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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 

 
 
 

Οι πρώτες κινηματογραφικές  προβολές  
 

Το 1898 ο κινηματογράφος είναι γεγονός. Στις 28 Δεκεμβρίου του   1895,  
στο Γκραν Καφέ του Παρισιού, οι αδελφοί Λυμιέρ οργανώνουν την πρώτη, 
δημόσια κινηματογραφική προβολή με εισιτήριο. Ο κατάλογος των Λυμιέρ 
αυξάνει αδιάκοπα και το 1898 φτάνει τις χίλιες ταινίες. Η Αμερική γεμίζει την  

ίδια περίοδο τις αίθουσες της στη   διάρκεια των προβολών. Το νέο παράθυρο, για 

να εισβάλει στον κόσμο    μια σειρά φανταστικών ή ρεαλιστικών   πλασμάτων για 
τα επόμενα εκατό χρόνια, έχει ανοίξει. Ήταν η οθόνη του κινηματογράφου κι 
αργότερα και το μικρό της παραθυράκι, η οθόνη της τηλεόρασης.  

 
Και τότε, την άνοιξη του 1898, γίνεται στην Αθήνα η πρώτη δημόσια 

προβολή. Σε μια αίθουσα στην πλατεία Κολοκοτρώνη προβάλλονται η «Άφιξη 

τού τρένου» και η « Έξοδος των εργοστασίων», ταινίες των Λυμιέρ. Οι αντιδράσεις 
του  κοινού ξεκινούν από το θαυμασμό και φτάνουν ως τον αφορισμό στα έργα 

του Σατανά. Το νέο δαιμονικό κατασκεύασμα, η «δαιμονική οθόνη», δίνει πλήθος 
αφορμές για ταξίδια σε κόσμους μαγικούς.  

 

Στο εξής  στο χώρο του θεάματος ο κινηματογράφος άρχισε να  εκτοπίζει 
σοβαρά το θέατρο και να κερδίζει σημαντικό έδαφος στα αστικά κέντρα σε βάρος 
του Καραγκιόζη. Ο τελευταίος κρατά στο βασίλειο του τα χωριά, όπου ο 

κινηματογράφος θα παραμείνει για χρόνια άγνωστος. Οι στατιστικές αναφέρουν 
γι' αυτήν την εποχή εβδομήντα μια   αίθουσες κινηματογράφου σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων στις παραπάνω 
αίθουσες είναι ξένες   ταινίες, με φυσικό επακόλουθο την άμεση και καθοριστική 
επέμβαση των δυτικών μύθων και της δυτικής σκέψης στη συνείδηση αυτού του 

τόπου.  
 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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1.  Ποιες ήταν οι συνέπειες από την είσοδο του κινηματογράφου στο χώρο του 

θεάματος; (μον.2,5) 
 
2α. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη και την τελευταία παράγραφο του 

κειμένου. 
 

2β. Στο κείμενο τα περισσότερα ρήματα βρίσκονται σε χρόνο ενεστώτα αν και 
αναφέρεται αν και αναφέρεται σε ένα γεγονός που συνέβη στο μακρινό 
παρελθόν. Πώς χαρακτηρίζεται ο χρόνος αυτός και τι προσφέρει στο ύφος 

του κειμένου; (μον.2 [1+1])  
 

3.  Να βρείτε τη φωνή και τη συζυγία των υπογραμμισμένων ρημάτων του 
κειμένου. (μον.1,5)  
 γεμίζει  

 γίνεται  

 ξεκινούν  

 κρατά  

 προβάλλονται  

 
4.  Να σημειώσετε σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα ακόλουθα ρήματα και στη 

συνέχεια να βρείτε τη χρονική τους βαθμίδα(παρόν, παρελθόν, μέλλον)  και 

το ποιόν ενέργειας  (εξακολουθητικό, συνοπτικό, συντελεσμένο) . (μον.1,5) 
 

ρήματα χρόνος χρονική 
βαθμίδα 

ποιόν 
ενέργειας 

οργανώνουν     

έχει ανοίξει     

Ήταν     

άρχισε     

θα παραμείνει     

 

5.  Υπογραμμίστε τα κατηγορούμενα των υποκειμένων στις παρακάτω προτάσεις . 
(μον.1,5) 

 

i. Το 1898 ο κινηματογράφος είναι γεγονός. 

ii. Ο κινηματογράφος ήταν το νέο παράθυρο. 

iii. Ο κινηματογράφος είναι το νέο δαιμονικό κατασκεύασμα.  

iv. Ο κινηματογράφος θα παραμείνει άγνωστος για χρόνια. 

v. Οι περισσότερες ταινίες είναι ξένες. 
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6.  Από τις παρακάτω λέξεις να σχηματίσετε παράγωγα ρήματα. (μον.1)  
 Σοβαρός  

 ταξίδι  

 βάρος 

 ολόκληρος 

 
 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  
 

Να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω θέματα έκθεσης και να το 
αναπτύξετε. 
 
Πού θα επιλέγατε να δείτε μία ταινία στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση και 

γιατί. Να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων. 

(μον.10) 

 

Σε ένα κείμενο 150 – 200 λέξεων να αναφερθείτε στην αξία του θεάτρου και τον 

παιδευτικό του ρόλο. Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθούμε θεατρικές 

παραστάσεις; Ποια οφέλη αποκομίζουμε και τι καλλιεργούμε;  (μον.10) 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


