


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Εισαγωγή: Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

Γυναίκα : Λόγος αρχετυπικός 

Α) Ίσια δικαιώματα: αναλόγιο για αλλοδαπές γυναίκες –Μαρία Τσιμά 

  Διαβάζουν: Δεληγιαννίδου Δώρα: Το σκεπτικό 

  Κωσταντινίδου Σέβη: Μαρίνα /  Γεωργία 

 Δάλλα Στέλλα:             Τοντόρκα  / Βουλγαρία 

 Καρυπίδου Αλέκα:      Νατάσα  /  Λιθουανία 

 Παναγούλια  Άννα:     Κλάρα /   Πολωνία 

 Αλβανού Αφροδίτη:    Οξάνα  /  Ρωσία 

 Θεοδοσίδου Μαρία:   Κριστέλα /  Αλβανία 

 Τέζα Αθηνά:                 Λορέτα  / Σιέρα  Λεόνε 

Β) Γράμμα στον Ορέστη 

Αγαμέμνων: Κουτσώνας Βαγγέλης  

Κλυταιμνήστρα: Κρανιώτη Δέσποινα,  Σκόρδα Σταυρούλα, Κλειτσογιάννη Χριστίνα 

   Βλάμη Παναγιώτα   

Ηλέκτρα: Κότσι Άννα-Μαρία 

Ιφιγένεια: Βλάμη Παναγιώτα 

Χρυσόθεμις: Σκόρδα Αναστασία 

Ορέστης: Λιάκος Νίκος 

Αίγισθος: Κουλίδης Δημήτρης 

Χορός: Ντίνας Χάρης, Παρίσσης Γιώργος, Κότσι Άννα-Μαρία, Σκόρδα Αναστασία 

Σκηνικά, κοστούμια: ομάδα και το ΔΗΠΕΘΕ 

Μουσική επιμέλεια: η ομάδα 

Σκηνογραφία, ενδυματολογία- επιμέλεια: Λιάκος Νίκος 

Φώτα-ήχος:  Ζάχος Παναγιώτης 

Φωτογραφίες: Τσατσιάδης Ευριπίδης 

Γενική επιμέλεια: Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

Σημείωμα του συγγραφέα  Ι. Καμπανέλλη 

Ο μονόλογος Γράμμα στον Ορέστη βούιζε πολλά χρόνια μέσα μου. Και η αφορμή 
ήταν το ότι κάθε φορά που έβλεπα παραστάσεις της Ορέστειας, της Ηλέκτρας, 
ήμουνα πάντα με το μέρος της Κλυταιμνήστρας. Αυτήν καταναοούσα, αυτήν 
εδικαίωνα, την ένιωθα σαν την μεγάλη αδικημένη, έγινε ένα απ' τα πιο αγαπημένα 
μου και κοντινά "θεατρικά" πρόσωπα. Η λατρεία που είχα για τους γονιούς μου, το 
πιστεύω μου για το πατρικό σπίτι, η ψυχροπολεμική εποχή στην οποία ζήσαμε, 
σίγουρα αιμοδότησαν με προσωπικά μου συναισθήματα αυτά που η 
Κλυταιμνήστρα νιώθει και προσπαθεί να γράψει στον Ορέστη. 



Δελτίο τύπου 

Η ομάδα «Ταξιδευτές του θεάτρου» πραγματοποίησε την Κυριακή, 18-3-2018 την 

παράσταση: 

Γυναίκα λόγος αρχετυπικός: 

α) Αναλόγιο αλλοδαπών γυναικών – μαρτυρίες. Τσιμά Μαρία 

β) Γράμμα στον Ορέστη. Ιάκωβος Καμπανέλλης 

Για όλους εμάς που ζήσαμε τη δίμηνη διαδρομή της προετοιμασίας και την 

παράσταση, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Περπατήσαμε στα μονοπάτια της 

τραγωδίας. Είδαμε το φως που μπορεί να κρύβουν οι σκοτεινές πλευρές των 

ανθρώπων. Καθίσαμε γύρω από το τραπέζι της Κλυταιμνήστρας. Καθίσαμε στην 

καρέκλα της. Τη συντροφέψαμε στην πιο δύσκολη νύχτα της εξομολόγησης. Και θα 

μας συντροφεύει στη ζωή μας η σκέψη της γυναίκας και μάνας αρχέτυπο. Αυτή 

είναι η ευλογία και η αμοιβή για τον κόπο μας, η οποία ολοκληρώθηκε με την 

ανταπόκριση του κοινού. 

