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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

[1] Ο κινθματογράφοσ δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται απλϊσ ςαν ζνα εποπτικό μζςο 

διδαςκαλίασ αλλά πάνω απ’ όλα ςαν μια Τζχνθ που ςυναρπάηει τα παιδιά, που 

αξιοποιεί ευφυϊσ και άμεςα κάκε νζα τεχνολογικι ανακάλυψθ (ψθφιακι εικόνα 

και ιχο, υπολογιςτζσ κλπ.), που ςυνυπάρχουν ς’ αυτόν κίνθςθ, χρϊμα, εικόνεσ και 

ιχοι, που ςαν νεότερθ τζχνθ αξιοποιεί τισ παλιότερεσ τζχνεσ και είναι όπωσ είπε ο 

Κανοφντο «ζνασ υπζροχοσ ςυμβιβαςμόσ μεταξφ των ρυκμϊν του χϊρου (πλαςτικζσ 

τζχνεσ) και των ρυκμϊν του χρόνου (μουςικι και ποίθςθ)». Ο κινθματογράφοσ 

λοιπόν αν χρθςιμοποιθκεί ςωςτά από μεκοδολογικισ πλευράσ ςτθν εκπαίδευςθ, 

μπορεί να ςυμβάλλει με μοναδικό τρόπο ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των 

παιδιϊν και των νζων τόςο ςτο ςυναιςκθματικό τομζα, όςο και ςτο βουλθτικό και 

ςτο γνωςτικό. 

[2] Το κζμα «Παιδί και Κινθματογράφοσ» απαςχόλθςε τουσ ευρωπαίουσ υπουργοφσ 

Πολιτιςμοφ ςτο 8ο ςυνζδριό τουσ, που ζγινε τον Οκτϊβριο του 1996 ςτθ 

Βουδαπζςτθ. Ανάμεςα ςτα πορίςματα του ςυνεδρίου, ςυμπεριλαμβάνονται και τα 

εξισ: Οι νζοι πρζπει να αποκτιςουν κριτικό πνεφμα όςον αφορά τα 

οπτικοακουςτικά μζςα επικοινωνίασ γενικά και ειδικότερα τον κινθματογράφο. Η 

εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία πρζπει να περιλαμβάνει προγράμματα ςχετικά με τον 

κινθματογράφο και να παρζχει ειδικι εκπαίδευςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Πρζπει να δθμιουργοφνται και εξωςχολικά εργαςτιρια κινθματογράφου και βίντεο 

για παιδιά και νζουσ. 

[3] Η ειςαγωγι του κινθματογράφου ςτα ςχολικά προγράμματα, όμωσ δεν κα ζχει 

καμιά δυνατότθτα επιτυχίασ αν δε ςυνοδευτεί κι απ’ τθν κεςμοκζτθςθ του 

Κινθματογράφου για Παιδιά και Νζουσ, ωσ ξεχωριςτό κινθματογραφικό είδοσ, όπωσ 

ςυμβαίνει ς’ όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ- και όχι μόνο - χϊρεσ. Γιατί είναι απαραίτθτθ θ 

δθμιουργία κατάλλθλων προγραμμάτων κακϊσ και θ παραγωγι ποιοτικϊν ταινιϊν 



 

 

με υπόκεςθ, όπου το παιδί και ο κόςμοσ τθσ παιδικισ θλικίασ κα βρίςκονται ςτο 

επίκεντρο. Το αντικείμενο αυτό είναι ξεχωριςτό και προχποκζτει πολφ ςτενι 

ςυνεργαςία όχι μόνο εκπαιδευτικϊν και επαγγελματιϊν κινθματογραφιςτϊν και 

ςεναριογράφων αλλά και επιςτθμόνων διαφόρων ειδικοτιτων (κοινωνιολόγων, 

παιδοψυχολόγων κλπ).Η υποςτιριξθ του Κινθματογράφου για Παιδιά και Νζουσ, 

απαςχόλθςε επίςθσ το 8ο Συνζδριο των ευρωπαίων Υπουργϊν Πολιτιςμοφ και ςτα 

πορίςματά του αναφζρεται: 

[4] Το μζλλον του κινθματογράφου εξαρτάται από τισ απαιτιςεισ των επερχόμενων 

γενεϊν. Η βιομθχανία του κινθματογράφου πρζπει να ενκαρρυνκεί ϊςτε να 

παράγει ποιοτικζσ ταινίεσ για Παιδιά και Νζουσ. 

