
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 
[2Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] 

 

ΘΕΜΑ 3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ηλέκτρα 

 Πρόκειται για τθ σημαντικότερη παράςταςθ που ζγινε από Ζλλθνεσ τα 

τελευταία είκοςι πζντε, τουλάχιςτον, χρόνια, πάνω ςτο αρχαίο δράμα 

(τραγωδία και κωμωδία).Από τθν εποχι δθλαδι των «Ορνίκων» του 

Καρόλου Κουν. 

 Είχα πολλά χρόνια να νιώςω τόςθ ευτυχία, βλζποντασ κζατρο ςτθν 

Επίδαυρο, όςο το βράδυ τθσ περαςμζνθσ Παραςκευισ . Και μαηί μου 

ζνα ςθμαντικό πλικοσ κεατών .Και τθν ευτυχία τθ ζβλεπεσ ςτον τρόπο 

που ο ζνασ κεατισ κοίταηε τον άλλον, με τρυφερότθτα, που μόνο το 

μεγάλο κζατρο μπορεί να χαρίςει ςτουσ κεατζσ του. 

 Τι είχε γίνει ; Είχε γίνει ζνα κεατρικό καφμα .Και όπωσ όλα τα καφματα 

ιταν πάρα πολφ απλό και φυςικό. Είχε βρεκεί με ακρίβεια και ςυνζπεια 

ζνασ (από τουσ πολλοφσ ίςωσ) τρόπουσ να δοφμε και να ακοφςουμε μια 

αρχαία τραγωδία εμείσ, οι ςθμερινοί Ζλλθνεσ, και να νιώςουμε χτεςινό 

τον 5ο αιώνα πριν από το Χριςτό. Να γεφυρώςουμε χάςματα, κενά, 

απώλειεσ, ολικζσ καταςτροφζσ και να δοφμε με ςυγκίνθςθ πωσ τίποτα 

δε χάκθκε. Όλα ιταν εκεί .Οι ιχοι, τα χρώματα, θ κίνθςθ – και όχι μόνο 

ζνα κείμενο ςε μια βιβλιοκικθ. 

 Γιατί το μζγα πρόβλθμα ςτο αρχαίο κζατρο είναι να ανακαλφψεις, 

μζςα από τισ αιςκιςεισ ςου, αυτά που χάκθκαν οριςτικά: τον ιχο τθσ 

ελλθνικισ γλώςςασ, τον ιχο τθσ μουςικισ και του τραγουδιοφ, τθ 

γραμμι και τθ διαγραφι τθσ κίνθςθσ ςτον αζρα. Και οι αιςκιςεισ ςου 



να κζςουν ςε λειτουργία το μυαλό ςου. (Και όχι, όπωσ γίνεται ςυνικωσ, 

με τθν αντίκετθ φορά.)  

 Μ. Χρθςτίδθσ 

 Εφθμ. Ζκνοσ 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

1. Γιατί ο αρκρογράφοσ χαρακτθρίηει τθ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ 
κεατρικό καφμα; 
 

2. Να βρείτε τα αντικείμενα των υπογραμμιςμζνων ρθμάτων. 
  

3. Να βρείτε ςυνώνυμα των λζξεων που είναι γραμμζνεσ με  
ζντονα γράμματα.  

4. Σφμφωνα με το κείμενο, πώσ καταλάβαινε κανείσ τθν ευτυχία 
που ζνιωκαν οι κεατζσ; Βάλτε Χ ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

Α. Από το δυνατό χειροκρότθμα. 

Β. Από τα γζλια τουσ. 

Γ. Από το τρυφερό χαμόγελο τουσ. 

Δ. Από τον τρόπο που κοιτάηονταν. 

5. Παρακολουκείσ μια παράςταςθ και εςτιάηεισ τθν προςοχι  
ςου ςε ζναν θκοποιό. Παρουςίαςζ τον. 

 

 


