
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΜΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

 
ΙΙ.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
 
Να συντάξετε κριτική µιας θεατρικής παράστασης που παρουσιάστηκε στο δικό 
σας ή σε άλλο σχολείο, για να τη δηµοσιεύσετε στην τοπική εφηµερίδα. Να 
φροντίσετε, ώστε το γραπτό σας να ακολουθεί την τυπική δοµή µιας θεατρικής 
κριτικής: 

α) βασικές εξωκειµενικές πληροφορίες για το έργο (συγγραφέας, συνθήκες 
συγγραφής, προηγούµενες γνωστές παραστάσεις του -αν υπάρχουν-), 

β) είδος του έργου,  
γ) υπόθεση, δοµή και πλοκή,  
δ) οι ηθοποιοί και η ερµηνεία των ρόλων,  
ε) σκηνοθεσία - σκηνογραφία - χορογραφία - κοστούµια - µουσική, και  

στ) γενική αποτίµηση. 
 
 
ΙΙ.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
ΙΙ.2.1. Αφού διαβάσετε το ακόλουθο κείµενο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις 
που δίνονται µετά από αυτό. 

Επίκαιρη αλληγορία 
«Παραµύθι χωρίς όνοµα» του Ιάκωβου Καµπανέλλη 

στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. 
«Το παραµύθι χωρίς όνοµα» του Καµπανέλλη παίχτηκε για πρώτη φορά το 

1959. Από τότε πέρασαν 37 χρόνια και µου φαίνεται πως γράφτηκε για να παιχτεί 
σήµερα. Και θα παίζεται πάντα µε επιτυχία κάθε φορά που ο τόπος αυτός θα 
περνάει από τα καυδιανά δίκρανα 10 του 1897. 

                                                           
10  Καυδιανά (ή καβδιανά) δίκρανα: καβδιανός είναι αυτός που σχετίζεται µε την ιστορία της 

αρχαίας ιταλικής πόλης Κάβδιο (λατ. Caudium) και ειδικότερα µε την εξευτελιστική ήττα του 
ρωµαϊκού στρατού και τον αιχµαλωτισµό του από τους Σταµνίτες και τον εξαναγκασµό του να 
περάσει κάτω από ταπεινωτικό ζυγό, που αποτελούνταν από δύο δόρατα µπηγµένα στο 
έδαφος και ένα τρίτο, ώστε να σχηµατίζεται Π. «Περνώ από καβδιανά δίκρανα» σηµαίνει 
υφίσταµαι έντονο εξευτελισµό, αναγκάζοµαι να αποδεχθώ απαράδεκτους και ταπεινωτικούς 
όρους. (Από το οικείο λήµµα του Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη, 
Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 1998, σ. 801.) 
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Πράγµατι το οµώνυµο «παιδικό» παραµύθι της ∆έλτα, έργο αλληγορικό, 
διδακτικό και εθνικό γράφτηκε την επαύριο της επανάστασης στο Γουδί και 
αντανακλά την ταπείνωση του ’97, την επιβολή του ταπεινωτικού διεθνούς 
οικονοµικού ελέγχου, ενός οργάνου των ξένων δανειστών µας που για να 
εξασφαλίσουν τα λεφτά που µας έδωσαν για να αποζηµιώσουµε τη νικήτρια Τουρκία, 
µάς επέβαλαν µέσω του Μονοπωλείου φόρο στο φωτιστικό πετρέλαιο, τα σπίρτα, το 
αλάτι, αγαθά πρώτης ανάγκης και φυσικά (!) στις τράπουλες, γιατί οι ξένοι δανειστές 
γνώριζαν πως ο λαός χαρτοπαίχτης θα κατανάλωνε τράπουλες και θα εισέπρατταν τα 
χρωστούµενα. Θαρρώ πως το δάνειο του 1897 κινείται ακόµη στο Χρηµατιστήριο! 
Από αυτό το όνειδος ήρθε να µας απαλλάξει το Γουδί και εν συνεχεία ο 

Παράκλητος του Εθνικού Συνδέσµου ο Βενιζέλος. 
Η ∆έλτα και µε τρόπο εξόχως θεατρικό ο Καµπανέλλης περιγράφουν µε οίστρο 

σατιρικό και ευφορία ευρηµάτων τη µετάβαση, από την ταπείνωση στην 
αυτογνωσία και από ’κει στην εξέγερση και στην ανάκτηση της αξιοπρέπειας. 
Ο Καµπανέλλης τα σύµβολα της ∆έλτα τα µετέτρεψε σε θεατρικά σχήµατα και 

εν πολλοίς σε ζουµερούς χαρακτήρες. Το δίδυµο π.χ. βασιλιά και βασίλισσας είναι 
αµίµητο, µια έξοχη καρικατούρα µε σπαρταριστό διάλογο, υψηλό χιούµορ και 
ανεπανάληπτες ατάκες. Ο Καµπανέλλης µεταφέρει στο θέατρο το κλίµα του 
παραµυθιού ακόµη και του διδακτισµού της ∆έλτα χωρίς να κρατά αποστάσεις και 
χωρίς να απονευρώνει τη θεατρική πράξη από το συναίσθηµα ή τη συγκίνηση. 
Νοµίζω πως θα ήµαστε πιο κοντά στα πράγµατα, αν ονοµάζαµε, τη διασκευή 

του Καµπανέλλη, θεατρική µπαλάντα. 
Και έτσι το είδε στην Κεντρική του Εθνικού Θεάτρου ο Θανάσης Παπαγεωργίου 

