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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

[Κινηματογράφος: Μύθος και Μαγεία]

Το απόσπασμα προέρχεται από την ερευνητική εργασία μαθητών και μαθητριών Α΄ τάξης του 1ου

ΓΕΛ Λιβαδειάς με τίτλο «Κινηματογράφος: Μύθος και Μαγεία» (σχολικό έτος 2018-19).

Ο κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά είναι η αποκαλούμενη έβδομη τέχνη, δίπλα στη

γλυπτική, τη ζωγραφική, τον χορό, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Αρχικά,

εμφανίστηκε ως μια νέα τεχνική καταγραφής της  κίνησης και  της  οπτικοποίησης,  όπως

δηλώνει και ο ίδιος ο όρος (κινηματογράφος = κίνηση + γραφή).

Ο κινηματογράφος ξεκίνησε ως ένα πείραμα των επιστημόνων του 19ου αιώνα, για

να εξελιχθεί σύντομα στο δημοφιλέστερο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και στην τέχνη του 20ού

αιώνα.  Οι  καινοτομίες  χαρακτήρισαν την πορεία του μετά την  επίτευξη της  κινούμενης

εικόνας. Τα αρχικά φιλμάκια, μικρής διάρκειας -έως ένα λεπτό- με κωμικά ή αξιοπερίεργα

θέματα, εξελίχθηκαν σε μεγάλου μήκους ταινίες. Οι κινηματογραφιστές εκμεταλλεύτηκαν

πρόσφορες  κατακτήσεις  των  άλλων  τεχνών,  ιστορικά,  θεατρικά  και  μυθιστορηματικά

κείμενα, τα χρησιμοποίησαν ως πηγές για τα σενάρια, πρόσθεσαν μουσική να συνοδεύει τις

προβολές και έκαναν το θέαμα πιο ελκυστικό. Η ζωγραφική, τέλος, επηρέασε τη σύνθεση

των  πλάνων.  Η  νέα  τέχνη,  οικονομική  και  προσιτή  στο  κοινό  κάθε  μορφωτικού  και

οικονομικού επιπέδου αναπτύχθηκε σε ποικιλία ειδών και διαδόθηκε παγκόσμια.

Είναι  γενικά  δύσκολο  να  αναδειχθεί  ένας  και  μοναδικός  εφευρέτης  του

κινηματογράφου,  ως τεχνικής  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 19ου αιώνα.  Μέχρι τα τέλη της

δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο (βουβός κινηματογράφος) και

συχνά  οι  προβολές  ταινιών  συνοδεύονταν  από  ζωντανή  μουσική.  Η  ιστορία  του

ηχογραφημένου  κινηματογραφικού  ήχου  ξεκίνησε  το  1926,  όταν  η  Warner  Brothers

παρουσίασε  μία  συσκευή  (Vitaphone),  η  οποία  έδινε  τη  δυνατότητα  αναπαραγωγής

μουσικής,  μέσω  ενός  δίσκου  που συγχρονιζόταν  με  την  μηχανή  προβολής  της  ταινίας.

Βασισμένη σε αυτή τη νέα τεχνολογία, στα τέλη του 1927, κυκλοφόρησε η ταινία The Jazz

Singer, η οποία αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ήταν βουβή, υπήρξε η πρώτη που



περιείχε διαλόγους. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίστηκε, επιπλέον, το

έγχρωμο αρνητικό φιλμ της εταιρίας Eastman Kodak. Αν και μέχρι τη δεκαετία του 1950 η

παραγωγή έγχρωμων ταινιών  μειοψηφούσε,  κατά τη  δεκαετία  του 1960 και  χάρη  στην

ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, ο έγχρωμος κινηματογράφος επικράτησε. 

Α3. Στο απόσπασμα παρουσιάζεται  συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη της κινηματογραφικής

τέχνης. Αξιοποιώντας τα στοιχεία του κειμένου που θεωρείς αξιοσημείωτα, αποφασίζεις να

αναρτήσεις  στο  προσωπικό  σου  ιστολόγιο  ένα  άρθρο  (200-250  λέξεων)  στο  οποίο  θα

εκθέτεις, επίσης, τη γνώμη σου για την αξία του κινηματογράφου και τη θέση που κατέχει

στις ζωές των σύγχρονων νέων.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ (1945 - )

[...η πρώτη εικόνα στον λευκό τοίχο...]

