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ΚΕΙΜΕΝΟ
Στα δεκαεπτά του εγκατέλειψε τη δηµοσιογραφία για
να κάνει το ντεµπούτο του στο θέατρο. Στα τριάντα του
έγινε διεθνής “αστέρας” του κινηµατογράφου. Για ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα είχε τη φήµη του “κακού παιδιού”
λόγω του αλκοολισµού του. Και σήµερα, ύστερα από καµιά
πενηνταριά κινηµατογραφικές ταινίες, ο Πήτερ Ο’Τουλ,
εβδοµήντα δύο χρόνων και δραστήριος, συµµετέχει στην
τελευταία υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ, την ταινία
“Τροία”.
Παρακολουθώντας τον Πήτερ Ο’Τουλ, κατά τη διάρκεια
µιας συνέντευξής του, να µιλά για θέατρο, κινηµατογράφο
και ζωή, ένιωθες ότι ο ηθοποιός παρέµενε ηθοποιός. Το
πλούσιο λεξιλόγιο εχρησιµοποιείτο αργά και µε προσοχή, ο
τόνος στη φωνή υψωνόταν και χαµήλωνε αναλόγως µε την
έµφαση που έπρεπε να δοθεί στο λόγο, αλλά όλα αυτά χωρίς
στόµφο ή επιτήδευση. Η µατιά του γεννηµένου στην
Ιρλανδία αλλά µεγαλωµένου στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας
καλλιτέχνη έχει την άγρυπνη πονηριά και ετοιµότητα ενός
µάλλον λαϊκού ανθρώπου, πολύ ανοιχτού στο χιούµορ και
πιθανόν, ακόµη και σήµερα, εύκολου στον καβγά. Ποιος
µπορεί να ξεχάσει άλλωστε την εποχή που ο ίδιος αυτός ο
ευγενικός, καλοντυµένος άντρας ήταν ο φόβος και ο τρόµος
των λονδρέζικων παµπ, όπου µαζί µε άλλους διάσηµους
φίλους του προκαλούσαν ατελείωτους καβγάδες έχοντας
«Είναι
καταναλώσει
τεράστιες
ποσότητες
αλκοόλ;
απαραίτητο πού και πού να κάνεις µια βόλτα µέσα από την
πεδιάδα έχοντας πρώτα σκαρφαλώσει στα βουνά. Το
τρίκλισµα είναι εξίσου σηµαντικό στη ζωή όσο και η
παρέλαση», λέει µε ένα µειδίαµα ο Ο’Τουλ για τα χαµηλά
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σηµεία της ζωής του. Το τρίκλισµα από το αλκοόλ πάντως
παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Οι φήµες λένε ότι
αναγκάστηκε να κόψει το ποτό ύστερα από µια βαριάς
µορφής χειρουργική επέµβαση στο στοµάχι.
Παρ’ ότι εκπρόσωπος µιας παλαιότερης γενιάς
ηθοποιών, ο Πήτερ Ο’Τουλ δεν ανήκει στους κλασικούς
νοσταλγούς της “παλιάς, καλής εποχής”, όπως συνηθίζουν οι
περισσότεροι να αποκαλούν τα χρόνια της επαγγελµατικής
νιότης τους. Κάθε άλλο. Ο έµπειρος ηθοποιός είναι της
γνώµης ότι η σωστή χρήση της τεχνολογίας βοηθάει τους
καλλιτέχνες να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Μία από
τις ιστορίες που χρησιµοποιεί για να τεκµηριώσει αυτή την
άποψη αφορά τα γυρίσµατα της ταινίας “Λόρενς της
Αραβίας” και συγκεκριµένα τη µεταφορά ενός παλαιού
τρένου από την Ευρώπη στην Αφρική. «Για να µεταφέρουµε
αυτό το τεράστιο ερείπιο από τη Γερµανία στην Αφρική»,
είπε ο ηθοποιός, «έπρεπε να διασχίσουµε όλη τη Γηραιά
Ήπειρο, να φθάσουµε στην Ισπανία, να καταστρέψουµε ...
κάθε χωριό, κάθε δρόµο και κάθε σιδηροδροµικό σταθµό
στο διάβα µας, να βάλουµε µε τα χίλια ζόρια το τρένο στο
πλοίο, να ταξιδέψουµε κάτω από απαίσιες καιρικές
συνθήκες στο Μαρόκο και να το ... ανατινάξουµε! Σήµερα
είναι ευτύχηµα που όλος αυτός ο κόπος µπορεί να
αποφευχθεί µε τη βοήθεια του κοµπιούτερ. Όσο για το
αποτέλεσµα ... κοστίζει φθηνότερα. Το ζήτηµα είναι αν ο
καλλιτέχνης έχει την ικανότητα να εκµεταλλευθεί και να
αξιοποιήσει αυτή την τεχνολογία».
Ο Πήτερ Ο’Τουλ πάντα µιλούσε όπως ένιωθε. Αυτή η
ευθύτητα είναι µεν προς τιµήν του, αλλά υπήρξε κάθε άλλο
παρά ευνοϊκή για την καριέρα του, η οποία για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα τον ήθελε στα αζήτητα µε κάποιες
σκόρπιες µόνον αναλαµπές. Για όσους πιθανόν δεν
θυµούνται, η αντίδραση του Ο’Τουλ προς την Αµερικανική
Ακαδηµία Κινηµατογράφου, όταν τον επέλεξε για µια
βράβευση µε ειδικό τιµητικό Όσκαρ 2003, υπήρξε µάλλον
«Εφόσον
ειρωνική:
παραµένω
στο
παιχνίδι
του
εµπορευµατοποιηµένου θεάµατος και υπάρχει πιθανότητα να
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τον κερδίσω κάποια στιγµή τον µπαγάσα τον Όσκαρ, µήπως
η Ακαδηµία θα µπορούσε να περιµένει ως τα ογδόντα µου;».
(Από τον ηµερήσιο τύπο, διασκευή )