που το σκηνοθέτησε. Το άφησε να ρεύσει ακώλυτα χωρίς ανατροπές, σχολιαστικές 
σφήνες, χωρίς υπογραµµίσεις. Θα ’λεγα και χωρίς άποψη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
το θεωρώ αρνητικό· ο Παπαγεωργίου αφέθηκε στη γοητεία του κειµένου, 
εµπιστεύτηκε την αποτελεσµατικότητα της γραφής και κυρίως εκµεταλλεύθηκε το 
ένστικτο των ηθοποιών. Η γνώµη µου είναι πως το πρώτο επίπεδο της υποκριτικής 
είχε προσωπι-κότητα. Το δεύτερο, δηλαδή τα σύνολα και οι ηθοποιοί των µικρών 
ρόλων πάσχουν ακόµη από αγκυλώσεις. Στην πρεµιέρα τουλάχιστον (εύχοµαι το 
πράγµα να βελτιώθη-κε µε την τριβή και την πάροδο του χρόνου) διέβλεπες τυπικά 
και µηχανιστικά σχήµατα, πειθαρχίες που έµοιαζαν µε πιεσµένες και ανέµπνευστες 
εκδηλώσεις. 
Ο Παπαγεωργίου είχε οργανώσει όµως µε κέφι τα ντουέτα και τα «νούµερα»· ο 

βασιλιάς του Ρηγοπούλου ερχόταν µέσα από το παραµύθι αφενός και από την 
µεγάλη σάτιρα αφετέρου· ο έξοχος κωµικός σχεδίασε µε άκρα επιµέλεια τις 
λεπτοµέρειες του καλοκάγαθου βλακός που υποδυόταν. 
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Η Νόνικα Γαληνέα µε τεράστια πείρα και ρυθµούς ευρηµατικούς, µε φαντασία 
και µέτρο κέντησε τη βασίλισσα µε απολαυστικές δόσεις και χαριτωµένη αφέλεια. 
Καρικατούρα που έσπαγε κόκαλα µε βαθιές χαράξεις αλλά και λεπτοδουλειά. 
Ο Πολύκαρπος του Παν. Μέντη αναδείχτηκε µε αγνά υλικά δεξιοτεχνίας ένας 

τραγικοκωµικός κλόουν. 
Η Κωνσταντάρου (Φτωχοµάνα) εύφορη, εύγλωττη και άµεση κυριάρχησε µε 

συγκρατηµένη κι όχι γραφική λαϊκότητα. 
Η Μαρία της Ειρήνης Μπαλτά και ο Πρίγκιπας του Χρ. Γιάνναρη, φιντανάκια 

της Σχολής του Εθνικού, έδειξαν την καλή τους αγωγή και τα καθαρά µέσα τους. 
Ο ∆άσκαλος του Στέφανου Κυριακίδη είχε κύρος, ρητορική ευφράδεια, 

ντροµπροσύνη και ευθυβολία. 
Από την πληθώρα των µικρών ρόλων ξεχωρίζουν µε το µέτρο της υπόκρισής 

τους, ο Γκόγκος, ο Αλατζάς, ο Μ. Γεωργιάδης, ο Παληός, η Ζαχ. Οικονόµου και 
το τραγούδι του Μπαγικώκη. 
Ο Νίκος Πολίτης σχεδίασε χώρο και σκηνικά µε το σκηνοθετικό γνώµονα του 

παραµυθιού µε γούστο. 
Η Αλβανού χορογράφησε σεµνά τα σύνολα. 
Η µουσική του Χατζιδάκι µε την πάροδο του χρόνου είναι κλασική πια. 

(Κριτική του Κ. Γεωργουσόπουλου, ελαφρώς συντοµευµένη, από την εφηµερίδα «Τα Νέα») 
  

α) Να αναφέρετε τα αµιγώς θεατρικά στοιχεία της κριτικής τα οποία 
περιέχονται στο κείµενο. 

β) Ο κριτικός του κειµένου που διαβάσατε δεν σχολιάζει µόνο την 
παράσταση. Τι άλλο σχολιάζει και γιατί; 

γ) Να δικαιολογήσετε τον τίτλο του έργου «Παραµύθι χωρίς όνοµα» αφενός 
και τον τίτλο της κριτικής «Επίκαιρη αλληγορία» αφετέρου. 

δ) Να επισηµάνετε το θεατρικό λεξιλόγιο του κειµένου. 
ε) Στα βιβλία της Έκφρασης-Έκθεσης συναντάµε συχνά τη φράση «απο-

τελεσµατικότητα του κειµένου». Να την διερευνήσετε στο συγκεκριµένο 
κείµενο, εντοπίζοντας την άποψη του κριτικού για την παράσταση και 
εκτιµώντας κατά πόσο η τεκµηρίωση της άποψης αυτής είναι πειστική. 

 
 
ΙΙ.2.2. Τα κείµενα που περιέχει ο ακόλουθος πίνακας προέρχονται από 
αντίστοιχες κριτικές µιας παράστασης του έργου του Πιραντέλλο «Το παιχνίδι 
των ρόλων». Αφού τα διαβάσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που δίνονται 
στη συνέχεια. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ Α ΚΡΙΤΙΚΗ Β 

Α) Στο «Παιχνίδι των ρόλων» ο 
Πιραντέλλο διερευνά τους κοινω-
νικούς ρόλους που παίζουν οι 
τρεις γωνίες ενός ερωτικού τρι-
γώνου. Η καταγωγή του σχήµατος 
αρχετυπικά φθάνει ως την αφή-
γηση της «Γενέσεως». Αυτός, Αυ-
τή και ο Όφις. Ο Πιραντέλλο αφη-
γείται την ιστορία της ψυχρής εκ-
δίκησης ενός συζύγου, που ανα-
τρέποντας τη λογική της πραγµα-
τικότητας και την απαίτηση της 
κοινής ηθικής, οδηγεί σε βέβαιο 
θάνατο τον εραστή της γυναίκας 
του υποχρεώνοντάς τον να ανα-
λάβει τις ευθύνες της µοιχείας. 
Υπάρχει όµως κάτι ουσιαστικότε-
ρο στον πυρήνα αυτού του παρά-
ξενα απλού έως απλοϊκού έργου. 
Η καταστροφή που περιγράφεται 
γυµνή από συναισθήµατα και 
πλήρης από διάνοια καθιστά το 
κείµενο του Πιραντέλλο ένα εν-
διαφέρον θεατρολογικό δοκίµιο. 
Β) Ο Βολανάκης που µετέφρασε 
µε οίστρο το έργο, σκηνοθέτησε 
µια πανούργα παράσταση. Μέγας 
µάγος στη διεύθυνση ηθοποιών, ο 
Βολανάκης παίζει µε όλα τα στυλ, 
σε όλα τα επίπεδα. 
Γ) Η Μπέττυ Αρβανίτη είναι έξο-
χη στην ειρωνική σύλληψη του 
ρόλου της. Ο Πέππας είναι ένας 
ηθοποιός µε σπάνιες αρετές στο 
παιχνίδι των υπαινιγµών. 
∆) Ιδού µια σοφιστεµένη παρά-
σταση ενός δύσβατου και απλοϊ-
κού σε πρώτη επαφή έργου. 