[5] Τα Παιδιά και o οι Νζοι κα μποροφν να αντικρίηουν τον εαυτό τουσ μζςα ςτισ 

ταινίεσ αυτζσ ςτισ οποίεσ πρζπει να αντανακλάται θ πολυχρωμία τθσ ευρωπαϊκισ 

κουλτοφρασ. Φυςικά, όπωσ ιςχφει άλλωςτε για όλα τα είδθ του κινθματογράφου, θ 

παραγωγι και θ διανομι ςυνδζονται άμεςα. Συνεπϊσ, εκτόσ από τισ μεκόδουσ 

διανομισ που ιδθ εφαρμόηονται κα πρζπει να αναπτυχκοφν κι άλλεσ όςον αφορά 

τον Κινθματογράφο για Παιδιά και Νζουσ. Αυτζσ οι μζκοδοι κα πρζπει να είναι 

ςυγκεκριμζνεσ, όπωσ περιοδεφοντα ευρωπαϊκά φεςτιβάλ κινθματογράφου για 

παιδιά και νζουσ, κινθματογραφικζσ λζςχεσ, ειδικζσ προβολζσ για μακθτζσ κλπ. 

[6] Η κινθματογραφικι εκπαίδευςθ δεν πρζπει ν’ αποςκοπεί ςτο να κάνει τουσ 

μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

κινθματογραφιςτζσ. Αυτι είναι δουλειά άλλων βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ. Ο 

κινθματογράφοσ, ωσ μάκθμα ςτο ςχολείο, πρζπει πάνω απ’ όλα να ωκεί το παιδί να 

αυτενεργεί, να το μάκει να λειτουργεί ομαδικά, να γνωρίςει τον πανανκρϊπινο 

πολιτιςμό, να ζρκει ςε επικοινωνία με το φυςικό και κοινωνικό του περιβάλλον, να 

αποκτιςει κοινωνικι ςυνείδθςθ και κριτικι ςκζψθ, να γνωρίςει τον εαυτό του και ν’  

ανακαλφψει τθν κλίςθ του. Γιατί, μθν ξεχνάμε αυτό που με ενάργεια διατφπωςε ο 

Λουπορίνι: «Ο άνκρωποσ γεννιζται ςτθν κοινωνία αλλά δε γεννιζται κοινωνικόσ: 

γίνεται με τθν εκπαίδευςθ, που τον κάνει να αποκτά ςιγά-ςιγά εκείνθ τθν 

πρωτότυπθ και πραγματικι κατάςταςι του». 

 

Δθμιτρθσ  Σπφρου, www.neanikoplano.gr 

Λεξιλόγιο: ενάργεια= ςαφινεια, κακαρότθτα 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

[1+ Μετά τισ πίτςεσ, θ μαμά με πιγε ςτο κερινό ςινεμά. Η οκόνθ ιταν καταμεςισ 

ςτα πεφκα, οι καρζκλεσ ιταν ξφλινεσ, πτυςςόμενεσ, καλφτερα να’ φερνεσ κάνα 

μαξιλαράκι απ’ το ςπίτι. Ζτριηαν ςαν τα τηιτηίκια. Η ταινία διαδραματιηόταν ςτθ 

Φλωρεντία, ιταν παρμζνθ από το βιβλίο του Βάςκο Πρατολίνι. Το είχαμε διαβάςει, 

θ μαμά ικελε να κάνει τθ ςυνθκιςμζνθ ςφγκριςθ. Τότε, όπωσ και τϊρα, προτιμϊ το 



 

 

βιβλίο από τθν ταινία, λόγω προτεραιότθτασ. Δε ςυμβαίνει να προκφψει βιβλίο από 

ταινία. 

*2+ Στα μιςά αποκοιμικθκα. Ποτζ δεν υπιρξα  νυχτόβιοσ.  Τα χρόνια αγρφπνιασ των 

πολιτικϊν αγϊνων και τθσ νυχτερινισ βάρδιασ ςτθ δουλειά είναι τα μόνα χρόνια 

που με κράτθςαν ξάγρυπνο. 

*3+ Όταν ξανάνοιξα τα μάτια, τα φϊτα ιταν αναμμζνα, οι καρζκλεσ μετατοπιςμζνεσ. 

Επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι, εκείνθ είπε πωσ τθσ άρεςε, χωρίσ να ζχει βρει μζςα τθ 

ηωντάνια του Πρατολίνι και ςτθ κζςθ τθσ βρικε μια μελαγχολία εςωτερικϊν χϊρων. 