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους μας συνέδραμαν και μας στήριξαν: 

Το ΔΗΠΕΘΕ για την παραχώρηση της αίθουσας – κοστούμια και σκηνικά. 

Το σύλλογο γυναικών, κοινωνιολόγων και το συνεταιριστικό. βιβλιοπωλείο για τη 

στήριξη. 

Την κ. Τσιμά Μαρία για τη διάθεση του υλικού Αναλόγιο για αλλοδαπές γυναίκες 

Τον Ευριπίδη Τσατσιάδη για τις φωτογραφίες. 

Το κοινό της πόλης, το οποίο μας τιμά σταθερά επί 26 χρόνια. Ενώθηκε με τη σκηνή 

και η ατμόσφαιρα ήταν μια μυσταγωγία. 

Τους φίλους, που πάντα με στηρίζουν στα δύσκολα. 

Όλα ήταν δημιούργημα της ομάδας, ιδιαίτερα : σκηνογραφία και φωτισμός ο Νίκος 

Λιάκος και ο Παναγιώτης Ζάχος στην τεχνική επιμέλεια ήχου και φωτισμού. 

Κοζάνη, 19 Μαρτίου 2018 

Η υπεύθυνη της ομάδας 

Γιάννα Γκουτζιαμάνη 



 Η ροή της παράστασης 

Εισαγωγή: Γκουτζιαμάνη Γιάννα: α)Το σημείωμα Καμπανέλλη , Το 

μεγάλο δείπνο 

 α) Ίσια δικαιώματα: αναλόγιο για αλλοδαπές γυναίκες – Προσωπικές μαρτυρίες  

Τσιμά Μαρία  

β) Γράμμα στον Ορέστη Ι. Καμπανέλλης  

α) Το σημείωμα Τσιμά ,   Αλβανού Αφροδίτη 

 Διαβάζουν: Κωσταντινίδου Σέβη- Μαρίνα   Γεωργία 

 Δάλλα Στέλλα: Τοντόρκα   Βουλγαρία 

 Καρυπίδου Αλέκα:  Νατάσα    Λιθουανία 

 Παναγούλια  Άννα: Κλάρα    Πολωνία 

 Αλβανού Αφροδίτη:  Οξάνα    Ρωσία 

 Θεοδοσίδου Μαρία: Κριστέλα   Αλβανία 

 Τέζα Αθηνά:  Λορέτα   Σιέρα  Λεόνε 

       Δώρα 

 β) Γράμμα στον Ορέστη -  Ιάκωβος Καμπανέλλης 

  Εισαγωγή β):  
Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης , ο πατριάρχης του νεοελληνικού θεάτρου, στο μονόλογο 

Γράμμα στον Ορέστη δίνει στην Κλυταιμνήστρα που σκότωσε τον άντρα της, τον  

Αγαμέμνονα, το δικαίωμα να μιλήσει στο γιό της τον Ορέστη λίγο πριν το θάνατό της 

για να ακούσει εκείνος από την ίδια όσα έκανε στη ζωή της και όχι μόνο όσα άκουσε  

από τους άλλους γι’ αυτήν. Μιλά η γυναίκα για τον άντρα και η μάνα για τα παιδιά 

της.  

Όχι για να ζητήσει συγχώρεση, αλλά γιατί η σιωπή τρέφει φίδια. Πάμε λοιπόν για  

πενήντα λεπτά να ζήσουμε μαζί στο παλάτι των Ατρειδών την δύσκολη νύχτα της  

βασίλισσας που τολμάει μιαν ανάσα πριν το θάνατο της να εξομολογηθεί στο γιό της.  

Εκείνη μιλάει για όλους. Είναι η μία  πλευρά του φεγγαριού, η άλλη είναι αυτά που 

μαρτυρούν τα μέλη του οίκου των Ατρειδών για την Κλυταιμνήστρα, στην τέταρτη  

διάσταση του Γιάννη Ρίτσου, και είναι πέρα από αυταπάτες, εγωπάθειες και  

ματαιότητες για να έχουμε ολόκληρη την εικόνα της γυναίκας αρχέτυπο. Μπορούμε  

τώρα να γνωρίσουμε την οικογένεια, η Κλυταιμνήστρα,  ο Αγαμέμνων, η Ιφιγένεια, η 

Χρυσόθεμις, ο Ορέστης και η Ηλέκτρα του Σοφοκλή που καταγγέλλει δημόσια την 

Κλυταιμνήστρα. 

