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Τα κείμενα, που 
φιλοξενούνται στο ψηφιακό 

έντυπο “Ο Καραγκιόζης 
Αλογόκριτος”, εκφράζουν 
τις προσωπικές απόψεις 
των συντακτών τους, κάτι 

που δεν συνεπάγεται 
υποχρεωτικά και την 

αποδοχή τους από τους 
υπεύθυνους της ύλης του.

ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

  1  Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Γονέων
  3  Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα του      
                     Ποδηλάτου
  4  Ιουνίου - Διεθνής Ημέρα κατά της
           Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών
  5  Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα
                     Περιβάλλοντος
  8 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών
12 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της
                    Παιδικής Εργασίας
14 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή
                    Αιμοδότη
15 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης  
                 για την Κακοποίηση Ηλικιωμένων
15 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας
17 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
                  Ερημοποίησης και της Ξηρασίας
19 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα
20 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
21 Ιουνίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
23 Ιουνίου - Ολυμπιακή Ημέρα

ΜΝΗΜΗ ΒΑΓΓΟΥ, 
κορυφαίου πειραιώτη καραγκιοζοπαίχτη,

25 Ιουνίου 2008

25 Ιουνίου - Ημέρα των Ναυτικών

26 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά των  
                    Ναρκωτικών και της   
                    Παράνομης Διακίνησής τους
26 Ιουνίου - Διεθνής Ημέρα κατά των
                    Βασανιστηρίων
27 Ιουνίου - Διεθνής Ημέρα Ομοφυλοφιλικής 
                 Υπερηφάνειας

ΜΝΗΜΗ ΜΑΝΘΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ, 
ταλαντούχου καραγκιοζοπαίχτη, 

28 Ιουνίου 2009

30 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Αστεροειδών
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 Ένα βιβλίο «κειμήλιο» για τον κορυφαίο πειραιώτη καραγκιοζοπαίχτη Βάγγο Κορφιάτη (1922-
2008). Ένα βιβλίο γραμμένο από τον κορυφαίο συγγραφέα, ποιητή και σκηνοθέτη Λευτέρη 

Ξανθόπουλο, ο οποίος για μια ακόμα φορά απέδειξε την αγάπη του για τη λαϊκή 
τέχνη του Θεάτρου Σκιών. Ένα βιβλίο από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο 

«Γαβριηλίδη», που επίσης έχει αποδείξει πως σέβεται και τιμά τον 
κόσμο της τέχνης του «Καραγκιόζη».

Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
7 Ιουνίου 2019, στις 20.00, στο Poems and Crimes των Εκδόσεων 
Γαβριηλίδη. Ομιλητές ήταν ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης, ο 

οποίος έγραψε και την εισαγωγή του βιβλίου, ο επιμελητής του βιβλίου 
Λευτέρης Ξανθόπουλος και ο μαθητής του Βάγγου, καραγκιοζοπαίχτης 
Πάνος   Καπετανίδης, ο οποίος    παρουσίασε κατόπιν και την 

παράσταση: «Ο Καραγκιόζης δια της βίας Γιατρός». Παραθέτουμε τα 
Link για να δείτε α) για την παρουσίαση και β) + γ) για την παράσταση:

https://youtu.be/RC8W0d44ACo
https://youtu.be/W91MtdGJ5sM

https://youtu.be/AfOBP47ug3A
Σύμφωνα με το περσινό σχετικό ρεπορτάζ μας («Ο Καραγκιόζης 

Αλογόκριτος», τεύχος 5ο, Ιούλιος-Αύγουστος 2019, σ. 2-3, του Π.Κ.), «ο 
οικοδεσπότης, σκηνοθέτης και συγγραφέας, Λευτέρης Ξανθόπουλος, στην 

