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ΘΕΜΑ 5 

Ηλζκτρα 

Πρόκειται για τθ ςθμαντικότερθ παράςταςθ που ζγινε από Έλλθνεσ 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 νιϊςω τόςθ ευτυχία, βλζποντασ κζατρο ςτθν 

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

ςθμαντικό πλικοσ κεατϊν. Και τθν ευτυχία τθν ζβλεπεσ ςτον τρόπο που 

ο ζνασ κεατισ κοίταζε 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 ν’ ακοφσουμε μια 

αρχαία τραγωδία εμείσ, οι ςθμερινοί Έλλθνεσ, και να νιώσουμε τον 5ο 

αιϊνα πριν από το Χριςτό. Να γεφυρώσουμε χάςματα, κενά, απϊλειεσ, 

ολικζσ καταςτροφζσ και να δοφμε με ςυγκίνθςθ πωσ τίποτα δε χάκθκε. 

Όλα ιταν εκεί. Οι ιχοι, τα χρϊματα, 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 γλϊςςασ, 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. Κι όχι, όπωσ γίνεται ςυνικωσ, 

με τθν αντίκετθ φορά). 

(Μθνάσ Χρθςτίδθσ, Εφθμ. Έκνοσ)  



 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

1) Τι είδοσ κειμζνου είναι το παραπάνω; Ποιο είναι το κζμα του; 
20 μον.  

 

2)  κοίταζε, να ακοφσουμε,  να νιώσουμε,  να γεφυρώσουμε, να δοφμε  

Ποια από τα παραπάνω ριματα του κειμζνου χρθςιμοποιοφνται 

κυριολεκτικά και ποια μεταφορικά; 

20 μον. 

3)  Να κάνετε τθν αντιςτοίχιςθ: 

1.  τθν ευτυχία 
2. με ακρίβεια 
3. εκεί 
4. τα χρϊματα 

α. εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ 
β αντικείμενο 
γ. υποκείμενο 
δ. επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ 

 

20 μον. 

4. Παρακολουκείσ μια κεατρικι παράςταςθ και εςτιάηεισ τθν προςοχι 

ςου ς’ ζνα θκοποιό. Παρουςίαςε τον.                                                   

40 μον. 

                                