α) Το κλασικό τρίγωνο του έργου (ένα ζευ-
γάρι και µια εξωσυζυγική σχέση) το οποίο 
πλέει µέσα σε τρικυµισµένα πελάγη πάθους, 
ορθολογισµού και υστεροβουλίας, δείχνει 
να πιστεύει ανά πάσα στιγµή τις αλήθειες, 
όπως αυτές µεταβάλλονται µέσα στην 
πορεία της παράστασης. Ένα έργο για ξύ-
πνιους θεατές, από τη στιγµή που υποχρεώ-
νει το κοινό σε εγρήγορση και διαρκή 
αµφιβολία, κάνοντας κάθε ταύτιση µε τους 
ήρωες αδύνατη. Τα τρία κεντρικά πρόσωπα 
υπονοούν περισσότερα από όσα εκστοµίζουν. 
Αµφισβητούν σχέσεις και συναισθήµατα. 
Κανείς δεν είναι διαθέσιµος να βάλει το 
χέρι του στη φωτιά για οτιδήποτε. Εννοείται 
πως τέτοιου είδους κείµενα απαιτούν πολύ 
ξεχωριστούς ηθοποιούς. 
β+γ) Ακόµα και η καλή ηθοποιός Μπέττυ 
Αρβανίτη δεν κατορθώνει να φτάσει στα 
επίπεδα άλλων ξένων ηθοποιών που έχουν 
ερµηνεύσει το ρόλο. Ο ρόλος είναι περισσό-
τερο πολύπλοκος απ’ όσο δείχνει να τον 
δίδαξε ο σκηνοθέτης της παράστασης στην 
πρωταγωνίστριά του. Και ο Σοφοκλής Πέππας 
κατορθώνει να δώσει µια απόµακρη γεύση 
ενός χαρακτήρα τον οποίο κάπου µοιάζει 
να έχει υποπτευθεί, δίχως όµως να τον έχει 
νιώσει ολοκληρωτικά. 
β+δ) Μπορεί το «Παιχνίδι των ρόλων» να 
µη βρίσκεται ακριβώς στο -υψηλό- επίπεδο 
προηγουµένων παραστάσεων αυτού του 
θεάτρου, αξίζει όµως να το δει κανείς, µόνο 
και µόνο για ν’ απολαύσει ένα (όπως πάντα 
αριστοτεχνικά µεταφρασµένο από τον Μίνω 
Βολανάκη) πιραντελλικό κείµενο, το οποίο, 
όχι µόνο µένει ανέγγιχτο από τον χρόνο, 
αλλά δείχνει να ωριµάζει ακριβώς όπως το 
παλιό κρασί. 
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(Η κριτική Α είναι του Κ. Γεωργουσόπουλου και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Τα Νέα» µε 
τίτλο «Η µετακένωση» και η Β του Σ. Παγιατάκη από την «Καθηµερινή» της 13ης 12.98, µε τίτλο 
«Το παιχνίδι των ρόλων». Και τα δύο κείµενα είναι συντοµευµένα.) 
 

α) Τα στοιχεία Α) και α) των δύο ανωτέρω κειµένων αναφέρονται στο έργο 
και την υπόθεσή του. Ποιες πληροφορίες γι’ αυτή µας παρέχουν; 

β) Τα στοιχεία Β) και β) αναφέρονται στον σκηνοθέτη. Πώς αξιολογείται η 
δουλειά του (σκηνοθετική και µεταφραστική) σε κάθε απόσπασµα; 

γ) Τα στοιχεία Γ) και γ) αναφέρονται στην ερµηνεία των ηθοποιών. Ποια 
είναι η άποψη κάθε κριτικού γι’ αυτήν; 

δ) Τα στοιχεία ∆) και δ) περιέχουν γενική αποτίµηση της παράστασης. Ποιο 
είναι το συµπέρασµα κάθε κριτικού; 

ε) Ποια από τις δύο κριτικές θα σας έπειθε περισσότερο να δείτε την 
παράσταση και γιατί; 

 
ΙΙ.3. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
ΙΙ.3.1. Να διαβάσετε την κριτική της παράστασης του έργου του Αριστοφάνη 
«Ειρήνη» από το «Άρµα Θέσπιδος», στην Έκφραση-Έκθεση, τεύχος Β΄,  
σσ. 174-177 και να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
1. Να γράψετε τις λέξεις / φράσεις που οριοθετούν τα σηµεία του κειµένου τα 

οποία αναφέρονται 
α) στην παράσταση και στους συντελεστές της, 
β) στα πολιτικά και κοινωνικά δρώµενα της εποχής που γράφτηκε η κωµωδία, 
γ) στις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες του τόπου την εποχή που 

ανέβηκε η παράσταση για την οποία γράφτηκε η κριτική. 
2.  Σε ποια σηµεία της παράστασης επικεντρώνει ο κριτικός τις αντιρρήσεις του; 
3.  Ποιο είναι το καταληκτικό σχόλιο του κριτικού; 
4.  Ποια στοιχεία της παράστασης έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την επιτυχία της; 
5. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το λυρικό απόσπασµα από τον χορό, να 

επιλέξετε τη σωστή απάντηση, µε βάση πάντοτε τα στοιχεία της κριτικής, και 
να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Να συνδυάσετε τις απαντήσεις σας 
και τη δικαιολόγησή τους µε την άποψη του Κώστα Γεωργουσόπουλου ότι 
«το δράµα είναι κείµενο πολιτικό»: Ο δηµιουργός του εκπροσωπεί την πόλη 
και απευθύνεται σε πολίτες. 
i)  Οι άνδρες του χορού 
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α) επιλέγουν τη ζωή και όχι τον πόλεµο που σηµαίνει θάνατο, 
β) έχουν αντιηρωική νοοτροπία, 
γ) είναι άνθρωποι που προτιµούν την καλοπέραση, 
δ) είναι αδιάφοροι για τον πόλεµο που διεξάγει η πατρίδα τους. 

∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
 

ii)  Ο ποιητής που έγραψε το έργο 
α) διαφωνεί µε τον πόλεµο της πατρίδας του κατά των Πελοποννησίων, 
β) είναι υµνητής της καλοπέρασης, 
γ) δεν διαπνέεται από υψηλά ιδανικά, 
δ) καταγγέλλει µε τον τρόπο του τον πόλεµο γενικά. 

∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
 
ΙΙ.3.2. Όπως γνωρίζετε, σε µια συνήθη παρουσίαση θεατρικής παράστασης 
αρχικά δίδονται τα βασικά στοιχεία της παράστασης (τίτλος έργου, συγγραφέας, 
χώρος, χρόνος), στη συνέχεια κάποιες πληροφορίες για την υπόθεση του έργου 
και τους συντελεστές της συγκεκριµένης παράστασης (πρωταγωνιστές, 
σκηνοθεσία κλπ), και τέλος κάποια σχόλια γι’ αυτήν. 
Με βάση τους ανωτέρω άξονες κατάταξης του υλικού: 
 

α) Να βάλετε στη σωστή σειρά τα ακόλουθα αποσπάσµατα, ώστε να 
σχηµατίσετε την παρουσίαση µιας θεατρικής παράστασης του έργου του 
Χάντκε «Κάσπαρ». 

β) Να χωρίσετε την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης που 
σχηµατίσατε, σε ενότητες και να δώσετε τον πλαγιότιτλο της καθεµιάς. 

 
- Ο συγγραφέας του έργου Χάντκε, έχοντας ως µοντέλο τον γνωστό «άγριο» 

Κάσπαρ Χάουζερ, το παιδί - ζώο που έγινε πειραµατόζωο στα χέρια εθνολόγων, 
ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και γλωσσολόγων, γράφει ένα θεατρικό δοκίµιο 
πάνω στην αλλοτρίωση. 

- Τη φετινή παράσταση του έργου σκηνοθετεί ο Θύµιος Καρακατσάνης, ο 
οποίος µε το σίγουρο ένστικτό του, λαϊκό και γνήσιο, διδάσκει µε καηµό ψυχής 
αυτό το ρέκβιεµ, ενώ η Κατερίνα Καρακατσάνη δηµιούργησε θαυµάσιο ψυχρό 
περιβάλλον πειραµατικού εργαστηρίου και σχεδίασε έξοχα κοστούµια και µάσκες. 
- Περάσανε ήδη 25 χρόνια από τότε που ο Ευαγγελάτος µε τον Τσακίρογλου 
παρουσίασαν στο Εθνικό Θέατρο το αριστούργηµα του Χάντκε «Κάσπαρ». 
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- Στο πρώτο µέρος του έργου παρουσιάζεται µε µέθοδο µπρεχτική ο τρόπος µε τον 
οποίο το σύστηµα αλλοτριώνει τη συνείδηση του νέου ανθρώπου, ενώ στο δεύτερο 
καταγράφεται ο θρίαµβος του συστήµατος, η αυτοπαγίδευση του θύµατος και η 
απελπισία της οµοιοµορφίας. 
- Οι διαπιστώσεις για το φαινόµενο της αλλοτρίωσης είναι αρχαιότατες, καθώς 
ήδη από την εποχή των σοφιστών και κυρίως του Αντιφώντα, η διάκριση ανάµεσα 
στο «φύσει» και το «θέσει» είναι θεµελιώδης. 

- Και ο Μπρεχτ στο έργο του «Άντρας για άντρας» µελετά το ξεµοντάρισµα και 
το µοντάρισµα ενός ανθρώπου µέσω του στρατιωτικού κώδικα συµπεριφοράς και 
συµµόρφωσης. 

- Να που στην πληµµυρίδα της τηλεοπτικής σαβούρας υπάρχουν και νέοι 
καλλιτέχνες που ανθίστανται, παίζοντας και ρισκάροντας µε έργα που 
αποκαλύπτουν τη µεγάλη µηχανή του κιµά, που µετατρέπει τις ζωντανές σάρκες σε 
τυποποιηµένα λουκάνικα. 

- Τον ήρωα του έργου αποδίδει θαυµάσια  η Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, µια νέα 
δαιµόνια ηθοποιός και δίπλα ανθούν τέσσερα ταλαντούχα νέα παιδιά, ο Μάνος 
Αγγελίδης, ο Γιώργος Καραθάνος, η Μαρία Κατσένου και η Χριστίνα Παπακώστα. 

- Φέτος το χειµώνα το ίδιο έργο ανεβαίνει ξανά από τη ∆εύτερη Σκηνή του 
θεάτρου «Μπροντγουαίη» σε σκηνοθεσία Θύµιου Καρακατσάνη. 

- Τις απόψεις των σοφιστών επανατοποθέτησαν στην εποχή των Φώτων ο 
Ρουσσώ και ο Ντιντερό και αργότερα ο Μαρξ, που µελέτησε σε βάθος τα 
προβλήµατα της ιδεολογίας και διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος αλλοιώνεται και 
µοντάρεται από το περιβάλλον, το σύστηµα, τους κώδικες συµπεριφοράς που τον 
υποδέχονται. 

- Κοντά στον Μπρεχτ ο Χάτνκε, στο συγκεκριµένο έργο του µελετά τις εγγραφές 
που το γλωσσικό κυρίως σύστηµα, ως κύριος φορέας ιδεολογίας χαράσσει στη 
πρωτογενή συνείδηση του Κάσπαρ. 
(Τα αποσπάσµατα, διασκευασµένα για τις ανάγκες της άσκησης, προέρχονται από τη θεατρική 
κριτική του Κώστα Γεωργουσόπουλου µε τίτλο «Η µηχανή της αλλοτρίωσης», που δηµοσιεύτηκε 
στην εφηµερίδα «Τα Νέα».) 
 
