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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 



Με αφορμό την Ηλϋκτρα του οφοκλό, οι ςυντελεςτϋσ τησ ομϊδασ 

μόνυμαL. αποφϊςιςαν να πουν αυτό την ιςτορύα από τη δικό τουσ 

ματιϊ. Η παρϊςταςη ανεβαύνει ςτο πλαύςιο των Αιςχυλεύων 2017 

ςτισ 18 Ιουλύου ςτισ παλιέσ αποθήκεσ τησ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ιερά 

Οδόσ & Μουρίκη Ελευςίνα με τύτλο «χόλιο για την Ηλϋκτρα».   

 

Σρεισ νϋοι ϊνδρεσ-ηθοποιού, Βυθύζονται ςτον πιο αιματοβαμμϋνο 

ούκο και από εκεύ, όντα θεοςκότεινα παύρνουν υλικϋσ μορφϋσ ό 

τη μορφό μιασ λϋξησ. Πολλαπλαςιϊζουν τουσ ςυνδυαςμούσ τουσ, 

διατηρούν την ανδρικό ςκληρότητα ςτην Ηλϋκτρα και την 

Κλυταιμνόςτρα και μασ ςυντροφεύουν με μια αφαύρεςη 

ςωματικότητασ, υπενθυμύζοντϊσ μασ κοινϊ παθόματα. Ανδρικϋσ 

μορφϋσ όμοιεσ ενδυματολογικϊ προςπαθούν, να παγιωθεύ το ρευςτό 

και να ΜΕΙΝΕΙ. 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ-ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ: μήνυμαL. 

ΚΗΝΟΘΕΙΑ: Κωνσταντίνος Γώγουλος, Φώτης Κουτρουβίδης, 

Γιώργος Ματζιάρης 

 

ΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΟΤΜΙΑ: μήνυμαL. 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Κωνσταντίνος Γώγουλος, Φώτης Κουτρουβίδης, 

Γιώργος Ματζιάρης, 

ΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙ ΚΗΝΗ: Αλκιβιάδης Μαγγόνας 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΓΩΓΟΥΛΟΣ|Ηθοποιόσ 

Γεννόθηκε το 1987 ςτην Αθόνα. Μεγϊλωςε 

ςτη Λαμύα και εύναι απόφοιτοσ τησ 

ςχολόσ Αγρονόμων και Σοπογρϊφων 

Μηχανικών Ε.Μ.Π και αριςτούχοσ 

απόφοιτοσ τησ δραματικόσ ςχολόσ του 

Εθνικού Θεϊτρου (απόφοιτοσ 2014).  

Ενδεικτικϊ ϋχει ςυνεργαςτεύ ςτο θϋατρο 

με την Ελϋνη κότη, τον Δημότρη 

Καταλειφό και το Θϋατρο Άττισ. Σο 2016 



όταν υποψόφιοσ για το βραβεύο 

Δημότρησ Φορν. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ|Ηθοποιόσ 

Γεννόθηκε και μεγϊλωςε ςτην Αθόνα. Εύναι 

απόφοιτοσ τησ Δραματικόσ χολόσ του 

Εθνικού Θεϊτρου και τελειόφοιτοσ του 

τμόματοσ Ιςτορύασ-Αρχαιολογύασ ςτη 

Υιλοςοφικό χολό του ΕΚΠΑ. Έχει 

ςυνεργαςτεύ με τουσ Λευτϋρη Γιοβανύδη, 

Άρη Σρουπϊκη, Βϊνα Πεφϊνη ςτισ 

παραςτϊςεισ:«Ο Εμύλ και οι ντετϋκτιβ», «Ο 

ευτυχιςμϋνοσ πρύγκιπασ», «Αναζητώντασ τον 

Καβϊφη». Έχει επύςησ ςυμμετϊςχει ςε 

performance του Υωκϊ Ευαγγελινού και ςε 

παρϊςταςη χορού ςε χορογραφύεσ τησ οφύασ 

Μιχαόλ. Εύναι ιδρυτικό μϋλοσ τησ 

θεατρικόσ ομϊδασ μόνυμαL. 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ|Ηθοποιόσ 

Απόφοιτοσ τησ δραματικόσ ςχολόσ του 

Κρατικού Θεϊτρου Βορεύου Ελλϊδοσ και 

ιδρυτικό μϋλοσ τησ θεατρικόσ ομϊδασ 

μόνυμαL. το θϋατρο ϋχει ςυνεργαςτεύ με 

τουσ: Κατερύνα Ευαγγελϊτου, Γιώργο 

Παλούμπη, ταμϊτη Υαςουλό, Γιϊννη Ρόγα, 

οφύα Κακαρελύδου ςτισ παραςτϊςεισ: 

«Επειςόδιο», «Ιδομενϋασ», «Αγγϋλα», «Για 

μια ανϊςα», «Οι δύδυμοι τησ Βενετύασ», 

«Ιώβ;». Έχει παρακολουθόςει ςεμινϊρια με 

τουσ : Ελϋνη κότη, Άντζελα Μπρούςκου, 

Παρθενόπη Μπουζούρη, Βαςύλη Ανδρϋου. Σο 

2016 ςκηνοθϋτηςε τον  «Ιώβ» ςτο ΚΘΒΕ  

(μικρό θϋατρο μονόσ Λαζαριςτών) και τον 

«Πινόκιο» ςτο θϋατρο Μορφϋσ Έκφραςησ. 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΗ: μόνυμαL. 



ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΣΑΗ: ςχόλιο για την ΗΛΕΚΣΡΑ 

ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2130312455, 6946409015 

E mail: giorgosmatz@hotmail.com 