αρχή, παρουσίασε το βραβευμένο συγγραφέα, λογοτέχνη 
και μεταφραστή, Πέτρο Μάρκαρη, που με γλαφυρό τρόπο 
προσπάθησε να σκιαγραφήσει τον τόπο και το χρόνο 
γέννησης του μεγάλου καραγκιοζοπαίχτη Βάγγου, τα πιθανά 
ερεθίσματα, που ενώ δεν αναφέρονται επακριβώς στις 
«αναμνήσεις» του, εντούτοις τον οδήγησαν να ακολουθήσει 
το επάγγελμα του καραγκιοζοπαίχτη. «Το Θέατρο Σκιών 
είναι ό,τι περισσότερο αγάπησα στη ζωή μου», όπως ο ίδιος 
έλεγε. Στη συνέχεια, ο Πάνος Καπετανίδης, που έζησε 
κοντά στο μεγάλο καλλιτέχνη τα τελευταία, αρκετά, χρόνια 
και τον είχε σαν δεύτερο πατέρα, αναφέρθηκε στις τρεις 
σημαδιακές συγκυρίες, που οδήγησαν στη σημερινή έκδοση 
του βιβλίου: «Ο ΒΑΓΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ», μια από τις 
οποίες ήταν η ταινία «Ο Δραπέτης» και η γνωριμία του με 
τον Λευτέρη Ξανθόπουλο, όπου έδωσε τις φιγούρες του και δίδαξε τον Κώστα Καζάκο πώς να κάνει τον 
καραγκιοζοπαίχτη».

Από τις αναμνήσεις αυτές του Πάνου Καπετανίδη, θα σταχυολογήσουμε και το ακόλουθο 
απόσπασμα από το βιβλίο (σ. 240): «Οφείλω να ομολογήσω πως αν δεν είχα γνωρίσει τον Βάγγο, δεν 
θα αγάπαγα τόσο τον Καραγκιόζη. Οι θεατές παρακολουθούσαν την παράσταση κάθε βράδυ, σχεδόν 
για μία ώρα, όρθιοι στο κρύο, στην ψιχάλα, μερικές φορές ακόμα και με ομπρέλες στη βροχή, αφού 
ήταν πια χειμώνας. Σκόρπαγαν για τα σπίτια τους, μόλις τέλειωνε η παράσταση. Έτσι, ο Αντώνης ο 
Μητσοβολέας, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, είπε στον Βάγγο να κάνει ενδιάμεσα στην παράσταση τρία 
έως τέσσερα δεκάλεπτα διαλείμματα, ώστε να τα εκμεταλλεύεται εμπορικά, αφού, μέχρι να ξαναρχίσει 
ο Καραγκιόζης, το κοινό έπαιζε με τα παιχνίδια του λούνα παρκ. Σε ένα από αυτά τα διαλείμματα του 
Μάστορα, πιάστηκα επ’ αυτοφώρω με το μάτι μου καρφωμένο στην τρυπούλα. Με είχε δει κι άλλες 
φορές και με έδιωχνε, αλλά τούτη τη φορά, μου είπε, “αφού αγαπάς τόσο πολύ τον Καραγκιόζη, μην 
στέκεσαι εκεί, έλα μέσα στη σκηνή”. Εγώ, χωρίς δεύτερη σκέψη, σχεδόν σαλτάρισα τα λίγα σκαλάκια και 
βρέθηκα μέσα στη σκηνή. Από εκεί ξεκίνησε η γνωριμία μου με το μεγάλο καλλιτέχνη, που δεν άργησε 
να εξελιχτεί σε σχέση πατέρα και γιου».

«Ένα βιβλίο που περίμενε 
10 χρόνια να εκδοθεί»
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Αισθάνομαι ότι γενικά επιμένει η κάποια αντίσταση 
των Ελλήνων προς το Θέατρο Σκιών. Κατά την άποψή 
μου πάντα, εξακολουθεί να έλκει μειονότητα θεατών 
και μάλλον θεωρείται κιτς... ξένο προς την εν γένει 
άποψη του θεατρόφιλου κοινού... ακόμη και μέρος της 
διασκέδασης των παιδιών. Το τελευταίο είναι απόλυτα 
λανθασμένη άποψη... ως έχει αποδειχθεί και κατ’ 
επανάληψη! Ως είδος θεάτρου αν και ο τίτλος «Θέατρο 
Σκιών» ανεβάζει τον Καραγκιόζη σε κάποιο σχετικό 