ΙΙ.3.3. Να δηλώσετε τη θέση που έχουν τα ακόλουθα αποσπάσµατα στη 
θεατρική κριτική από την οποία προέρχονται, αντιστοιχίζοντας τα δεδοµένα της 
στήλης Α µε εκείνα της στήλης Β και γράφοντας την επιλογή σας στην κενή 
γραµµή που υπάρχει στο τέλος της άσκησης. Μπορεί να αντιστοιχούν 
περισσότερα από ένα αποσπάσµατα σε ένα δεδοµένο της στήλης Β. Σε κάθε 
περίπτωση να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1.  ∆ύσκολο να αναπαραχθούν θεατρικά οι επιθανάτιες 
ακροβασίες της µνήµης, αλλά αυτό το επιχειρούν γραπτώς ο 
Γ. ∆ιαλεγµένος και σκηνοθετικώς ο Λ. Βογιατζής στο 
θεατρικό έργο «Η νύχτα της κουκουβάγιας». 

2.  Ο κατάκοιτος Ίων συνυπάρχει ανά πάσα στιγµή µε τον 
νεαρότερο εαυτό του, λειτουργώντας ως σιωπηρός παρατη-
ρητής του παρελθόντος του, και κυρίως της ερωτικής του 
προδοσίας, που τον σηµάδεψε µοιραία και τον οδήγησε στην 
καταστροφή. 

3.  Επιθανάτιες ακροβασίες 
4.  Η σκηνοθεσία εντοπίζει πολλά από τα «αγκάθια» του 
κειµένου, αλλά δίνει συχνά την εντύπωση ότι προσπαθεί να 
δηµιουργήσει εντάσεις σε σηµεία όπου αυτές δεν υφίστανται, 
χρησιµοποιώντας µέσα παραπλανητικά. 

5.  «Η νύχτα της κουκουβάγιας» του Γιώργου ∆ιαλεγµένου από 
το θέατρο της οδού Κυκλάδων, σε σκηνοθεσία Λευτέρη 
Βογιατζή. 

6.  Η σκηνή των γενεθλίων αγγίζει τα όρια του πληκτικού και 
σώζεται ουσιαστικά χάρη στο πάθος της Μαρίας Σκουλά, η 
έκρηξη της οποίας συντρίβει την οµοιοµορφία και κορυφώ-
νει τις εντάσεις. 

7.  Πέρα όµως από τις αδυναµίες της παράστασης αυτό που 
έχει σηµασία είναι η αίσθηση της τελευταίας εκπνοής. Και η 
αίσθηση αυτή διασώζεται, έστω και θρυµµατισµένη. 

8.  Αν εξαιρέσουµε κάποιες χορογραφηµένες µετακινήσεις 
αντικειµένων, η παράσταση δεν κατορθώνει να δηµιουργή-
σει µιαν ονειρική ατµόσφαιρα για να µορφοποιήσει τα 
προβλήµατα της µνήµης του ήρωα. Για παράδειγµα, η σκηνή 
του εορταστικού τραπεζιού δεν απέχει πολύ από µια πιθανή 
ρεαλιστική απόδοσή της. 

 
 
Α. Τίτλος 

θεατρικής 
κριτικής 

 
 
 
Β. Υπότιτλος 

θεατρικής 
κριτικής 

 
 
 
Γ. Πρόλογος 
 
 
 
∆. Κύριο µέρος 
 
 
 
 
Ε. Επίλογος 

 
Αντιστοίχιση .........................................................................................................  
∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
 
(Τα αποσπάσµατα, ελάχιστα διασκευασµένα, προέρχονται από τη θεατρική κριτική της Στέλλας 
Λοΐζου που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Το Βήµα», στις 15.11. 1998) 
ΙΙ.4. Λεξιλόγιο σχετικό µε τη θεατρική κριτική 
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ΙΙ.4.1. Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
 
Ασχολούµενος ερασιτεχνικά µε τη δηµοσιογραφία έχετε ετοιµάσει το ακόλουθο 
σύντοµο κείµενο για τη θεατρική παράσταση που ανέβηκε πρόσφατα στο 
πνευµατικό κέντρο της περιοχής σας. Ο διευθυντής όµως της τοπικής 
εφηµερίδας, στην οποία επιθυµείτε να το δηµοσιεύσετε, σας συνιστά να το 
ξαναγράψετε, διατηρώντας την επικριτική του διάθεση και µετριάζοντας 
παράλληλα την επιθετικότητα και την οξύτητα του ύφους σας. Γράψτε το 
κείµενο σύµφωνα µε αυτή την υπόδειξη. 

 
Παταγώδη αποτυχία σηµείωσε η παράσταση που ανέβασε πρόσφατα στο 

πνευµατικό κέντρο της περιοχής µας ο πρωτοποριακός θίασος «Οµάδα Τέχνης». 
Το ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό της πόλης µας κατηγόρησε δριµύτατα το σκηνοθέτη 
ότι µε τους αποτυχηµένους πειραµατισµούς του πρόδωσε το έργο και εγκατέλειψε 
τους υπόλοιπους συντελεστές στην τύχη τους. Το τελικό αποτέλεσµα ήταν µια 
δουλειά πρόχειρη και χωρίς καµιά πρωτοτυπία που προσπαθούσε να παραστήσει 
την εµπνευσµένη, κοροϊδεύοντας το κοινό  που την τίµησε Το κοινό αυτό έδειξε τη 
ζωηρότατη δυσαρέσκειά του γιουχαίζοντας στο τέλος το σκηνοθέτη. Πάντως η 
θύελλα των αντιδράσεων που ξεσήκωσε δεν έχει κοπάσει ακόµη. 
 
 
ΙΙ.4.2. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
ΙΙ.4.2.1. Στις ακόλουθες προτάσεις κάποιοι µαθητές εκφράζουν τις εντυπώσεις 
τους από διάφορα έργα που παρακολούθησαν. Μαντέψτε από τα λόγια τους το 
είδος θεάτρου στο οποίο αναφέρεται ο καθένας, και σηµειώστε το στην 
αντίστοιχη παρένθεση. 
 