Λεξιλόγιο:
ντεµπούτο: η πρώτη εµφάνιση ενός καλλιτέχνη στο θέατρο,
τον κινηµατογράφο, την τηλεόραση κ.α.
παµπ:

κατάστηµα
ποτά

όπου

σερβίρονται

αλκοολούχα

λονδρέζικων παµπ: παµπ του Λονδίνου
Όσκαρ:

κινηµατογραφικό βραβείο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου
χωρίς δικά σας σχόλια (90-110 λέξεις).
Μονάδες 25

Β.1. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε
στο τετράδιό σας το γράµµα αρίθµησης της πρότασης
και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, σύµφωνα µε το
νόηµα του κειµένου.
α. Κατά τη γνώµη του αρθρογράφου ο Πήτερ Ο’Τουλ
χρησιµοποίησε το λόγο απλά και κατανοητά.
β. Ακόµη και οι αρνητικές εµπειρίες έχουν τη δική τους
σηµασία στη ζωή µας.
γ. Ο Πήτερ Ο’Τουλ αναπολεί µε νοσταλγία τα χρόνια
της επαγγελµατικής του νιότης.
δ. Η καριέρα του Πήτερ Ο’Τουλ δεν ζηµιώθηκε από την
ειλικρίνεια των λόγων του.
ε. Η τεχνολογία διευκολύνει την
ταινίας και µειώνει το κόστος της.