Για το Θέατρο Σκιών…
 ©  Πιπίνα Δ. Έλλη

επίπεδο, είναι υποβαθμισμένο ως προς την προσφορά του... Η άποψη για την προέλευσή του 
είναι επίσης αρνητική, λόγω της έλλειψης σχετικών και λίαν σημαντικών πληροφοριών. Και 
όμως τούτο είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι ρίζες του Θεάτρου Σκιών προέρχονται από πολλές 
γωνίες της γης συμπεριλαμβανόμενης της Ελλάδας μας! Μην ξεχνάμε τις πήλινες κούκλες 
των Ελλήνων της κλασσικής περιόδου... που βρέθηκαν χάριν της επίπονης αρχαιολογικής 
σκαπάνης... καθώς και το Διονυσιακό «πέος», όπως και οι γιορτές υπέρ της διονυσιακής 
λατρείας που ουδόλως απομακρύνεται ως προς τη διάθεση, από τον «αισχρό» Καρά-Γκιοζ 
(μαυρομάτης) συγκεκριμένων χωρών, όπως στη γείτονα...

Ο Έλληνας έχει εμβαπτιστεί και δικαίως στις καταθέσεις της μακροχρόνιας παγκόσμιας 
κριτικής, σχετικά με την υπεροχή της ελληνικής μυθιστορίας και την τεχνοτροπία των 
θεατρικών έργων των αθανάτων τραγωδών μας Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη και ίσως με μια 

βαθμίδα χαμηλότερη, τα έργα του 
αμίμητου και πολυαγαπημένου 
πολλών από εμάς, μοναδικού 
κωμωδού, τον Αριστοφάνη... 
Θεωρώ μάλιστα το όνομά του 
άκρως συμβολικό! Μην ξεχνούμε 
πως οι Αρχαίοι μας πρόγονοι 
όταν παρουσίαζαν τα έργα τους 
στους συμπατριώτες τους, δεν 
ανέθεταν τους γυναικείους ρόλους 
στη γυναίκα, αλλά σε άρρενες 
ηθοποιούς... Ο Σαίξπηρ έκανε 
το ίδιο, μιμούμενος το αρχαίο 
Ελληνικό Θέατρο και τους 

κανόνες του!
Οι παρατηρήσεις μου προέρχονται από τις αναφορές μορφωμένων ανθρώπων που 

αγαπούν το Θέατρο Σκιών και επιμένουν στη διατήρησή του, στη ζωτικότητα της συνέχειάς του. 
Οι εραστές λοιπόν του Θεάτρου Σκιών εμμένουν επίσης στις προσπάθειες να αναγνωριστεί 
τούτο, όχι μόνο από το ελληνικό κοινό, αλλά και από την πολιτεία και δικαίως! Μην ξεχνούμε 
ότι ο ελληνικός Καραγκιόζης που φέρεται ως λαϊκός ήρωας, έχει ήθος Έλληνα, τα αστεία του 
είναι προσεγμένα και ασχολείται με την υπόδειξη επίκαιρων γεγονότων και απόψεις σωστές 
μέσα από το φάσμα ελαφρών παρεξηγήσεων εκ μέρους του κακοσούσουμου μεν, ανθρώπινου 
δε Καραγκιόζη, που όμως απλά τονίζουν τη σοβαρότητα των απόψεων και δη των απόψεων 
της εποχής που παρουσιάζεται!
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Παλαιότερα ίσως, δεν είχε το 
σημερινό επίπεδο... Ωστόσο, θεωρώ ότι 
οι σημερινοί Έλληνες δεν θα έχαναν αν 
προσπαθούσαν να επισκέπτονται πού 
και πού τις παραστάσεις του. Δεν είμαι 
βέβαια αν υπάρχουν παρέες που αγαπούν 
το Θέατρο Σκιών και το παρουσιάζουν 
σε ολόκληρη την Ελλάδα... Προσωπικά 
θεωρώ ότι θα συνέβαλε στη διασύνδεση 
των μελών της ελληνικής οικογενείας... Τα 
έζησα τούτα τα συναισθήματα, τότε που 
ο αείμνηστος πατέρας μου, μας έπαιρνε 
από το χέρι και μας έφερνε στο Μώλο της 
Πολυαγαπημένης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 
(γενέτειρά μου), για να δούμε στη μεγάλη 
υπαίθρια σκηνή, στο μεγάλο εξοχικό καφέ-
εστιατόριο του Μακρή, το Θέατρο Σκιών... 
Αρχές της δεκαετίας του ’50...

