισκόταν	στη	λίστα	με	τις	μεγαλύτερες	5	

κινηματογραφικές	 επιτυχίες	 του	 box	 office	 της	 χρονιάς	 που	

πρωτοεμφανίστηκαν	 στις	 κινηματογραφικές	 αίθουσες	 με	 εκατομμύρια	

πωλήσεις	σε	όλο	τον	κόσμο.			

Στον	Πίνακα	1	παρουσιάζονται	συνολικά	και	οι	4	ταινίες	που	μελετήθηκαν	όπου	

αναφέρεται	 η	 χρονολογία	 προβολής	 τους	 στις	 κινηματογραφικές	 αίθουσες,	 η	

κατάταξή	 τους	 στο	 box	 office	 της	 εποχής	 αλλά	 και	 οι	 πωλήσεις	 τους	 σε	

εκατομμύρια	δολάρια.	

	

Πίνακας	1.	Πηγή δεδομένων:	boxofficemojo.com	

Ανάλυση των κινηματογραφικών ταινιών που μελετήθηκαν 

    Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future)- 1985 
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Η	πρώτη	ταινία	που	μελετήθηκε	ήταν	η	«Επιστροφή	στο	Μέλλον»	(Back	to	the	

Future).	 Η	 ταινία	 βγήκε	 στις	 κινηματογραφικές	 αίθουσες	 το	 1985	 και	 ήταν	

νούμερο	 1	 στο	 box	 office	 της	 συγκεκριμένης	 χρονιάς	 έχοντας	 κάνει	 πωλήσεις	

210	εκατ.	δολαρίων.	Σε	σκηνοθεσία	του	Robert	Zemeckis	και	σενάριο	του	ιδίου	

αλλά	 και	 του	 Bob	 Gale	 η	 ταινία	 πραγματεύεται	 την	 περιπέτεια	 ενός	 νεαρού	

έφηβου	 του	 Μάρτυ	 που	 κατά	 λάθος	 μέσω	 ενός	 αυτοκινήτου-μηχανή	 του	

χρόνου,	εφεύρεση	ενός	φίλου	του	επιστήμονα,	επιστρέφει	30	χρόνια	πίσω	στο	

παρελθόν		και	πρέπει	να	σιγουρευτεί	ότι	οι	γονείς	του	θα	γίνουν	ζευγάρι	για		να	

μπορέσει	και	ο	ίδιος	να	συνεχίσει	να	υπάρχει	ως	γιος	τους	στο	μέλλον.	Η	ταινία	

δεν	είναι	κατεξοχήν	animation	καθώς	το	1985	δεν	είχε	εφευρεθεί	η	τεχνολογία	

αυτή,	ανήκει	όμως	στην	κατηγορία	kidult	και	περιέχει	ειδικά	εφέ	που	έγιναν	με	

υπολογιστές	 και	 αποτελούσαν	 πρωτοτυπία	 για	 την	 εποχή	 που	 αυτή	

παρουσιάστηκε.			

Η	 διάρκεια	 της	 ταινίας	 είναι	 1	 ώρα	 και	 56	 λεπτά	 (116	 λεπτά).	 Στην		

πρώτη	 πράξη	 της	 ταινίας	 ο	 Μάρτυ	 μαζί	 με	 τον	 δρ.	 Έμετ	 ανακαλύπτουν	 ότι	 η	

μηχανή	 του	 χρόνου	 λειτουργεί	 (23ο	 λεπτό-«Καταλύτης»).	 Το	 «Σημείο	

Ανατροπής»	 εμφανίζεται	 στο	 32ο	 λεπτό	 	 όπου	 ο	 Μάρτυ	 κυνηγημένος	 μπαίνει	

μέσα	 στο	 αυτοκίνητο	 και	 μεταφέρεται	 άθελα	 του	 χωρίς	 να	 το	 γνωρίζει	 πίσω	

στο	παρελθόν.	

