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Θέατρο ΑΡΓΩ 
Ελευσινίων 15, στάση µετρό Μεταξουργείο, ΑΘΗΝΑ 

τηλ: 210-5201.684 - info@argotheater.gr 
 
Δελτίο Τύπου 
Αθήνα, Ιανουάριος 2014 

H καλλιτεχνική εταιρία ΑΡΓΩ 
παρουσιάζει 
για 3ο χρόνο 

και µε νέα διανοµή 
το τελευταίο έργο του πολυβραβευµένου 

Μάρτιν ΜακΝτόνα 

«Ο ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΚΕΪΝ» 

(A Behanding in Spokane) 

µαύρη κωµωδία 
 

Από Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 
στο Θέατρο Αργώ 

Παίζουν: 
Τάκης Σπυριδάκης, Ντάνυ Γιαννακοπούλου, Γεράσιµος Σκαφίδας, Σαµουήλ Ακίνολα 

 
Μια σκοτεινή κωµωδία σε «πραγµατικό» χρόνο 90 λεπτών.  
Ο Καρµάικλ, ένας ανάπηρος µοναχικός άνθρωπος, 

αναζητά το κοµµένο χέρι του  
και µπλέκει µε δύο νεαρούς απατεώνες και έναν ενοχλητικό ρεσεψιονίστα.  

 
 
Από Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 παρουσιάζεται στο θέατρο Αργώ (Ελευσινίων 15, µετρό 
Μεταξουργείο, τηλ: 210-5201.684) η παράσταση «Ο Κουλοχέρης του Σποκέιν» (A Behanding 
in Spokane), που αποτελεί το τελευταίο (2010) έργο του πολυβραβευµένου Ιρλανδού 
συγγραφέα Μάρτιν ΜακΝτόνα.   
Η παράσταση σκηνοθετείται από τον Νίκο Χανιωτάκη και παίζεται την Κυριακή στις 6.30 µµ, 
Δευτέρα και Τρίτη στις 9.00 µµ 
Την πρώτη σεζόν (2012) πρωταγωνιστούσαν οι Ερρίκος Λίτσης, Μυρτώ Αλικάκη, πέρυσι οι Τάκης 
Σπυριδάκης, Κατερίνα Γερονικολού, ενώ φέτος το ρόλο του Κουλοχέρη θα ενσαρκώσει πάλι ο 
Τάκης Σπυριδάκης της «Γλυκιάς Συµµορίας» και της «Λούφας και Παραλλαγής» και το ρόλο της 
νεαρής απατεώνισας Μέριλυν η Ντάνυ Γιαννακοπούλου, η οποία ξεχώρισε πέρυσι στο «Χαίρε 
Νύµφη» της Λ. Κιτσοπούλου και στις «Βάκχες» του Δ. Λιγνάδη.   
 

Η υπόθεση του έργου: 
Η «σκοτεινή» -όπως χαρακτηρίστηκε από τον Αµερικάνικο Τύπο- κωµωδία εκτυλίσσεται µέσα στο 
δωµάτιο ενός φτηνού ξενοδοχείου. Ο Καρµάικλ, ένας ανάπηρος και συνεσταλµένος άνθρωπος, 
ψάχνει εδώ και 32 χρόνια ανάµεσα σε εµπόρους που διακινούν πτώµατα, να βρει το κοµµένο 
αριστερό χέρι του και µπλέκει µε ένα ζευγάρι απατεώνων και ένα ρεσεψιονίστα.  
 
«Ο Κουλοχέρης του Σποκέιν» είναι µια µαύρη κωµωδία, η οποία στην πρώτη της 
παρουσίαση σηµείωσε τεράστια επιτυχία στο Broadway της Νέας Υόρκης µε πρωταγωνιστή 
τον βραβευµένο µε ΟΣΚΑΡ Κρίστοφερ Γουόκεν.  Ο Βρετανός ηθοποιός, που ήταν υποψήφιος 
για το βραβείο Tony Α’ Ανδρικού ρόλου για την ερµηνεία του στην παράσταση, δήλωσε:  «Το 
έργο µιλάει για το καλό πίσω απ’ τη σκληρή και τραχιά του γλώσσα.  Είναι άνθρωποι του 
περιθωρίου που µε τον τρόπο τους παλεύουν και είναι τίµιοι.  Δεν είναι τρελοί αλλά παράξενοι».  
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H Sunday Herald Sun έγραψε: «Δεν µπορείς παρά να γελάς σχεδόν σε όλο το έργο!» 
Η «The Age» έγραψε: «Μία δυνατή σάτιρα για το γουέστερν!» 
Η «Crikey» έγραψε: «Ένα έργο που σοκάρει και προκαλεί αυθόρµητο γέλιο!». 
 