Φωτογραφία: Ο καραγκιοζοπαίχτης 
Κώστας Τσουγανέλλης και η Δρ. Πιπίνα 
Έλλη (Αυστραλία, Σίδνεϋ, 1998)
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14) Προτεραιότητά μας η Παιδεία και ο Πολιτισμός
ΧΑΤΖ: Ο επόμενος! Άντε πάλι! Ε! Το πολύ 
το «Κύριε, Ελέησον»…
ΚΑΡ: …το αφόρισε και ο Αμβρόσιος!
ΧΑΤΖ: Και τι θες τώρα; Να αφορίσει και 
εμένα; Εμπρός, λοιπόν!
ΚΑΡ: Όχι! Φτάνει! Όχι άλλους! Να μην 
παραλύσει και το εμπόριο!
ΧΑΤΖ: Και εσύ τι είσαι; Έμπορας; Ή 
μήπως καλλιτέχνης;
ΚΑΡ: Καλλιτέχνης Σκιών!
ΧΑΤΖ: Και τι θέλεις, άνθρωπέ μου; Πάλι 
επαιτεία; Πάλι επαιτεία;
ΚΑΡ: Επαιτεία εγώ;
ΧΑΤΖ: Φυσικά! Έχεις το θράσος να 
μπαίνεις ξυπόλυτος εδώ…

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Α! Όταν βάζω παπούτσια, συναχώνομαι…
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Σαν να λες δηλαδή: «Πεινάω»!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δεν είναι ψέμα αυτό!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Καλά το λέω, λοιπόν! Η επαιτεία κάνει κακό στον κλάδο σας!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έχεις να προτείνεις κάτι καλό;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Αυτή την εποχή, μάλλον όχι! Εδώ ο κόσμος καίγεται…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: …και το θέμα μας χτενίζεται με τσατσάρα χωρίς δόντια!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Δεν έχει σημασία που δεν έχουμε πρόταση για τον Πολιτισμό!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έχει και μεγάλη!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Δεν έχει! Έστω και έτσι, εκλεχτήκαμε και θα εκλεγούμε πάλι!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ο Πολιτισμός είναι Παιδεία! Και η Παιδεία είναι Πολιτισμός!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Άρα, την επόμενη φορά, να είσαι καλύτερα ενδεδυμένος! 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γιατί; Δεν φοράω ρούχα;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Φοράς κουρέλια!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μα τα κουρέλια είναι η δουλειά 
μου!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Φόρεσε και παπούτσια επιτέλους. 
Μας ζάλισες με την πείνα σου!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Η πείνα μου δείχνει την 
πνευματική σου φτώχεια!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Πέρασε έξω! 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Θα στις βρέξω! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Εξαντλήθηκε η επιείκειά μας 
προς τους καλλιτέχνες!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Εσύ τελικά θέλεις τον ψάλτη σου 
και τον πρωτοψάλτη σου! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Μην τολμήσεις να με 
ακουμπήσεις ξανά!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Θα στα ψάλλω μόνο «μετά 

πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων»…
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Για αφορισμό;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Όχι! Σιγά να μην σε κάνω ξανά ήρωα! Για άλλο λόγο!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Όχι! Άσε κάτω το φτυάρι! Κοράκι! Δράκουλα! Νεκροθάφτη!
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Οι «Μεταμορφώσεις» του Σταύρακα IX
Ο Σταύρακας σε σπάνιο  σχέδιο  Βασίλαρου

Πατρίκιος

Οι «Χαμένοι Άγγελοι» 
στον Μπερντέ

Η μεταφορά μιας 
κινηματογραφικής ταινίας στον 
μπερντέ του Θεάτρου Σκιών, όπως 
έχουμε αναφέρει και ξανά, δεν είναι 
κάτι πολύ συχνό. Ιδιαίτερα μάλιστα, αν 
επιχειρείται δις για την ίδια ταινία…