*4+ Τον είχαν γνωρίςει, εκείνθ κι ο μπαμπάσ, τον πρϊτο καιρό μετά τον πόλεμο, ςτθ 

Νάπολθ, είχε δειπνιςει μια - δυο φορζσ ςτο ςπίτι τουσ. Ο μπαμπάσ είχε πάκοσ με τθ 

λογοτεχνία, εκείνοσ με τθν πολιτικι, καταλαβαίνονταν ωραία, αλλάηοντασ ρόλουσ 

αναμεταξφ τουσ. Η μαμά κυμόταν ότι ςτο τραπζηι δε χαλάλιηαν οφτε μια λζξθ για το 

ποδόςφαιρο ι για το τι καιρό ζκανε. Ήταν νζοι, μιλοφςαν για τον κόςμο με τθν 

πικρία και τθ ηζςθ ανκρϊπων  που τον είχαν δει να γίνεται ςυντρίμμια κι ζπρεπε να 

τον ξαναφτιάξουν. 

*5+ Τθσ άρεςαν οι ςυγγραφείσ τθσ μαμάσ, τθσ άρεςα κι εγϊ, ωσ ςυγγραφζασ. όταν 

κάτι δικό μου ιταν πραγματικά του γοφςτου τθσ, μου ζλεγε: «Ε, ποφκε ξεφφτρωςεσ 

εςφ;». Εννοοφςε: ςίγουρα όχι από μζνα. Καμία αναγνϊριςθ ςτο πρόςωπό μου δε κα 

μπορζςει ποτζ να παραβλθκεί μ’ αυτιν. 

*6+ Αργότερα, νεαρόσ, αγάπθςα εκείνο το ςινεμά με το εκπλθκτικό δυναμικό, που 

τθν κατάλλθλθ χρονικι ςτιγμι προςζλαβε τθν ζνταςθ τθσ τζχνθσ. Το άςπρο -μαφρο 

φϊτιηε τθν πλατεία των φτωχϊν, άςτραφτε απ’ τον ιδρϊτα ςτο μζτωπο, όχι από 

ποφλιεσ. Εκείνο το ςινεμά μιλοφςε για παράγκεσ κι όχι για επαφλεισ, για τουσ 

ανκρϊπουσ μασ ςτοιβαγμζνουσ ςτθν τρίτθ κζςθ, όχι ςτα βαγόνια του Οριάν Εξπρζσ. 

Πιγαινα μόνοσ μου, μιασ και δεν ικελα κανζναν δίπλα μου να με ειρωνεφεται για 

τθ ςυγκίνθςι μου, να βάηει εμπόδια ςτισ εκριξεισ ςυμπόνιασ, να μετριάηει το φόβο 

τθσ οργισ. Μάκαινα τθν Ιταλία μζςα ςτισ κινθματογραφικζσ αίκουςεσ που 

πνίγονταν ςτον καπνό, ακόμα και ς’  εκείνεσ που ιταν χωριςμζνεσ ςε κατθγορίεσ: 

πρϊτθ, δεφτερθ και τρίτθ προβολι, όπου ζρχονταν κόπιεσ κομματιαςμζνεσ και 

μονταριςμζνεσ ξανά.  

*7+ Το μεταπολεμικό ιταλικό ςινεμά με δίδαξε να κοιτάηω τουλάχιςτον όςο κι οι 

φωνζσ των γυναικϊν τθσ Νάπολθσ με δίδαξαν ν’  αφουγκράηομαι. Το ονόμαςαν 

προςεγγιςτικά Νεορεαλιςμό, ιταν όμωσ ουτοπικό. Μιλοφςε για άγνωςτα πρόςωπα 

που είχαν παραςυρκεί από ζνα αιϊνα ξετρελαμζνο με τισ μθχανζσ. Το ατςάλι, το 

θλεκτρικό φωσ, τα αεροπλάνα, θ άνοδοσ των μαηϊν ςτθν ιςτορία: ς’  ζπιανε 

πυρετόσ για να εςτιάςεισ ςε όλ’  αυτά. Στουσ «τζςςερισ φυγάδεσ», ντοκουμζντο για 

τθν τραγωδία τθσ 8θσ του Σεπτζμβρθ, εμφανίηεται το φωτόγραμμα ενόσ ναφτθ με 

ςτολι που το ςκάει καβάλα ς’ ζνα άλογο ςε μια πλατεία. Ζτςι εκείνο το ςινεμά, 

κεραυνοβολοφςε τθ ςτιγμι με μια οπταςία, αδελφι ενόσ  ποιθτικοφ ςτίχου πιο 

πολφ παρά μιασ φράςθσ από πρόηα. 



 

 

*8+ Σ’ εκείνεσ τισ αίκουςεσ τα μάτια μου μ’ ζτςουηαν, ζβθχα απ’ τον καπνό των 

άλλων, κι όμωσ βριςκόμουν ανάμεςα ς’ ζνα πλικοσ βουβαμζνων ανκρϊπων που 

για πρϊτθ φορά ανακάλυπταν ςτθν οκόνθ τον εαυτό τουσ, μαηί με τθ μοςχοβολιά 

των διαλζκτων. 