Ακολουθεί το κείμενο 



Γυναίκα: Λόγος αρχετυπικός 

1) Ισια δικαιώματα, Μαρίας Τσιμά

2) Γράμμα στον Ορέστη, Ιάκωβου Καμπανέλλη

Στις οργανωμένες κοινωνίες η ζωή του ατόμου, άνδρα και γυναίκας, κινείται σε δύο  

άξονες: δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το ισοζύγιο σ’αυτά είναι το ζητούμενο για την  

ισορροπημένη ζωή και των δύο. Η ιστορία έδειξε ότι πολλάκις τα δικαιώματα  

καταπατήθηκαν από το οργανωμένο κράτος . Η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας που  

έγινε στις 8 Μαρτίου του 1887 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη 

και  

ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαίωμα ψήφου, είναι η μεγαλύτερη  

απόδειξη της κοινωνικής ανισότητας στην νεότερη ιστορία. Είχαν προηγηθεί κι άλλες 

ιστορικές στιγμές. Στη γαλλική επανάσταση οι γυναίκες του Παρισιού ζητούσαν:  

ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη στις Βερσαλλίες. Και αιώνες πριν η Λυσιστράτη  

πρωτοστατεί στην ιδιόμορφη φεμινιστική απεργία προκειμένου να τελειώσει ο 

πόλεμος 

των ανδρών. 

Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης , ο πατριάρχης του νεοελληνικού θεάτρου, στο μονόλογο  

Γράμμα στον Ορέστη δίνει στην Κλυταιμνήστρα που σκότωσε τον άντρα της, τον  

Αγαμέμνονα, το δικαίωμα να μιλήσει στο γιό της τον Ορέστη λίγο πριν το θάνατό της 

για να ακούσει εκείνος από την ίδια όσα έκανε στη ζωή της και όχι μόνο όσα άκουσε  

από τους άλλους γι’ αυτήν. Μιλά η γυναίκα για τον άντρα και η μάνα για τα παιδιά 

της.  

Όχι για να ζητήσει συγχώρεση, αλλά γιατί η σιωπή τρέφει φίδια. Πάμε λοιπόν για  

πενήντα λεπτά να ζήσουμε μαζί στο παλάτι των Ατρειδών την δύσκολη νύχτα της  

βασίλισσας που τολμάει μιαν ανάσα πριν το θάνατο της να εξομολογηθεί στο γιό της.  

Εκείνη μιλάει για όλους. Είναι η μία  πλευρά του φεγγαριού, η άλλη είναι αυτά που 

μαρτυρούν τα μέλη του οίκου των Ατρειδών για την Κλυταιμνήστρα, στην τέταρτη  

διάσταση του Γιάννη Ρίτσου, και είναι πέρα από αυταπάτες, εγωπάθειες και  

ματαιότητες για να έχουμε ολόκληρη την εικόνα της γυναίκας αρχέτυπο. Μπορούμε  

τώρα να γνωρίσουμε την οικογένεια, η Κλυταιμνήστρα,  ο Αγαμέμνων, η Ιφιγένεια, η 

Χρυσόθεμις, ο Ορέστης και η Ηλέκτρα του Σοφοκλή που καταγγέλλει δημόσια την 

Κλυταιμνήστρα. 

ΗΛΕΚΤΡΑ, ΕΥΡΙΠΙΔΗ  είσοδος 

Ω νύχτα μαύρη που χρυσά γεννοβολάς αστέρια 

Κρυμμένη στο σκοτάδι σου πηγαίνω με τη στάμνα 

στην κεφαλή μου για νερό στου ποταμού το ρέμα. 



Όχι γιατί τόσο πολύ με σπρώχνει η ανάγκη,  

μα για να δείξω στους θεούς τις προσβολές του Αίγισθου 

κι ο θρήνος για τον κύρη μου να φτάσει στα ουράνια, 

γιατί η πανούργα η μάνα μου, η κόρη του Τυνδάρεω, 

με πέταξε από το σπίτι μου για χάρη του ανδρός της 

και με τον Αίγισθο μαζί άλλα παιδιά γεννώντας  

μας λογαριάζει μπάσταρδα εμέ και τον Ορέστη.  