	

    Toy Story- 1995 

Η	 δεύτερη	 ταινία	 που	 μελετήσαμε	 είναι	 το	 «Toy	 Story».	 Η	 ταινία	 αυτή	 έκανε	

πρεμιέρα	στις	κινηματογραφικές	αίθουσες	το	1995	και	βρέθηκε	στο	νούμερο	1	

του	 box	 office	 της	 ίδιας	 χρονιάς	 έχοντας	 κάνει	 συνολικές	 εισπράξεις	

παγκοσμίως	που	άγγιξαν	τα	192	εκατ.	δολάρια.	Ήταν	η	πρώτη	ταινία	μεγάλου	

μήκους	 που	 σχεδιάστηκε	 εξ	 ολοκλήρου	 από	 ηλεκτρονικό	 υπολογιστή	 κάτι	 το	

οποίο	 τόλμησε	 για	 πρώτη	 φορά	 και	 πραγματοποίησε	 η	 εταιρία	 Pixar	 σε	

συνεργασία	 με	 τη	 Disney	 η	 οποία	 είχε	 αναλάβει	 την	 χρηματοδότηση	 και	 την	

διανομή.	 	 Σε	 σκηνοθεσία	 του	 Τζον	 Λάσετερ	 και	 σε	 σενάριο	 του	 ίδιου	 αλλά	 και	

των	Πιτ	Ντόκτερ,	Άντριου	Στάντον	και	Τζο	Ρανφτ,	η	ταινία	πραγματεύεται	την	

ιστορία	 του	 Γούντυ,	 ενός	 παιχνιδιού	 καουμπόι,	 που	 ζηλεύει	 το	 καινούργιο	



9 

 

παιχνίδι,	 τον	 Μπάζ,	 τον	 οποίο	 αγόρασε	 το	 αγόρι	 και	 το	 τοποθέτησε	 στο	

δωμάτιό	του	όπου	διαμένουν	όλα	τα	παιχνίδια	μαζί.		

Η	 συνολική	 διάρκεια	 της	 ταινίας	 είναι	 1	 ώρα	 και	 20 λεπτά	 (80	 λεπτά).	

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 πρώτης	 πράξης,	 στο	 15ο	 λεπτό,	 συναντάμε	 τον	

«Καταλύτη»	 δηλαδή	 τη	 σκηνή	 όπου	 ο	 πιτσιρικάς	 ορμάει	 στο	 δωμάτιο	 του	 και	

σπρώχνει	από	το	κρεβάτι	του	το	παλιό	του	παιχνίδι	(τον	Γούντυ,	τον	καουμπόι)	

και	κάνει	χώρο	για	το	καινούργιο	του	παιχνίδι	τον	αστροναύτη	Μπαζ.	Το	τέλος	

της	 πρώτης	 πράξης	 έρχεται	 με	 το	 «Μεγάλο	 Γεγονός»	 στο	 27ο	 λεπτό,	 όπου	

έχουμε	ταυτόχρονα	και	αλλαγή	τόπου.	Το	παιχνίδι	καουμπόι	στήνει	μια	παγίδα	

στον	 Μπαζ	 τον	 αστροναύτη	 και	 έτσι	 αυτός	 πέφτει	 από	 το	 παράθυρο	 του	

δωματίου	 μέσα	 στους	 θάμνους.	 Στη	 συνέχεια,	 ο	 πιτσιρικάς	 αρπάζει	 τον	

καουμπόι	 μαζί	 του	 και	 φεύγουν	 με	 τη	 μητέρα	 του	 με	 το	 αυτοκίνητο	 για	 την	

πιτσαρία.	Όμως	εκείνη	την	στιγμή,	ο	Μπαζ	ο	αστροναύτης,	τους	βλέπει,	τρέχει	

και	 πιάνεται	 από	 το	 αυτοκίνητο	 καθώς	 είναι	 εκνευρισμένος	 με	 την	

συμπεριφορά	του	Γούντυ	και	ζητάει	να	βρει	εξηγήσεις.	

	

    Ψάχνοντας τον Νέμο (Finding Nemo)- 2003 

Η	 τρίτη	 ταινία	 ξεκίνησε	 να	 προβάλλεται	 στις	 κινηματογραφικές	 αίθουσες	 το		

2003	και	ήταν	στο	νούμερο	2	του	box	office	με	συνολικές	παγκόσμιες	πωλήσεις		

340	εκατ.	δολάρια.	Η	ταινία	ονομάζεται	«Ψάχνοντας	τον	Νέμο»	(Finding	Nemo),	

είναι	ταινία	κινουμένων	σχεδίων-animation,	και	αφορά	την	ιστορία	ενός	μικρού	

ψαριού	 και	 την	 αναζήτηση	 του.	 Σε	 σκηνοθεσία	 του	 Άντριου	 Στάντον	 και	

σενάριο	 του	 ίδιου	 καθώς	 και	 των	 Μπομπ	 Πάτερσον	 και	 Ντέιβιντ	 Ρέινολντς,	 η	

ταινία	 αναφέρεται	 στην	 ιστορία	 ενός	 μικρού	 ψαριού	 (clownfish)	 που	 χάνεται	

από	τον	πατέρα	του	και	έτσι	ο	πατέρας	του	ξεκινάει	ένα	ολόκληρο	ταξίδι	προς	

την	αναζήτηση	του	γιού,	του	Νέμο.		

