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Δώρα Δάνα
Η παράσταση θα ανέβει;
2 η έκδοση
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“Στον Κώστα Μπακοδήμο
Επειδή είπε την σωστή λέξη την σωστή στιγμή.”

ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΝ

Τα πρόσωπα
Θεόδωρος:

PL

E

Αριστόδημος:
Κλεονίκη:
Αισχίνης:

Τραγικός υποκριτής (ηθοποιός) και θιασάρχης.
Χορηγός και συνθιασάρχης.
Σύζυγος του Θεόδωρου.
Ο γνωστός σπουδαίος ρήτορας, όταν
νέος ακόμα έπαιζε δεύτερους και τρίτους
ρόλους σε θεατρικές παραστάσεις.
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Audio Samples & Digital Exercices /
Δείγματα ήχου και ψηφιακές ασκήσεις

1. Go to www.lexis-academy.com/theatrikon-a2
2. Register for the course (for free)
3. Get access to audio samples and exercises
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Σκηνή 1η
Θεόδωρος, Αριστόδημος, Κλεονίκη. 4ος αιώνας π.Χ., Αθήνα.
Βρισκόμαστε στην αυλή του σπιτιού του γνωστού τραγικού
υποκριτή και θιασάρχη της εποχής Θεόδωρου. Εκεί βλέπουμε
να κάθεται σε μια καρέκλα ο Αριστόδημος, ο χορηγός και συνθιασάρχης του. Ο Θεόδωρος βαδίζει πάνω-κάτω.
(ενοχλημένα) Σταμάτα να πηγαίνεις
πέρα-δώθε. Με ζάλισες. Παράσταση ετοιμάζεσαι να ανεβάσεις. Όχι να τρέξεις
στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θεόδωρος:

(Σταματά απότομα να περπατά) Αριστόδημε, έχω ευθύνες. Βάζω το όνομά μου
σε αυτή την παράσταση.

M

(Αγανακτισμένα) Κι εγώ τι να πω, που
βάζω τα λεφτά μου;

SA

Αριστόδημος:

PL

E

Αριστόδημος:

Θεόδωρος:

(Διαμαρτύρεται) Κι εγώ βάζω τα λεφτά
μου, Αριστόδημε.

Αριστόδημος:

Δεν είναι το ίδιο. Εσύ παίζεις κιόλας.

Θεόδωρος:

Ακριβώς αυτό. Εγώ έχω την ευθύνη της
τέχνης. (Με έμφαση) Της αληθινής τέχνης.

Αριστόδημος:

(Αναστενάζει) Τι πράγμα κι αυτό. Όλοι οι
ηθοποιοί να νομίζουν ότι η τέχνη κρέμεται από πάνω τους.
2

(κουνά το κεφάλι του πάνω-κάτω) Συμφωνώ, Αριστόδημε. Αλλά τώρα δεν μιλάμε γι' αυτούς. Μιλάμε για μένα.

Αριστόδημος:

(Μονολογεί) Δεν απαντώ για να μη χαλάσει η δουλειά. Υπομονή. Αυτό διδάσκει η
εμπειρία. Θα ξεσπάσω αλλού. (Δυνατά)
Τελικά Θεόδωρε, αποφάσισες τι έργο θα
ανεβάσουμε;

Θεόδωρος:

(Κάθεται απότομα στην ελεύθερη καρέκλα. Σκύβει εμπιστευτικά στον συνομιλητή του) Βρήκα μια τραγωδία (τονίζει τις
συλλαβές) ε κπλη κτι κή.

Αριστόδημος:

(Κομπιάζει λίγο) Εεε βρε παιδί μου μήπως να δοκίμαζες λιγάκι με μια κωμωδία;

M

(Τινάζεται πάνω σαν ελατήριο). Κωμωδία; Εγώ; Τι με πέρασες; Αριστοφάνη; Να
μιλώ για κόλακες, μάγειρες, εταίρες και
πανέξυπνους δούλους;
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Θεόδωρος:

PL

E

Θεόδωρος:

Αριστόδημος:

Θεόδωρος:
Κλεονίκη:

Καλά, καλά. Μην κάνεις έτσι. Μια κουβέντα είπα. Αλλά να. Μιας και ανέφερες τον
Αριστοφάνη, εδώ που τα λέμε έχει κάνει
μεγάλες επιτυχίες. Οι Εκκλησιάζουσες
και ο Πλούτος σπάσανε ταμεία.
(Αλαζονικά) Εγώ είμαι τραγικός.

(Έρχεται προς το μέρος τους κρατώντας
ένα σκαμνάκι) Αυτό το ξέρουμε. Χαίρε,
Αριστόδημε.
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Χαίρε αγαπητή Κλεονίκη.