θεατρική επιθεώρηση µιµόδραµα φάρσα 
κωµειδύλλιο οπερέτα χορόδραµα 
µελόδραµα ορατόριο  
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α) Η παράσταση ήταν αποτυχία. Η ζωντανή µουσική ήταν εκκωφαντική, ενώ τα 
τραγούδια του θιάσου µαγνητοφωνηµένα. Μερικά χορευτικά ήταν ίσως 
θεαµατικά, αλλά οι χορευτές δεν διακρίνονταν για τη δεξιοτεχνία  και το 
συντονισµό τους. Το µεγαλύτερο, όµως, µειονέκτηµα βρισκόταν στα κείµενα. 
Γεµάτα κοινοτοπίες και αστειάκια. Μάταια οι καηµένοι οι ηθοποιοί πάσχιζαν 
να βγάλουν γέλιο. Καµία σατιρική διάθεση. ∆ε γελάσαµε καθόλου. (-------------
) 

β) Εντυπωσιακή παράσταση µε πλούσια σκηνικά και πανάκριβα  κοστούµια. 
Παρόλο που δεν καταλάβαινα την υπόθεση, εντυπωσιάστηκα από την 
ορχήστρα και συγκινήθηκα από την ερµηνεία των καλλιτεχνών. (---------------) 

γ) Στην αρχή το θέαµα µας παραξένεψε, στη συνέχεια, όµως, µας παρέσυρε σε 
κόσµους µαγικούς. ∆εν ξέραµε τι να πρωτοθαυµάσουµε, τις αιθέριες κινήσεις 
των καλλιτεχνών, τη δεξιοτεχνία τους στους βηµατισµούς και τα άλµατα, τη 
συναρπαστική µουσική. (-----------------) 

δ) Ένα χαρούµενο έργο, όλο τραγούδια,  που είχε, όµως, και κάποια υπόθεση του 
παλιού καιρού. Ωραίο το θέατρο, πλούσια η παράσταση και οι ηθοποιοί  πότε 
έπαιζαν και πότε τραγουδούσαν. (-----------------------) 

ε) Γελάσαµε πολύ. Ξεδώσαµε, µπορώ να πω. Βέβαια, το έργο δεν ήταν «ιδιαίτερα 
υψηλών απαιτήσεων», το αντίθετο µάλιστα. Επιφανειακά δοσµένοι οι 
χαρακτήρες, χονδροειδή τα αστεία, άπειρες οι γκάφες και οι παρεξηγήσεις. Η 
παράσταση, όµως, ήταν πολύ ζωντανή και κεφάτη. (--------------) 

στ) Όταν η σκηνοθεσία είναι καλή, ακόµη και ένα έργο που γράφτηκε τον 
προηγούµενο αιώνα µπορεί κανείς να το δει ευχάριστα. Η υπόθεση ήταν, 
βέβαια, ξεπερασµένη και οι ήρωες άνθρωποι του χωριού µε νοοτροπία µιας 
άλλης εποχής, είχε, όµως, µιαν αφέλεια που δεν τη βρίσκεις πια σήµερα. (------
-------) 

ζ) Υποβλητική και πολύ βαριά η ατµόσφαιρα, µου θύµιζε εκκλησία. Η ορχήστρα 
και ο βαρύτονος µε έκαναν να  νιώσω παράξενα, σχεδόν µου προκάλεσαν 
δέος. (---------------------) 

η) Μας εντυπωσίασε η οµάδα των ξένων καλλιτεχνών µε την ευαισθησία και την 
πρωτοτυπία της. Με πόση εκφραστικότητα απέδωσαν τα συναισθήµατά  του 
ρόλου τους, µε πόση χάρη και πειστικότητα µας παρέσυραν στο µαγικό τους 
κόσµο χωρίς µια λέξη! (-----------------) 
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ΙΙ.4.2.2. Πώς θα χαρακτηρίζατε τα ακόλουθα θεατρικά έργα, αν υποθέσουµε ότι 
είχατε παρακολουθήσει τις αντίστοιχες παραστάσεις τους και επρόκειτο να 
γράψετε µία κριτική γι’ αυτές; Να αντιστοιχίσετε τα έργα της Α στήλης µε τον 
χαρακτηρισµό τους στη Β στήλη. (Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.) 
 

Α Β 
 
1. Ένα θεατρικό έργο  του περασµένου αιώνα που θίγει ένα 
πρόβληµα της εποχής του. Οι ήρωές του ενσαρκώνουν 
τον άνθρωπο που προέκυψε από τις κοινωνικές και 
οικονοµικές συνθήκες, όπως είχαν πλέον διαµορφωθεί, 
και η δράση του εκτυλίσσεται σε ένα κλειστό χώρο, 
σαλόνι ή γραφείο.  

2. Το έργο του Ερρίκου Ίψεν «Κουκλόσπιτο»,1879, 
καταγγέλλει τη στερηµένη ζωή που είναι καταδικασµένη 
να ζήσει η γυναίκα της εποχής στα πλαίσια του γάµου, 
και υποστηρίζει το δικαίωµά της να είναι αυθύπαρκτο 
και αυτόβουλο άτοµο. 

3. Ο ∆ηµήτρης Μπόγρης στην κωµωδία του «Φουσκοθα-
λασσιές» 1937, σκιτσάρει τύπους του χωριού και της 
πόλης στην καθηµερινή τους αντιπαράθεση. 

4. Το έργο του Άντον Τσέχωφ «Πρόταση Γάµου» 1888, 
κατορθώνει σε µια πράξη να δώσει µια ολοκληρωµένη 
εικόνα της επαρχίας, όπου µε ευστροφία και χιούµορ 
διαπλέκονται απολαυστικά ο έρωτας, ο γάµος και η 
ιδιοκτησία της γης. 

5. «Ο Παπαφλέσσας» του Σπύρου Μελά παρουσιάζει ζω-
ντανά την προσωπικότητα του µεγάλου ήρωα του ’21. 