Η	συνολική	διάρκεια	της	ταινίας	είναι	1	ώρα	και	40	λεπτά	(100	λεπτά).	Η	

ιστορία	ξεκινάει	στην	πρώτη	πράξη		από	το	παρελθόν	κι	έτσι	συναντάμε	μόλις	

στο	 4ο	 λεπτό	 τον	 «Καταλύτη»,	 όπου	 μετά	 από	 	 μια	 	 επίθεση	 από	 ψάρια	

Μπαρακούντα	ο	Νέμο	είναι	ο	μόνος	που	γλιτώνει	και	ως	μοναχογιός,	ο	πατέρας	

του,	 	 του	 υπόσχεται	 ότι	 θα	 τον	 προστατεύει	 για	 πάντα.	 Έτσι,	 ερχόμαστε	 στο	

παρόν	όπου	ο	Νέμο	(μετά	από	προτροπή	των	συμμαθητών	του)	σκέφτεται	να	
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βγει	 να	 κολυμπήσει	 στην	 «ανοιχτή»	 θάλασσα	 και	 να	 αγγίξει	 ένα	 σκάφος	

ψαράδων,	 παρόλο	 που	 ο	 πατέρας	 του	 τον	 συμβουλεύει	 να	 αποφεύγει	 τέτοιου	

είδους	ενέργειες.	Ο	Νέμο	αγνοεί	τις	συμβουλές	του	πατέρα	του,	κολυμπά	στην	

«ανοιχτή»	 θάλασσα	 και	 ακουμπάει	 το	 σκάφος	 των	 ψαράδων.	 Πάνω	 που	 είναι	

έτοιμος	όμως	να	επιστρέψει,	πιάνεται	στα	δίχτυα	τους	και	ενώ	ο	πατέρας	του	

προσπαθεί	 να	 τον	 σώσει,	 οι	 ψαράδες	 απομακρύνονται.	 Εδώ	 τελειώνει	 και	 η	

πρώτη	πράξη	με	το	συγκεκριμένο	συμβάν	να	αποτελεί	και	το	«Μεγάλο	Γεγονός»	

το	οποίο	εμφανίζεται	στο	16ο	λεπτό.	

	

    Ψηλά στον ουρανό (Up)- 2009 

Η	τέταρτη	και	τελευταία	ταινία	την	οποία	συμπεριέλαβε	η	ανάλυση	μας	είναι	το	

«Ψηλά	στον	ουρανό»	(Up).	Η	συγκεκριμένη	ταινία	βγήκε	στις	κινηματογραφικές	

αίθουσες	 το	 2009	 και	 ήταν	 στην	 5η	 θέση	 του	 box	 office	 με	 συνολικές	

παγκόσμιες	 εισπράξεις	 	 294	 εκατομμύρια	 δολάρια.	 Η	 ταινία	 ανήκει	 στην	

κατηγορία	 kidult	και	είναι	animation.	Η	 παραγωγή	της	έγινε	 εξ’	ολοκλήρου	σε	

ηλεκτρονικό	 υπολογιστή	 και	 την	 παραγωγή	 ανέλαβε	 ξανά	 η	 Pixar	 (όπως	 και	

στην	 περίπτωση	 του	 Toy	 Story)	 και	 σε	 συνεργασία	 με	 τη	 Disney	 βγήκε	 στις	

κινηματογραφικές	 αίθουσες	 το	 2009.	 Η	 ταινία	 έχει	 ως	 κεντρικό	 ήρωα	 έναν	

78χρόνο	 που	 αποφασίζει	 να	 κάνει	 το	 παιδικό	 του	 όνειρο	 πραγματικότητα	 και	

επιθυμεί	 να	 ταξιδέψει	 στην	 άγρια	 φύση	 της	 Νότιας	 Αμερικής.	 Έτσι,	

προσπαθώντας	 να	 εκπληρώσει	 το	 όνειρό	 του,	 δένει	 εκατοντάδες	 μπαλόνια	

πάνω	 στο	 σπίτι	 του	 με	 αποτέλεσμα	 αυτό	 να	 ξεριζωθεί	 από	 το	 έδαφος	 και	 να	

βρεθεί	 ψηλά	 στον	 ουρανό.	 Συμπρωταγωνιστής	 του	 στο	 ταξίδι	 αυτό	 είναι	 ένας	

οκτάχρονος	πρόσκοπος.		