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου «Έρως, Θέρος, Πόλεμος». 

Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη. 2003.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το 1929 ήταν η χρονιά των εφευρέσεων για τη Σύμη.

Διότι εκτός απ’ το ηλεκτρικό σίδερο και το ραδιόφωνο, κάτι ακόμα πιο θαυμαστό έκανε την

εμφάνισή του: ο κινηματογράφος.

Απότομα  η  Μαρία,  από  μια  ζωή  σχεδόν  πρωτόγονη,  γεμάτη  προλήψεις  και

δεισιδαιμονίες,  ματιάσματα  και  ξεματιάσματα,  όπου  παροιμίες  και  γνωμικά  έδιναν

απαντήσεις σε όλα, από μια ζωή τροφοσυλλεκτών και ποιμένων, μπήκε κατευθείαν στην

εποχή του ηλεκτρισμού και των θαυμάτων του, χωρίς τη μεσολάβηση ενός διαστήματος

που θα την προετοίμαζε ομαλά. Ήταν όμως ένα παιδί με μυαλό – σφουγγάρι, που δεχόταν

το καινούργιο και σε σύντομο χρόνο το αφομοίωνε. […]

Η Μαρία πήγε στον κινηματογράφο με τη Σεβαστή, τον άγγελο της προόδου. Όταν

έφτασαν, είχε ήδη μαζευτεί πολύς κόσμος, μεγάλοι και μικροί, και περίμεναν όλο αδημονία

ν’ ανοίξουν οι πόρτες. Οι περισσότεροι νόμιζαν ότι θα έβλεπαν μια θεατρική παράσταση,

ως συνήθως. Κάποιοι άλλοι, μυημένοι στην έβδομη τέχνη απ’ τα ταξίδια τους στην Ευρώπη,

χαμογελούσαν με συγκατάβαση και επιείκεια. 

Το πλήθος μπήκε και κάθισε. Ήταν όλοι φρόνιμοι σαν μαθητές. Σε λίγο ακούστηκε

ένα  καμπανάκι  και  τα  φώτα  έσβησαν.  Απόλυτο  σκοτάδι  επικράτησε  και  μουρμουρητά

απορίας ακούστηκαν.



«Γιατί στο σκοτάδι»

«Πώς θα δούμε τους ηθοποιούς;»

«Αφού πάντα οι κωμωδίες παίζονται με φώτα».

Όταν προβλήθηκε η πρώτη εικόνα στον λευκό τοίχο,  πολλοί σηκώθηκαν απ’  τις

θέσεις τους κατάπληκτοι. Τι  γινόταν εδώ; Έβλεπαν μια εξοχή, δέντρα και δυο τρεις που

κυνηγιόντουσαν κι έπεφταν, και ξανασηκώνονταν και ξανάπεφταν κάνοντας τούμπες.

Μερικά παιδιά έτρεξαν στον τοίχο της προβολής κι άγγιζαν τις σκιές, πιστεύοντας

ότι θα ακουμπούσαν τους ανθρώπους.

«Δεν είν’ άνθρωποι, καλέ», έλεγαν το ένα στο άλλο εμβρόντητα και θαμπωμένα. 

Άπλωναν τα χέρια τους κι έβλεπαν τις σκιές των ανθρώπων να τρέχουν πάνω στις

παλάμες τους και στα πρόσωπά τους και τα τραβούσαν τρομαγμένα.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε

ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των ανθρώπων στη Σύμη του 1929, όταν είδαν την πρώτη

εικόνα  της  κινηματογραφικής  ταινίας  να  προβάλλεται  στον  λευκό  τοίχο;  Εσύ  ποιες

αντιδράσεις είχες απέναντι σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα που σε εντυπωσίασε;

ή

2. Να υποθέσεις ότι η Μαρία περιγράφει στο ημερολόγιό της την εμπειρία της πρώτης

κινηματογραφικής προβολής στον τόπο της. Να γράψεις αυτή τη σελίδα του ημερολογίου

της.
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