 

 
α) ηθογραφικό 
 
 
β) ιστορικό 
δράµα 

 
 
γ) συµβολικό 
 
 
δ) µονόπρακτο 
 
 
ε) 
πρωτοποριακό 
για την 
εποχή του 

 
 
στ) αστικό  

δράµα 

 
Αντιστοίχιση .........................................................................................................  
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ΙΙ.4.2.3. Στις ακόλουθες προτάσεις που αναφέρονται στο θίασο και τις 
παραστάσεις να συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη 
λέξη από αυτές που δίνονται: 
 
α) Από ένα (φοιτητικό θίασο, µπουλούκι, επαγγελµατικό θίασο) ---------------- ο 
θεατής έχει την απαίτηση να απολαύσει µια (πρόχειρη, ανιαρή, επιµεληµένη) --
-------- παράσταση, ενώ δεν έχει ιδιαίτερες προσδοκίες για τις παραστάσεις των 
(ερασιτεχνικών, επαγγελµατικών, πρωτοποριακών) ---------------- θιάσων. 

β) Οι (επαρχιακοί, ερασιτεχνικοί, πειραµατικοί) ---------------- θίασοι, συνήθως, 
τολµούν νέους τρόπους ερµηνείας και νεωτεριστικές σκηνοθετικές προσεγγίσεις 
σε κλασικά έργα. 

 γ) Οι ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις που δίνονται σε (επαγγελµατικούς, 
ερασιτεχνικούς, επαρχιακούς) ---------------- θιάσους, τους επιτρέπουν να 
ανεβάζουν παραστάσεις (πανηγυρικές, ευπρόσωπες, τιµητικές ) --------------- 

δ) Συχνά παρακολουθούµε άρτιες, πραγµατικά, παραστάσεις από (µπουλούκια, 
ερασιτεχνικούς, επαγγελµατικούς) ------------------- θιάσους. 

ε) Η δηµιουργία (θεατρικής κοµπανίας, θεατρικής οµάδας, µπουλουκιού) ----------
----- µέσα στο σχολείο δίνει τη δυνατότητα έκφρασης σε πολλούς µαθητές και 
χαρίζει (ανιαρές, άψογες, αξέχαστες) ----------------- παραστάσεις στο µαθητικό 
κοινό. 

στ) Τα παλαιότερα χρόνια η µοναδική επαφή του κοινού της επαρχίας µε το 
θέατρο ήταν (οι φοιτητικοί θίασοι, τα µπουλούκια, οι πρωτοποριακοί θίασοι) -
------------- που περιόδευαν στην περιοχή τους. 

ζ) Οι (ερασιτεχνικοί, πρωτοποριακοί, επαγγελµατικοί) ------------------ θίασοι 
ανεβάζουν κυρίως έργα που εκφράζουν τον προβληµατισµό και τις αγωνίες του 
ανθρώπου της εποχής που έρχεται. 
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ΙΙ.4.2.4. Να συµπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις από θεατρικές 
κριτικές, µε την πιο εύστοχη από τις λέξεις που δίνονται και χαρακτηρίζουν 
έναν ηθοποιό. 
 

αστέρι ιέρεια της τέχνης τραγωδός 
βεντέτα κοµπάρσος  
βουβό πρόσωπο πρωταγωνιστής / τρια  

 
α) Ιδιαίτερα εκφραστικός και απόλυτα εναρµονισµένος στο κλίµα της παράστασης 
ο πρωτοεµφανιζόµενος ηθοποιός προκαλεί αίσθηση ακόµη και ως -----------.  
Θα µε θυµηθείτε! Νέος/α/ο- ------------- γεννιέται στο χώρο του θεάτρου! 

β) Ευαίσθητη ηθοποιός και αναµφισβήτητα ταλαντούχος η κ. Τ. ∆υστυχώς, όµως, 
βιάστηκε να σηκώσει στους νεανικούς της ώµους το ρόλο της ------------- σε 
ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό έργο. 

δ) Μεγάλη ------------------- χαρακτηρίστηκε η Κατίνα Παξινού για την ερµηνεία 
της στους ρόλους της Κληταιµνήστρας και της Ιοκάστης. Η συνολική προσφορά 
της στο θέατρο της δίνει επάξια τον τίτλο της --------------------- . 

ε) Βασικό ελάττωµα αρκετών από τους σηµερινούς νεαρούς ηθοποιούς είναι ότι 
από την πρώτη τους κιόλας εµφάνιση θεωρούν τον εαυτό τους επιτυχηµένο και 
αρχίζουν να συµπεριφέρονται ως ----------------- . 

στ) Όλοι οι συντελεστές της παράστασης από τους ------------ έως τους -------------
- εργάστηκαν µε κέφι και µας παρουσίασαν ένα έξοχο αποτέλεσµα, προϊόν 
συλλογικής δουλειάς. 
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ΙΙ.4.2.5. Να συµπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις µε το κατάλληλο επίθετο 
από αυτά που δίνονται στο γένος που ταιριάζει:  
 

αµερόληπτος αντικειµενικός, ενηµερωµένος 
ανεπηρέαστος ελεύθερος  

 
Μία θεατρική κριτική οφείλει να είναι -------------------- και να πληροφορεί µε 

ειλικρίνεια το κοινό για την ποιότητα και την αξία µιας παράστασης. Ο κριτικός 
ως -------------- κριτής πρέπει εξίσου να παρουσιάζει τις αρετές και τις αδυναµίες 
που παρατηρεί, ------------- από τις προσωπικές του συµπάθειες ή αντιπάθειες και 
---------------- από δογµατισµούς. Ο σωστός κριτικός πρέπει να είναι καλά ---------
--- στα ζητήµατα του θεάτρου, στην ιστορία του και στα προβλήµατα που σήµερα 
το απασχολούν. 
 