Η	 ταινία	 έχει	 συνολική	 διάρκεια	 1	 ώρα	 και	 36	 λεπτά	 	 (96	 λεπτά).	 Στην	

πρώτη	πράξη,	ο	γερό	 Κάρλ	 καταφέρνει	να	σηκώσει	στον	ουρανό	ολόκληρο	το	

σπίτι	 του,	 δένοντας	 το	 με	 χιλιάδες	 μπαλόνια.	 Την	 ώρα	 όμως	 που	 καλοκάθεται	

ήρεμος	στον	καναπέ	του,	ανακουφισμένος	που	πέτυχε	τον	σκοπό	του,	ξαφνικά	

ακούει	ένα	χτύπο	στην	πόρτα.	Όταν	ανοίγει	αντικρίζει	τον	πρόσκοπο	που	είχε	

προ	 ολίγου	 συναντήσει	 και	 του	 είχε	 αναθέσει	 μια	 αποστολή	 για	 να	 τον	

αποφύγει.	Αυτό	είναι	και	το	«Μεγάλο	Γεγονός»	και	το	τέλος	της	πρώτης	πράξης	

που	συμβαίνει	στο	24ο		λεπτό της	ταινίας.			
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Συγκριτική ανάλυση 

Συγκεντρώνοντας	 από	 τις	 4	 προς	 μελέτη	 κινηματογραφικές	 ταινίες	 τον	 χρόνο	

εμφάνισης	του	«Μεγάλου	Γεγονότος»	στο	τέλος	της	πρώτης	πράξης,	σε	σχέση	με	

τον	συνολικό	χρόνο	της	ταινίας	έχουμε	μια	πιο	σαφή	εικόνα	παρατηρώντας	τον	

Πίνακα	2.	

		

	

Πίνακας	2.	Πηγή δεδομένων:	thescriptlab.com 

	

Καθώς	ο	χρόνος	ο	οποίος	διαρκεί	η	κάθε	ταινία	είναι	διαφορετικός,	η	σύγκριση	

ανάμεσα	στις	4	ταινίες,	τα	στοιχεία	των	οποίων	παρουσιάζονται	στον	Πίνακα	2,	

δεν	αποτελεί	μια	απλή	διαδικασία.	Έχοντας	ως	στόχο	την	καλύτερη	κατανόηση,	

την	σύγκριση	και	την	ανάλυση	του	χρόνου	εμφάνισης	του	«Μεγάλου	Γεγονότος»	

στις	 4	 κινηματογραφικές	 ταινίες	 που	 μελετώνται,	 στο	 Σχεδιάγραμμα	 1	 που	

ακολουθεί,	 αναλύονται	 και	 συγκρίνονται	 όλα	 τα	 δεδομένα	 τα	 οποία	 έχουμε	

συγκεντρώσει	από	την	κάθε	ταινία.	
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Σχεδιάγραμμα	1.	Πηγή δεδομένων:	thescriptlab.com 

	

Παρατηρώντας	τους	πίνακες	και	το	σχεδιάγραμμα	1	προσπαθούμε	να	δούμε	αν	

υπάρχει	η	τάση	(και	κατά	πόσο)	μείωσης	του	χρόνου	εμφάνισης	του	«Μεγάλου	

Γεγονότος».	Κάτι	τέτοιο,	αυτόματα	θα	σήμαινε	ότι	και	το	 σύνολο	των	σελίδων	

του	 γραπτού	 σεναρίου	 που	 αποτελούν	 την	 κινηματογραφική	 ταινία	 θα	

μειωνόταν.		