 

Erri De Luca, Tα ψάρια δεν κλείνουν τα μάτια, μετ. Άννα Παπαςταφρου, εκδ. 

Κζλευκοσ 

 

ΘΕΜΑ   Α 

Να γράψετε τθν περίλθψθ των τριϊν πρϊτων παραγράφων του Κειμζνου 1 ςε 70-90 

λζξεισ. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ  Β 

Ερώτημα 1ο 

Να επαλθκεφςετε ι να διαψεφςετε, με βάςθ το Κείμενο 1, τισ παρακάτω προτάςεισ, 

γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ τθ 

λζξθ Σωςτό ι Λάκοσ. Να τεκμθριϊςετε τθν απάντθςι ςασ με μία αναφορά, για τον 

κάκε χαρακτθριςμό ςτο Κείμενο:  

α) Ο κινθματογράφοσ ςε κάκε περίπτωςθ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ των παιδιϊν και των νζων ςε ςυναιςκθματικό επίπεδο. 

β)Για να είναι αποτελεςματικά τα προγράμματα ςχετικά με τον κινθματογράφο 

ςτθν εκπαίδευςθ κα πρζπει να γίνεται ειδικι επιμόρφωςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

γ) Μόνο αν ςυνεργαςτοφν εκπαιδευτικοί και κινθματογραφιςτζσ κα επιτευχκοφν 

ποιοτικζσ ταινίεσ για παιδιά και νζουσ. 

δ) Οι ταινίεσ για παιδιά λειτουργοφν μόνο όταν αντικατοπτρίηουν τον κόςμο των 

παιδιϊν. 

ε) Τα προγράμματα κινθματογράφου κα πρζπει να ζχουν ωσ ςτόχο να  αποκτιςουν 

τα παιδιά κινθματογραφικι κουλτοφρα.  

Μονάδες   15 

 

Ερώτημα  2ο 

α. Αφοφ εντοπίςετε το αςφνδετο ςχιμα που υπάρχει ςτθν τελευταία παράγραφο 

του Κειμζνου 1, να ςχολιάςετε τον ρόλο του. 

Μονάδες 9 

 

β. Να ςχολιάςετε τον ρόλο των ςθμείων ςτίξθσ ςτα παρακάτω αποςπάςματα από το 

Κείμενο 1: 

I. νζα τεχνολογικι ανακάλυψθ (ψθφιακι εικόνα και ιχο, υπολογιςτζσ 

κλπ.)[παράγραφοσ 1] 



 

 

II. όπωσ ςυμβαίνει ς’ όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ- και όχι μόνο – χϊρεσ  *παράγραφοσ 

3] 

III. αλλά δε γεννιζται κοινωνικόσ: γίνεται με τθν εκπαίδευςθ *παράγραφοσ 6+ 

Μονάδες 6 

Ερώτημα  3ο 

Να ςχολιάςετε τθ χριςθ τθσ χρονικισ βακμίδασ και των εγκλίςεων ςτουσ 

ρθματικοφσ  τφπουσ  που εντοπίηετε ςτθν πρϊτθ περίοδο τθσ  πζμπτθσ  (5θ) 

παραγράφου  του Κειμζνου 1. 

Μονάδες   10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Πϊσ εξελίςςεται ςταδιακά θ ςχζςθ του αφθγθτι με τον κινθματογράφο ςτο Κείμενο 

2; Να απαντιςετε λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ δφο κειμενικοφσ δείκτεσ. Πϊσ 

ςυμβάλλει θ πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ ςτθν προβολι αυτισ τθσ ςχζςθσ; Ποια είναι 

θ κζςθ του κινθματογράφου ςτθ δικι ςασ ηωι; Το κείμενό ςασ να είναι 150-200 

λζξεισ. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Με τθν παρζα ςασ παρακολουκιςατε ζνα κινθματογραφικό ζργο, το ςενάριο του 

οποίου είχε ςτθριχκεί ςτθν υπόκεςθ ενόσ λογοτεχνικοφ βιβλίου. Κάποια  παιδιά ςτθ 

ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ιταν υπζρ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ υπόκεςθσ των βιβλίων 

ωσ ςεναρίων για κινθματογραφικι ταινία ενϊ οριςμζνα άλλα κεωροφςαν μια 

τζτοια επιλογι ατυχι. Να καταγράψετε ςε 350 λζξεισ περίπου τισ απόψεισ που 

διατυπϊκθκαν όπωσ κα τισ παρουςιάηατε ςε ζναν φίλο ςασ που δεν ιταν παρϊν 

ςτθ ςυηιτθςθ.  

 

 

 

Μονάδες 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