Πατραϊκός
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1 .  Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Σ
Στην περίοδο της Κατοχής και αργότερα, στο Βόλο όπου μεγάλωνα, ερχόταν στην περιοχή του 

Αγίου Κωνσταντίνου, της παραλίας του Βόλου, ο περίφημος Καραγκιοζοπαίχτης Ευγένιος Σπαθάρης, 
έστηνε μια μεγάλη παράγκα και παρουσίαζε διάφορα έργα του Καραγκιόζη, όπως ο Καραγκιόζης 
φούρναρης, γιατρός, γαμπρός, ο Καραγκιόζης και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καραγκιόζης και το μεγάλο 
φίδι, ο Καραγκιόζης και το θηρίο, ο Καραγκιόζης δικηγόρος και άλλα. Βέβαια καταβάλαμε ένα πολύ 
μικρό ποσόν (σε δεκαράκια δραχμών ή κάτι ανάλογο) για το απαραίτητο εισιτήριο εισόδου. Γεγονός 
είναι ότι, ως παιδιά απολαμβάναμε, με αρκετό γέλιο τις θεατρικές παραστάσεις του Καραγκιόζη, που 
πάντα συνοδευόταν και από ανάλογη μουσική εγχόρδων οργάνων.

Βασικές φιγούρες όλων των παραστάσεων εκτός του Καραγκιόζη, των παιδιών του (Κολλητήρια) 
και της γυναίκας του Αγλαΐας, ήταν ο Χατζηαβάτης ή Χατζατζάρης, ο Μπαρμπαγιώργος, θείος του 
Καραγκιόζη, ο Σιορ Διονύσιος, ο Σταύρακας, ο  Μορφονιός, ο Σαν-να-λέμε, ο Βεζύρης, ο Βεληγκέκας, 
η Βεζυροπούλα και άλλοι.

Μας άρεσαν τόσο πολύ οι παραστάσεις του Καραγκιόζη που αποφασίσαμε να παίξουμε κι εμείς, 
σαν καραγκιοζοπαίχτες, παραστάσεις του Καραγκιόζη, στις αυλές των σπιτιών μας. Όσο για τα κείμενα 
των διαφόρων έργων του Καραγκιόζη, κυκλοφορούσαν στα περίπτερα του Βόλου, σε πολύ μικρά 
τεύχη, τα κείμενα των έργων του Καραγκιόζη και τα αγοράζαμε από εκεί. Επομένως ήταν εύκολο, 
έχοντας μπροστά μας το βιβλιαράκι του κάθε έργου να διαβάζουμε το τι θα λέει ο κάθε “ήρωας” που 
εμφανίζεται στο πανί της οθόνης και η μόνη δυσκολία ήταν να μπορέσουμε να μιμηθούμε τη φωνή του 
κάθε προσώπου. Σιγά-σιγά τα καταφέρναμε!

Για οθόνη χρησιμοποιούσαμε ένα παλιό πανί-σεντόνι που μας έδινε η γιαγιά, το οποίο με 
κάποιο τρόπο το στηρίζαμε με ένα πλαίσιο από ξύλινα “πηχάκια”, αφού το τεντώναμε όσο έπρεπε. 
Για το φωτισμό χρησιμοποιούσαμε κεράκια που τα αγοράζαμε από την εκκλησία. Τα “κηροπήγια” δεν 
ήταν της προκοπής, συχνά πέφτανε και γινόταν αιτία να πάρει φωτιά το σεντόνι και να τρέχουμε να 
φέρνουμε κουβάδες νερό για να σβήσουμε τη φωτιά!! Το είχαμε πάθει αρκετές φορές. Ήταν και αυτό 
στο πρόγραμμα!