	 Μελετώντας	 το	 Σχεδιάγραμμα	 1,	 παρατηρούμε	 ότι	 ο	 χρόνος	 εμφάνισης	

του	«Μεγάλου	Γεγονότος»	με	την	πάροδο	των	χρόνων	παρουσιάζει	την	τάση	να	

μειώνεται.	 Ιδιαίτερα	 σημαντική	 διαφορά	 παρατηρείται	 ανάμεσα	 στην	 πρώτη	

ταινία	 που	 μελετάται,	 παραγωγής	 του	 1985,	 και	 την	 τελευταία	 παραγωγής	

2009,	όπου	μεσολαβεί	χρονική	περίοδος	πέραν	της	20ετίας.	

	 Η	 παρατηρούμενη	 τάση	 μείωσης	 του	 χρόνου	 εμφάνισης	 του	 «Μεγάλου	

Γεγονότος»	 αλληλένδετα	 σημαίνει	 και	 μείωση	 του	 χρόνου	 της	 πρώτης	 πράξης	

του	ταινίας,	αφού	η	εμφάνιση	του	«Μεγάλου	Γεγονότος»	σημαίνει	και	το	τέλος	

της	 πρώτης	 πράξης.	 Κατ’	 επέκταση	 λοιπόν,	 μειώνεται	 και	 ο	 αριθμός	 των	

σελίδων	 που	 ο	 σεναριογράφος	 θα	 γράψει	 μέχρι	 να	 ολοκληρώσει	 την	 πρώτη	

πράξη	 του	 κινηματογραφικού	 σεναρίου.	 Αυτό	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 η	 ταινία	 να	

«κινείται»	 με	 πιο	 γρήγορους	 ρυθμούς,	 «κεντρίζοντας»	 περισσότερο	 το	

ενδιαφέρον	 του	 θεατή.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 μείωση	 του	 χρόνου	 εμφάνισης	 του	

«Μεγάλου	Γεγονότος»	 σημαίνει	ότι	τα	γεγονότα	της	πρώτης	πράξης,	δηλαδή	η	
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εμφάνιση	 των	 στοιχείων	 του	 πρωταγωνιστή	 και	 γενικότερα	 της	 ταινίας,	

γίνονται	 σε	 μικρότερο	 χρόνο	 και	 με	 μεγαλύτερη	 ταχύτητα	 σε	 σχέση	 με	 το	

παρελθόν.	Αυτό	έχει	ως	αποτέλεσμα,	η	εμφάνιση	του	«Μεγάλου	Γεγονότος»	στο	

τέλος	 της	 πρώτης	 πράξης,	 να	 έχει	 την	 τάση	 να	 εμφανίζεται	 νωρίτερα	 στις	

σύγχρονες	παραγωγές.		

	 Για	 να	 γίνει	 περισσότερο	 κατανοητή	 η	 τάση	 μείωσης	 του	 χρόνου	

εμφάνισης	του	«Μεγάλου	Γεγονότος»,	καθώς	όπως	προαναφέρθηκε	ο	συνολικός	

χρόνος	της	κάθε	ταινίας	είναι	διαφορετικός,	χρησιμοποιούμε	ως	χρονικό	σημείο	

σύγκρισης	 το	 1/3	 της	 κάθε	 ταινίας.	 Θεωρώντας	 ότι	 σε	 κάθε	 ταινία	 εντός	 του	

πρώτου	τρίτου	της	θα	πρέπει	να	έχει	ολοκληρωθεί	η	πρώτη	πράξη	της	ταινίας,	

μπορούμε	 να	 έχουμε	 μια	 καλύτερη	 εικόνα	 της	 τάσης	 που	 εμφανίζεται	 στη	

μείωση	 του	 συγκεκριμένου	 χρόνου.	 Παρατηρώντας	 λοιπόν	 το	 Σχεδιάγραμμα	 2,	

όπου	 συγκρίνονται	 οι	 4	 κινηματογραφικές	 ταινίες,	 οδηγούμαστε	 σε	 μια	 σειρά	

από	συμπεράσματα.	

	

	

Σχεδιάγραμμα	2.	Πηγή δεδομένων:	thescriptlab.com	

	

Συμπεράσματα 

Αναλύοντας	 και	 συγκρίνοντας	 με	 την	 βοήθεια	 των	 πινάκων	 και	 των	

σχεδιαγραμμάτων	 τις	 4	 ταινίες,	 παρατηρούμε	 ότι	 στη	 δομή	 των	 σεναρίων,	 τις	

δεκαετίες	 ’80	 και	 ’90,	 η	 χρονική	 εμφάνιση	 του	 «Μεγάλου	 Γεγονότος»,	 άγγιζε	 ή	

ξεπερνούσε	το	1/3	της	συνολικής	διάρκειας	της	ταινίας.	Στην	δεκαετία	όμως	του	

’00	αρχίζει	να	γίνεται	 πιο	εμφανής	η	τάση	μείωσης	του	χρόνου	εμφάνισης	του	
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«Μεγάλου	Γεγονότος»,	στο	τέλος	της	πρώτης	πράξης,	σε	τέτοιο	βαθμό	ώστε	να	

εμφανίζεται	σε		λιγότερο	χρόνο	σε	σχέση	με	το	1/3	της	συνολικής	διάρκειας	της	

ταινίας.		