Μάρτιν ΜακΝτόνα: 
Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα (Martin McDonagh), επιτυχηµένος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, 
σεναριογράφος και σκηνοθέτης κινηµατογράφου, θεωρείται ένα απ’ τα πιο πολύπλευρα ταλέντα 
της Μ. Βρετανίας.  Έχει καταξιωθεί ήδη από νεαρή ηλικία και τα πολυβραβευµένα θεατρικά έργα 
του κάνουν τεράστια επιτυχία τόσο στην πατρίδα του όσο και στο εξωτερικό.   

Για το θέατρο έχει γράψει: «Η βασίλισσα οµορφιάς» (1996), «Ιρλανδέζικο Κρανίο» (1997), 
«Μοναξιά στην Άγρια Δύση» (1997), «Ο σακάτης του Ίνισµαν (1997), «Ο υπολοχαγός του 
Ίνισµορ» (2001), «Ο Πουπουλένιος» (2003). 

Στον κινηµατογράφο, έγινε γνωστός από το έργο «In Bruges» (Αποστολή στην Μπριζ) 
(2008) και «Οι 7 ψυχοπαθείς» (2012) - σενάριο και σκηνοθεσία 

Έχει λάβει πολλές θεατρικές διακρίσεις, µεταξύ των οποίων:  
- Το βραβείο Ολίβιε καλύτερης νέας κωµωδίας («Ο υπολοχαγός του Ίνισµορ»), 2003 
- Το βραβείο Ολίβιε καλύτερου νέου θεατρικού έργου («Ο πουπουλένιος»), 2004 
- Το βραβείο Drama Desk Award εξαιρετικού θεατρικού έργου («Ο πουπουλένιος»), 2005 
- Το 2005 ήταν υποψήφιος για βραβείο Τόνυ καλύτερου θεατρικού έργου («Ο υπολοχαγός του 
Ίνισµορ», παραγωγή του Μπρόντγουεϊ 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
«Ο ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΚΕΪΝ» 
Μαύρη Κωµωδία 
του Μάρτιν ΜακΝτόνα 
Μετάφραση - Σκηνοθεσία:  Νίκος Χανιωτάκης 
Σκηνικά: Μαντώ Ψυχουντάκη 
Κοστούµια: Αλεξία-Γκλόρια Σαπέρα, Κέλλυ Νικολάου 
Βοηθός σκηνοθέτη: Γεράσιµος Σκαφίδας 
Μακιγιάζ: Ελένη Χανιωτάκη 
Ερµηνεύουν: Τάκης Σπυριδάκης, Ντάνυ Γιαννακοπούλου, Γεράσιµος Σκαφίδας (εναλλάξ 
µε τον Νίκο Χανιωτάκη), Σαµουήλ Ακίνολα.  
 
Χώρος:  
ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ, Ελευσινίων 15, στάση µετρό Μεταξουργείο, ΑΘΗΝΑ 
τηλ. ταµείου: 210-5201.684, 6972-983.228 
Παραστάσεις: Κυριακή ώρα 6.30 µµ, Δευτέρα και Τρίτη ώρα 9.00 µµ 
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά 
Εισιτήρια: 15 ευρώ (κανονικό), 10 ευρώ (φοιτητικό, συνταξιούχων, πολυτέκνων), 5 ευρώ 
(ανέργων) 
Προπώληση εισιτηρίων: Θέατρο Αργώ (5:00 µµ -9:00 µµ) & στο VIVA.GR  
Από 3 Φεβρουαρίου 2014 

Ευχαριστούµε για τη δηµοσίευση 
Για την ΑΡΓΩ, Αιµιλία Υψηλάντη 

Επικοινωνία:  
Θέατρο Αργώ: τηλ: 210-5201.684, info@argotheater.gr 
Νίκος Χανιωτάκης, τηλ: 6972-98.32.28, mythodia_theatre@hotmail.gr 
Δέσποινα Ερρίκου, τηλ: 6944-613.607, errikou@eexi.gr 
 