παραγωγή

µιας

Μονάδες 5
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Β.2. Στα τριάντα του έγινε διεθνής “αστέρας” του
κινηµατογράφου. Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα
είχε τη φήµη του “κακού παιδιού” λόγω του
αλκοολισµού του. Και σήµερα, ύστερα από καµιά
πενηνταριά κινηµατογραφικές ταινίες, ο Πήτερ
Ο’Τουλ, εβδοµήντα δύο χρόνων και δραστήριος,
συµµετέχει στην τελευταία υπερπαραγωγή του
Χόλιγουντ, την ταινία “Τροία”.
Στο παραπάνω απόσπασµα να εντοπίσετε τρία χωρία
(ένα για κάθε περίπτωση) που περιέχουν:
α. γεγονός,
β. σχόλιο του δηµοσιογράφου που έχει συντάξει το
συγκεκριµένο κείµενο,
γ. ξένο σχόλιο.
Να τα µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να τα
χαρακτηρίσετε.
Μονάδες 6
Β.3. Να εντοπίσετε στο κείµενο και να µεταφέρετε στο
τετράδιό σας τρεις λέξεις ή χωρία, όπου ο λόγος
χρησιµοποιείται µεταφορικά. Να τα αποδώσετε
κυριολεκτικά µε λέξεις ή φράσεις.
Μονάδες 6
Β.4. Να προσδιορίσετε το είδος του σχολίου που εκφράζουν
τα
σηµεία
στίξης
(εισαγωγικά,
ερωτηµατικό,
αποσιωπητικά, θαυµαστικό) σε καθένα από τα
αποσπάσµατα που ακολουθούν:
α. Παρ’ ότι εκπρόσωπος µιας παλαιότερης γενιάς
ηθοποιών, ο Πήτερ Ο’Τουλ δεν ανήκει στους
κλασικούς νοσταλγούς της “παλιάς, καλής
εποχής”, όπως συνηθίζουν οι περισσότεροι να
αποκαλούν τα χρόνια της επαγγελµατικής νιότης
τους. Κάθε άλλο.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

β. Ποιος µπορεί να ξεχάσει άλλωστε την εποχή που ο
ίδιος αυτός ο ευγενικός, καλοντυµένος άντρας
ήταν ο φόβος και ο τρόµος των λονδρέζικων παµπ,
όπου µαζί µε άλλους διάσηµους φίλους του
προκαλούσαν ατελείωτους καβγάδες έχοντας
καταναλώσει τεράστιες ποσότητες αλκοόλ;
γ. έπρεπε να διασχίσουµε όλη τη Γηραιά Ήπειρο, να
φθάσουµε στην Ισπανία, να καταστρέψουµε ...
κάθε χωριό, κάθε δρόµο και κάθε σιδηροδροµικό
σταθµό στο διάβα µας, να βάλουµε µε τα χίλια
ζόρια το τρένο στο πλοίο, να ταξιδέψουµε κάτω
από απαίσιες καιρικές συνθήκες στο Μαρόκο και
να το ... ανατινάξουµε!
δ. Εφόσον παραµένω στο παιχνίδι του εµπορευµατοποιηµένου θεάµατος και υπάρχει πιθανότητα να
τον κερδίσω κάποια στιγµή τον µπαγάσα τον
Όσκαρ, µήπως η Ακαδηµία θα µπορούσε να
περιµένει ως τα ογδόντα µου;
Μονάδες 8
Γ.

Συχνά τα Μέσα Ενηµέρωσης προβάλλουν διάφορες
πλευρές της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής πολλών
πρωταγωνιστών του θεάµατος. Σε ανοιχτή συζήτηση
που διοργανώνει το δεκαπενταµελές µαθητικό
συµβούλιο του σχολείου σου για το συγκεκριµένο
θέµα, να διατυπώσεις τις απόψεις σου σχετικά µε τις
επιδράσεις που ασκεί στους νέους το φαινόµενο αυτό
και για το πώς οι νέοι το αντιµετωπίζουν.
Η εισήγησή σου να αναπτυχθεί σε 400-500 λέξεις.
Μονάδες 50
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τις ερωτήσεις δεν θα τις
αντιγράψετε στο τετράδιο.
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µέρος των

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
4. Κάθε τεκµηριωµένη θέση είναι δεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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