Μοτο 

Η σιωπή είναι χρυσός ή η σιωπή τρέφει φίδια; 

Το κείμενο για τα σχολεία 



Γυναίκα: Λόγος αρχετυπικός 

1) Γράμμα στον Ορέστη, Ιάκωβου Καμπανέλλη

2) Ισια δικαιώματα, Μαρίας Τσιμά

Στις οργανωμένες κοινωνίες η ζωή του ατόμου, άνδρα και γυναίκας, κινείται σε δύο  

άξονες: δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το ισοζύγιο σ’αυτά είναι το ζητούμενο για την  

ισορροπημένη ζωή και των δύο. Η ιστορία έδειξε ότι πολλάκις τα δικαιώματα  

καταπατήθηκαν από το οργανωμένο κράτος . Η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας που  

έγινε στις 8 Μαρτίου του 1887 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη 

και  

ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαίωμα ψήφου, είναι η μεγαλύτερη  

απόδειξη της κοινωνικής ανισότητας στην νεότερη ιστορία. Είχαν προηγηθεί κι άλλες 

ιστορικές στιγμές. Στη γαλλική επανάσταση οι γυναίκες του Παρισιού ζητούσαν:  

ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη στις Βερσαλλίες. Και αιώνες πριν η Λυσιστράτη  

πρωτοστατεί στην ιδιόμορφη φεμινιστική απεργία προκειμένου να τελειώσει ο 

πόλεμος 

των ανδρών. 

Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης , ο πατριάρχης του νεοελληνικού θεάτρου, στο μονόλογο  

Γράμμα στον Ορέστη δίνει στην Κλυταιμνήστρα που σκότωσε τον άντρα της, τον  

Αγαμέμνονα, το δικαίωμα να μιλήσει στο γιό της τον Ορέστη λίγο πριν το θάνατό της 

για να ακούσει εκείνος από την ίδια όσα έκανε στη ζωή της και όχι μόνο όσα άκουσε  

από τους άλλους γι’ αυτήν. Μιλά η γυναίκα για τον άντρα και η μάνα για τα παιδιά 

της.  

Όχι για να ζητήσει συγχώρεση, αλλά γιατί η σιωπή τρέφει φίδια. Πάμε λοιπόν για  

πενήντα λεπτά να ζήσουμε μαζί στο παλάτι των Ατρειδών την δύσκολη νύχτα της  

βασίλισσας που τολμάει μιαν ανάσα πριν το θάνατο της να εξομολογηθεί στο γιό της.  

Εκείνη μιλάει για όλους. Είναι η μία  πλευρά του φεγγαριού, η άλλη είναι αυτά που 

μαρτυρούν τα μέλη του οίκου των Ατρειδών για την Κλυταιμνήστρα, στην τέταρτη  

διάσταση του Γιάννη Ρίτσου, και είναι πέρα από αυταπάτες, εγωπάθειες και  

ματαιότητες για να έχουμε ολόκληρη την εικόνα της γυναίκας αρχέτυπο. Μπορούμε  

τώρα να γνωρίσουμε την οικογένεια, η Κλυταιμνήστρα,  ο Αγαμέμνων, η Ιφιγένεια, η 

Χρυσόθεμις, ο Ορέστης και η Ηλέκτρα του Σοφοκλή που καταγγέλλει δημόσια την 

Κλυταιμνήστρα. 

ΗΛΕΚΤΡΑ, ΕΥΡΙΠΙΔΗ  είσοδος 

Ω νύχτα μαύρη που χρυσά γεννοβολάς αστέρια 

Κρυμμένη στο σκοτάδι σου πηγαίνω με τη στάμνα 

στην κεφαλή μου για νερό στου ποταμού το ρέμα. 

Όχι γιατί τόσο πολύ με σπρώχνει η ανάγκη, 

μα για να δείξω στους θεούς τις προσβολές του Αίγισθου 

κι ο θρήνος για τον κύρη μου να φτάσει στα ουράνια, 

γιατί η πανούργα η μάνα μου, η κόρη του Τυνδάρεω, 



με πέταξε από το σπίτι μου για χάρη του ανδρός της 

και με τον Αίγισθο μαζί άλλα παιδιά γεννώντας  

μας λογαριάζει μπάσταρδα εμέ και τον Ορέστη.  












































