ΙΙ.4.2.6. Για την παράσταση της κωµωδίας «Μιας πεντάρας νιάτα» των 
Ασηµάκη Γιαλαµά και Κώστα Πρετεντέρη το 1966, στον τύπο της εποχής 
γράφτηκαν επιδοκιµαστικές κριτικές, των οποίων αποσπάσµατα ακολουθούν. 
Να τα διαβαθµίσετε  ανάλογα µε το βαθµό της επιδοκιµασίας που εκφράζουν, 
αρχίζοντας από εκείνο µε τη µικρότερη επιδοκιµασία και σηµειώνοντας τους 
αριθµούς 1-5 στο κενό που αντιστοιχεί σε κάθε απόσπασµα. 
--- Ένα από τα καλύτερα έργα της θερινής περιόδου. Καλογραµµένο, σεµνό, µε 
πολύ έξυπνο διάλογο και απρόοπτα κωµικά ευρήµατα έχει τη σφραγίδα της 
ευσυνείδητης δουλειάς, τόσο από άποψη συγγραφής, όσο και από άποψη 
διανοµής ρόλων και εν γένει διδασκαλίας. 

--- ∆ιασκεδαστικότατη υπόθεση, πολύ έξυπνος διάλογος, ένας ένας διαλεγµένοι οι 
ηθοποιοί. Μια ωραία παράσταση. 

--- Η αβίαστη πλοκή, ο έξυπνος διάλογος, οι φαιδρές καταστάσεις κερδίζουν το 
πυκνό κοινό του θεάτρου. 

--- Εργάκι από τα συνηθισµένα της εποχής του θέρους. Αλλά πόσο καλά δοσµένα, 
όσα ξετυλίγονται!  

--- Λαµπρή επιτυχία στη διανοµή! Στο σύνολο µια υποδειγµατική συνεργασία 
συγγραφέων και ερµηνευτών. 

(Τα αποσπάσµατα προέρχονται από την έκδοση «Θέατρο 66», Έκδοση θεάτρου, µουσικής, χορού 
και κινηµατογράφου για το 1966, του Θ. Κρίτα, σ. 352.) 
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ΙΙ.4.3. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
ΙΙ.4.3.1. Το Πειραϊκό Θέατρο του ∆ηµήτρη Ροντήρη συµµετείχε το 1966 στο 
φεστιβάλ του Εδιµβούργου (29 Αυγούστου - 3 Σεπτεµβρίου) µε τις τραγωδίες 
«Μήδεια» και «Ηλέκτρα». Για τις παραστάσεις αυτές ο αγγλικός τύπος έγραψε 
επαινετικότατες κριτικές, των οποίων αποσπάσµατα ακολουθούν. Να τα 
διαβαθµίσετε ανάλογα µε το βαθµό της επιδοκιµασίας αρχίζοντας από εκείνο µε 
τον µικρότερο βαθµό και χρησιµοποιώντας την αρίθµηση 1-5. Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
--- Επιπέδου η ερµηνεία της Βεργή και συντονισµένες η σκηνοθεσία και η 
χορογραφία. Ο χορός πολύ καλός και οι άλλοι ερµηνευτές κυρίαρχοι των ρόλων. 

(Daily Telegraph) 
 

--- Με τις παραστάσεις του Πειραϊκού Θεάτρου το φεστιβάλ του Εδιµβούργου µας 
ανέβασε στην κορυφή του Ολύµπου. Οι άλλες παραστάσεις βρίσκονται στα 
κράσπεδα του βουνού. 

(Scotchman) 
 

--- Το Πειραϊκό θέατρο για µια ακόµη φορά δίνει το πιο πειστικό στιλ από όλους 
τους ελληνικούς θιάσους που ήλθαν στην Αγγλία. 

(Times) 
 

--- Θρίαµβος για τους Αθηναίους. Σωστή η απόδοση των ερµηνευτών.  
Η δεξιοτεχνία του Ροντήρη κορυφώνεται στη µελωδία  και την κίνηση του χορού 
σαν µπαλέτου. 

(Daily Mail) 
 

--- Όταν γνωρίσει κανείς τέτοια παράσταση ευγνωµονεί το φεστιβάλ για την 
πρωτοβουλία του. 

(Daily express) 
∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
 
(Tα αποσπάσµατα των κριτικών είναι από το «Θέατρο 66», ό.π.. σ. 365.) 
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ΙΙ.4.3.2. Αφού παρακολουθήσατε διάφορες θεατρικές παραστάσεις ή διαβάσατε 
κάποιες κριτικές γι’ αυτές, πώς θα χαρακτηρίζατε τον σκηνοθέτη καθεµιάς, αν 
σας εντυπωσίασαν οι ακόλουθες ενέργειες του; Να συµπληρώσετε τα κενά στις 
προτάσεις, επιλέγοντας από τους χαρακτηρισµούς εκείνον που θεωρείτε 
αντιπροσωπευτικότερο και να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 
 
α) Επέλεξε κοστούµια του µεσοπολέµου, για να ντύσει τους ήρωες µιας κωµωδίας 
του Αριστοφάνη. (εκλεκτός, εκκεντρικός, εµπνευσµένος) --------------------  

∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
 
β) Ο ρόλος του Άµλετ ερµηνεύτηκε από τρεις διαφορετικούς ηθοποιούς. Στη νεαρή 
του ηλικία, µάλιστα, τον υποδύθηκε µια πρωτοεµφανιζόµενη 
ηθοποιός.(ευφάνταστος, τολµηρός, ευρηµατικός) -------------------- 

∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
 
γ) Απέδωσε την αίσθηση του κυµατισµού της θάλασσας µε ένα γαλάζιο ύφασµα, 
που το κινούσαν απαλά κάποια πρόσωπα, κρυµµένα πίσω από τις κουίντες. 
(εκκεντρικός, ευρηµατικός, εµπνευσµένος) -------------------- 

∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
 
δ) Με τη δεξιοτεχνία που τον διακρίνει  κατόρθωσε και πάλι να δέσει όλους τους 
ερµηνευτές σε ένα ενιαίο σύνολο, ώστε η ύπαρξη, η ερµηνεία, η κίνηση του 
καθενός πάνω στη σκηνή να εναρµονίζεται µε εκείνη των υπολοίπων. 
(εκκεντρικός, τολµηρός, εκλεκτός) -------------------- 

∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
  
 