Το ακροατήριο αποτελείτο συνήθως από καμιά δεκαριά παιδιά-φίλους της γειτονιάς.
Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρω πώς κατασκευάζαμε τις διάφορες φιγούρες των προσώπων.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 
ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΑ ΦΤΩΧΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Σαν εισαγωγή)
Όταν είσαι μικρός ακούς τις ιστορίες των μεγάλων, τότε τη δεκαετία του ’60, η περίοδος της 

κατοχής που συχνά μου διηγιόντουσαν, έμοιαζε μέσα από τις διηγήσεις του πατέρα μου  Κωνσταντίνου, 
του θείου μου Τάσου Πετρή (συγγραφέα), των γιαγιάδων, παππούδων και άλλων, σαν ένα ηρωικό 
παραμύθι. Με τα χρόνια κατάλαβα πόση πικρή αλήθεια ήταν μέσα σε αυτά… μα πάνω από όλα μου 
έμεινε ότι τα παιδιά, ακόμα και μες τον πόλεμο, τη φτώχεια, έπαιζαν τα ίδια, Καραγκιόζη στο Βόλο. 
Έπαιρναν κανένα σεντόνι της μαμάς τους, το στέργιωναν και παίζαν στις αυλές με κεριά για φωτισμό, 
μέχρι που πολλές φορές καιγόταν και το σεντόνι, η  σκηνή με τη γιαγιά μου να τους κυνηγά για τη ζημιά, 
δεν θα είχε τίποτα να ζηλέψει από μια σκηνή Ελληνικού σινεμά. Σε μια αυλή με σκάλα και γλάστρες, 
μια αλάνα, ένα στρατόπεδο Ιταλών και Γερμανών και πείνα. Ο πατέρας μου, Κωνσταντίνος Πετρής, που 
έβαλα να γράψει την εμπειρία που είχε με τον αδερφό του, Τάσο Πετρή, για το δικό τους, φτωχούλη 
Καραγκιόζη. Γιατί τελικά η φτώχεια ξεπερνιέται με πείσμα και θέλω, όπως θα το έκανε ο ίδιος ο 
Καραγκιόζης… 

Μαρίνα Πετρή  
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Σε μικρά μαγαζάκια, τα λεγόμενα τότε “εμπορικάκια”, τα σημερινά “ΨΙΛΙΚΑ” ή ψιλικατζίδικα, 
που πωλούν κλωστές, βελόνες, χαρτικά, τετράδια, μολύβια κ.λ.π., έβρισκε κανείς να αγοράσει σχέδια 
με μονογραφικές, μονογραμμικές καρικατούρες των προσώπων των παραστάσεων Καραγκιόζη.

Τα σχέδια αυτά τα κολλούσαμε με κόλλα του τσαγκάρη (!), σε λεπτό χαρτόνι και κόβαμε με 
ψαλίδι το περίγραμμα της φιγούρας πρώτα. Στη συνέχεια, έπρεπε να αφαιρεθούν από το εσωτερικό 
της φιγούρας πολλά μικρά ή μεγαλύτερα τμήματα, χαρακτηριστικά του προσώπου, του σώματος, των 
άκρων (χεριών-ποδιών) καθώς και των ρούχων.

Αυτό το επιτυγχάναμε με το λεγόμενο “κοπίδι”. Το κοπίδι το φτιάχναμε χτυπώντας, πολλές φορές, 
με σφυρί το άκρο ενός καρφιού (τη μυτερή του πλευρά), μέχρι που έπαιρνε τη μορφή του άκρου ενός 
σημερινού κατσαβιδιού, με ευθεία κατάληξη. Χτυπούσαμε με το κοφτερό άκρο του κοπιδιού, με το 
σφυρί, διαδοχικά το περίγραμμα του τμήματος που έπρεπε να αφαιρεθεί και στο τέλος αφαιρείτο.

Σ’ αυτά τα μικρά ή μεγαλύτερα ανοίγματα της φιγούρας κολλούσαμε, πάλι με κόλλα του 
τσαγκάρη, έγχρωμο χαρτί ζελατίνης, ώστε φωτιζόμενη η φιγούρα, όταν παιζόταν στο πανί, με τα κεριά, 
να φαινόταν σε πολλά της σημεία έγχρωμη!