Η	 μεταβολή	 αυτή	 ενδεχομένως	 να	 οφείλεται	 στο	 γεγονός	 ότι	 άρχισε	 να	

γίνεται	 αντιληπτό	 από	 τους	 σεναριογράφους	 (και	 ίσως	 και	 από	 τους	

σκηνοθέτες)	ότι	το	κοινό	ήθελε	πιο	άμεση	και	γρήγορη	εμφάνιση	της	δράσης.	Σε	

περιπτώσεις	όπου	το	μεγάλο	γεγονός	καθυστερούσε	χρονικά	να	εμφανιστεί	το	

κοινό	 δυσανασχετούσε	 και	 η	 ταινία	 χαρακτηρίζονταν	 ως	 μεγάλη,	 αργή	 και	

βαρετή.	Έτσι,	τα	πιο	πρόσφατα	κινηματογραφικά	σενάρια	υιοθετούν	την	λογική	

μιας	 γρηγορότερα	 χρονικά	 πρώτης	 πράξης	 ώστε	 οι	 πρώτες	 σκηνές	 να	 είναι	

ιδιαίτερα	 δυνατές	 και	 εντυπωσιακές	 με	 αποτέλεσμα	 να	 προσελκύουν	 το	

ενδιαφέρον	 του	 κοινού	 και	 να	 τραβούν	 την	 προσοχή	 του	 από	 την	 αρχή.	

Παρατηρείται	λοιπόν,	στις	kidult	ταινίες,	η	τάση	μείωσης	του	χρόνου	εμφάνισης	

του	 «Μεγάλο	 Γεγονότος»	 με	 την	 πάροδο	 του	 χρόνου	 και	 την	 εξέλιξη	 των	

κινηματογραφιών	ταινιών	και	κατ’	επέκταση	των	σεναρίων.	Ως	εκ	τούτου,	στην	

πρώτη	 πράξη	 όλα	 εμφανίζονται	 με	 πιο	 γρήγορο	 ρυθμό.	 Τα	 στοιχεία	 του	

χαρακτήρα	 του	 ήρωα,	 η	 σκηνική	 παρουσία,	 ο	 τόπος,	 ο	 χρόνος	 και	 διάφορες	

λεπτομέρειες	 εμφανίζονται	 με	 γρήγορο	 ρυθμό	 ώστε	 το	 κοινό	 είτε	 να	 τις	

αντιλαμβάνεται	 συνειδητά	 είτε	 ασυνείδητα.	 Και	 όπως	 προκύπτει	 το	 «Μεγάλο	

Γεγονός»	διακρίνεται	σταδιακά	να	εμφανίζεται	από	1	έως	5	λεπτά	νωρίτερα.		

Αυτό	 που	 έχει	 αλλάξει	 περισσότερο	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 είναι	 ο	 χρόνος	

εμφάνισης	και	η	ταχύτητα	των	γεγονότων	σε	ορισμένα	σημεία	του	σεναρίου.	Τα	

κύρια	 στοιχεία	 ενός	 κινηματογραφικού	 σεναρίου	 ακόμα	 και	 αν	 πρόκειται	 για	

υπερπαραγωγές	 παραμένουν	 τα	 ίδια.	 Το	 μόνο	 που	 αλλάζει	 σε	 ορισμένες	

περιπτώσεις	 είναι	 η	 σειρά	 της	 εξέλιξης	 των	 γεγονότων	 σε	 κάθε	 σκηνή	 και	 ο	

χρόνος	 τους.	 Αυτό	 είναι	 και	 το	 σημείο	 που	 παρατηρείται	 μια	 αλλαγή	 ανάμεσα	

στα	κινηματογραφικά	σενάρια	προηγούμενων	δεκαετιών	και	αυτά	του	σήμερα.	