Θεόδωρος:

(Νιώθει άβολα και ξανακάθεται. Χαμηλώνει τον τόνο της φωνής του) Να. Το
λέει κι η γυναίκα μου. Είμαι τραγικός ηθοποιός.

Κλεονίκη:

(Αναστενάζει) Και τραγικός ηθοποιός και
σε όλα. (Ακουμπά το σκαμνάκι στο έδαφος και κάθεται).

Θεόδωρος:

(Χαμογελά άβολα) Ξέρεις Κλεονικούλα
μου, μιλάμε για τη δουλειά.

Κλεονίκη:

Το ξέρω. Γι' αυτό είμαι εδώ.
(Οι δυο άντρες κοιτάζονται)

Θεόδωρος:

Θα είναι βαρετό υποθέτω.
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(Επιβεβαιώνει) Πολύ βαρετό.
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Αριστόδημος:

E

Αριστόδημος:

Κλεονίκη:

(Υποκρίνεται φανερά ότι απορεί) Καλά,
δεν βαριέστε κάθε φορά να λέτε τα ίδια;

Αριστόδημος:

(Γελά τάχα αθώα) Αγαπητή Κλεονίκη υποκρίνεσαι υπέροχα.

Κλεονίκη:

Μα γυναίκα υποκριτή είμαι. (Γελά μόνη
με το αστείο της. Οι δυο άντρες από αμηχανία υποκρίνονται ότι γελούν).
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Και τώρα που είμαστε όλοι χαρούμενοι,
για πες μας Θεόδωρε, γιατί δεν θέλεις να
παίξεις κωμωδία;

Θεόδωρος:

(Τινάζεται όρθιος) Γιατί είμαι ο Θεόδωρος ο τραγικός υποκριτής. Έτσι θα υπάρχω στους αιώνες που έρχονται.

Κλεονίκη:

Τέλος πάντων. Κάνε ό,τι θες. (Απευθύνεται στον Αριστόδημο) Νομίζει πως είναι ο
Αρχάς ο Θούριος.

Θεόδωρος:

(Αγανακτεί) Μα τι λες τώρα;

Αριστόδημος:

(Στην Κλεονίκη με νόημα) Ας μη μιλάμε
τώρα για συναδέλφους του. Ας δούμε καλύτερα το έργο.
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Μια στιγμή να σας πω κι εγώ κάτι. Όπου
να΄ ναι θα έρθει ο Αισχίνης από εδώ.

SA

Κλεονίκη:

E

Κλεονίκη:

Θεόδωρος και
Αριστόδημος:

(Μαζί. Έντονα) Ποιός;

Κλεονίκη:

(Ήρεμα) Ο Αισχίνης.

Θεόδωρος και
Αριστόδημος:

(Έκπληκτοι και εχθρικοί) Ο Αισχίνης;

Κλεονίκη:

(Σηκώνεται και χαμογελά) Μου μίλησε
τόσο όμορφα, τόσο μαγευτικά. Δεν μπορούσα να του αρνηθώ. (Ανέμελα) Και τι
ήθελε ο νεαρός; Έναν ρόλο στο έργο που
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ανεβάζετε. Δεν ζητά να είναι ο πρωταγωνιστής. Ένα ρολάκι. Ό,τι να‘ναι.
(Επιθετικά) Ο πρωταγωνιστής είμαι εγώ.
Αυτό μας έλλειπε. (Απευθύνεται στην γυναίκα του με βαθιά απορία) Μα γιατί του
είπες να έρθει;

Κλεονίκη:

Πάλι τα ίδια; Δεν μπορούσα να του αρνηθώ. Στο κάτω κάτω αν τον πάρετε θα
λέτε στις συνεντεύξεις ότι βοηθάτε και
τους νέους.
(Οι δυο άντρες κοιτάζονται. Ακριβώς
αυτή την στιγμή εκμεταλλεύεται η Κλεονίκη και χωρίς να πάρει το σκαμνάκι,
μπαίνει μέσα στο σπίτι).
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Θεόδωρος:
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
21

Γραμματική
10. Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα ουσιαστικά στην σωστή
πτώση όπως στο παράδειγμα.
Ενικός αριθμός

Ονομαστική
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Αιτιατική

την κατάσταση

η κατάσταση
ο ρόλος

SA

η καρέκλα

M

ο χορηγός

η εποχή

το πράγμα
η τέχνη
η γυναίκα

το ελατήριο
το χάρισμα
ο πρωταγωνιστής
το κεφάλι
27

Γενική

Κλητική

κατάσταση
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της κατάστασης

Και πώς είναι ο πληθυντικός αριθμός των παραπάνω ουσιαστικών και στις τέσσερις πτώσεις;
28