Εκείνο που μας έλειπε, σε σχέση με τον επαγγελματία Σπαθάρη ήταν τα όργανα μουσικής που 
διάνθιζαν πολύ ευχάριστα την παράσταση του Καραγκιόζη.

Κάποιες φορές, για να καλύπτουμε τα έξοδα, για να φτιάχνουμε τις διάφορες φιγούρες του 
Καραγκιόζη, όταν τα παιδιά ήταν αρκετά που παρακολουθούσαν, εισπράτταμε και ένα συμβολικό... 
εισιτήριο!

Ο Καραγκιόζης, λοιπόν, ήταν μια από τις πιο καλές διασκεδάσεις της οικονομικά τότε πολύ 
δύσκολης εποχής περνούσαμε.

2 . Τ Ο  Α Ε Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ο
          
Μια άλλη παιδική συνήθεια, στο Βόλο, στα χρόνια της κατοχής αλλά και αρκετά χρόνια μετά, 

ήταν το αερόστατο. Το αερόστατο ήταν ένας κύλινδρος, διαμέτρου περίπου 60 εκατοστά του μέτρου 
και ύψους περίπου 1,80 μέτρα, ανοιχτός στη μία του βάση, φτιαγμένος από διάφορες χρωματιστές 
χάρτινες κόλλες κολλημένες μεταξύ τους. Στην ανοιχτή του βάση προσαρμόζαμε, περιφερικά και 
κυκλικά, συρμάτινο πλαίσιο με ενσωματωμένες δύο κάθετες συρμάτινες διαμέτρους, που τέμνονταν 
στο κέντρο της ανοιχτής κυκλικής βάσης. Στο κέντρο αυτό κρεμούσαμε ένα κοντό γάντζο, στον οποίο 
στερεώναμε ένα σφουγγάρι εμποτισμένο σε πετρέλαιο. Κρατούσε ένα παιδί, όρθιο το αερόστατο, ένα 
άλλο παιδί έβαζε φωτιά στο σφουγγάρι και περιμέναμε λίγο να ζεσταθεί ο αέρας στο εσωτερικό του 

Ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ

 Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
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αερόστατου. Μετά αφήναμε το αερόστατο και ανέβαινε προς τον ουρανό. Στο παιγνίδι συμμετείχαμε 
περίπου 30 έως 40 παιδιά της συνοικίας μας. Το αερόστατο ανέβαινε συνήθως σε ύψος 400 έως 500 
μέτρα και όταν εξαντλούνταν το πετρέλαιο άρχιζε να κατεβαίνει. Έστω και ελαφρό αεράκι το παρέσυρε 
και το προσγείωνε σε γειτονικές ή πιο μακρινές συνοικίες.

          Η ομάδα που συμμετείχε στην ανύψωση του αερόστατου ακολουθούσε, τρέχοντας, την 
πορεία του αερόστατου, με πρόθεση, όταν προσγειωθεί, να το επαναφέρουμε στη γειτονιά μας, για να 
το ανυψώσουμε πάλι, στο μέλλον. Όμως τα παιδιά της γειτονιάς που προσγειωνόταν το αερόστατο, με 
κανέναν τρόπο δεν μας επέτρεπαν να ανακτήσουμε το αερόστατό μας και τότε, ευτυχώς από απόσταση 
ασφαλείας, άρχιζε πετροπόλεμος, με μικρού μεγέθους πέτρες!

         Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες κάποια από τις 
δύο ομάδες παιδιών έβγαινε κερδισμένη, οικειοποιούμενη το 
αερόστατο!

3 .  Τ Ο  Π Α Ν Ι Ν Ο  Τ Ο Π Ι 
Κ Α Ι  Η  Α Λ Η Θ Ι Ν Η  Μ Π Α Λ Α 

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ
           Στην περίοδο της Γερμανικής Κατοχής αλλά και 

σε αρκετά επόμενα χρόνια, που η χώρα μας περνούσε άσχημη 
οικονομική κρίση, το ποδόσφαιρο, που ήταν το πιο αγαπημένο 
παιγνίδι των νέων, παιζόταν με πάνινες μικρές μπάλες, που 
στο κέντρο τους βάζαμε ένα κομμάτι λάστιχο, από παλαιά 
λάστιχα, από ρόδες αυτοκινήτων, για να μπορεί το τόπι αυτό 
να αναπηδά, έστω και λίγο!