Η	 χρονική	 διάρκεια	 των	 γεγονότων	 και	 το	 χρονικό	 σημείο	 που	 εμφανίζονται	

αρχίζει	 με	 το	 πέρασμα	 των	 χρόνων	 να	 αλλάζει.	 Η	 αλλαγή	 που	 παρατηρείται	

κυρίως	τα	τελευταία	χρόνια,	είναι	ότι	καθώς	οι	ταινίες	οφείλουν	να	είναι	όλο	και	

πιο	 γρήγορες	 με	 μεγαλύτερη	 ένταση	 και	 πολλές	 εναλλαγές	 στην	 δράση,	

αναγκαστικά	ο	χρόνος	των	πράξεων	αρχίζει	να	μειώνεται	σημαντικά.	Οπότε	στο	
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σημείο	 που	 θα	 ξεκινήσει	 η	 κυρίως	 δράση	 της	 ταινίας	 (μετά	 την	 εμφάνιση	 του	

«Μεγάλου	 Γεγονότος»)	 δηλαδή	 το	 χρονικό	 διάστημα	 που	 μεσολαβεί	 από	 την	

αρχή	 της	 ταινίας,	 είναι	 ιδιαίτερα	 πιο	 σύντομο	 σε	 σχέση	 με	 τις	 ταινίες	 του	

παρελθόντος.	 Έτσι	 λοιπόν,	 είναι	 εμφανές	 ότι	 καθώς	 ο	 κινηματογράφος	

εξελίσσεται,	αρχίζουν	να	υφίστανται	χρονικές	μεταβολές	στις	πράξεις	της	κάθε	

κινηματογραφικής	ταινίας	και	η	τάση	που	παρατηρείται	είναι	η	πρώτη	πράξη	να	

εμφανίζεται	ολοένα	και	πιο	σύντομα	σε	σχέση	με	την	έναρξη	της	ταινίας.		

Αυτή	η	μετεξέλιξη	του	χρόνου	εμφάνισης	του	«Μεγάλου	Γεγονότος»	με	το	

πέρασμα	των	χρόνων	οδηγεί	και	τους	σεναριογράφους	σε	ένα	πιο	δημιουργικό	

και	 «μεστό»	 τρόπο	 γραφής	 καθώς	 είναι	 «αναγκασμένοι»	 από	 τις	 επιταγές	 της	

σύγχρονής	 συγγραφής	 σεναρίου,	 να	 συμπεριλάβουν	 σε	 μικρό	 αριθμό	 σελίδων,	

ουσιαστικές	 σκηνές	 και	 περιγραφές	 που	 θα	 αποτελούν	 γέφυρα	 για	 την	

μετέπειτα	πορεία	της	ταινίας.	Έτσι	λοιπόν,	ένα	 	πετυχημένο	και	καλογραμμένο	

κινηματογραφικό	 σενάριο,	 που	 ακολουθεί	 πρακτικές	 όπως	 αυτή	 που	 θέλει	 το	

«Μεγάλο	Γεγονός»	να	εμφανίζεται	συντομότερα	χρονικά	σε	σχέση	με	τις	ταινίες	

του	 παρελθόντος,	 μπορεί	 να	 επηρεάσει	 σημαντικά	 την	 επιτυχία	 της	

κινηματογραφικής	 ταινίας,	 η	 οποία	 κατ’	 επέκταση	 θα	 οδηγήσει	 σε	 υψηλές	

εισπράξεις.		

Τέλος,	 θα	 πρέπει	 να	 τονιστεί	 ότι	 οι	 παρατηρήσεις	 μας	 αποτελούν	 μια	

πρώτη	 προσέγγιση	 όσον	 αφορά	 τη	 μεταβολή	 του	 χρόνου	 εμφάνισης	 του	

«Μεγάλου	Γεγονότος»	στη	συγκεκριμένη	κατηγορία	κινηματογραφικών	ταινιών	

(kidult	family	movies).	Μια	περαιτέρω	μελέτη	με	περισσότερα	δείγματα	και	ίσως	

σε	μεγαλύτερο	βάθος	χρόνου	είναι	σαφές	ότι	θα	μπορούσε	να	οδηγήσει	σε	πιο	

γενικευμένα	 συμπεράσματα	 όσον	 αφορά	 τη	 διαχρονική	 εξέλιξη	 του	

κινηματογραφικού	σεναρίου.		
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