          Μετά τη Γερμανική Κατοχή μια ομάδα 5 παιδιών 
της γειτονιάς μας, στο Βόλο, αποφασίσαμε να πούμε τα 
κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων, στις 
γιορτές και να κρατάμε τα εισπραττόμενα χρήματα, μέχρις ότου συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο 
ποσόν, για να αποκτήσουμε μια αληθινή μπάλα ποδοσφαίρου.

          Για μεγαλύτερη “παραδοσιακή επισημότητα” 
(!), αποφασίσαμε να λέμε τα κάλαντα τις παραμονές βράδυ. 

Κατασκευάσαμε ένα ωραίο 
καλλιτεχνικό καραβάκι που 
φωτιζόταν εσωτερικά από 
ένα υποτυπώδες φαναράκι 
της εποχής. Εγώ έπαιζα τα 
κάλαντα με φυσαρμόνικα και οι 
υπόλοιποι τα τραγουδούσαν!

Χρειάστηκαν τρία 
συνεχόμενα χρόνια για να 
συγκεντρώσουμε το ποσό που 
απαιτούσαν τα καταστήματα 

αθλητικών ειδών, για να αγοράσουμε την αληθινή μπάλα ποδοσφαίρου! Τελικά, τα καταφέραμε!   
Η χαρά μας δεν περιγράφετο. Είχαν οργανωθεί, στο Βόλο και κάποια σωστά γήπεδα ποδοσφαίρου 

και αρχίσαμε να παίζουμε και εκεί. Η ομάδα μας ονομαζόταν «Αστραπή». Σύντομα όμως, επειδή αποδίδαμε 
αρκετά καλά, τους καλύτερους μας πήρε η ποδοσφαιρική ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ και παίξαμε 
στη δεύτερή του ομάδα. Ένα όνειρο γινόταν πραγματικότητα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΡΗΣ

ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

ΤΟ ΠΑΝΙΝΟ ΤΟΠΙ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΚΑΡΑΒΑΚΙ
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Βασίλαρος (1899-1979)

Ο Βασίλαρος (Βασίλειος 
Ανδρικόπουλος) γεννήθηκε 
στην Ροδοδάφνη Αιγίου. Ήταν 
μαθητής του Σωτηρόπουλου 
και κυρίως του Μανωλόπουλου. 
Η μόρφωσή του τον βοήθησε 
στο να γράψει πολλά δικά του 
έργα, με έμφαση στα κοινωνικά 
δράματα και με θέματα από τη 
λογοτεχνία (όπως, π.χ., «Οι 
Άθλιοι»), τη θρησκευτική ζωή 
(όπως, π.χ., η «Κασσιανή») 
και ολόκληρη την ελληνική 
ιστορία, σε συνεργασία και με 
άλλους συγγραφείς, όπως π.χ. 
ο Μ. Μαργαρίτης, που ήταν 
γραμματέας στην κοινότητα 

της Ανδραβίδας. Οι γραπτές παραστάσεις του Βασίλαρου ήταν πρωτοποριακές για την εποχή 
τους, καθώς με την έμφασή τους στα δραματικά έργα, άνοιξαν το δρόμο για το Έντεχνο Θέατρο 
Σκιών.

Ο Βασίλαρος και ο Θεοδωρόπουλος ήταν οι δύο πολύ μεγάλοι στυλοβάτες του πατρινού 
και (γενικότερα) του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών, κατά την εποχή του Μεσοπολέμου. Αν ο 
Μίμαρος ήταν αυτός, που με τις αλλαγές του, γέννησε την τέχνη του νεοελληνικού Καραγκιόζη, 
ο Βασίλαρος και ο Θεοδωρόπουλος ήταν αυτοί που εξέλιξαν το νεοελληνικό Θέατρο Σκιών, με 
τις καινοτομίες και τις πρωτοβουλίες τους. Δεν ήταν μαθητές του Μίμαρου, αλλά πάτησαν πάνω 
στην παράδοσή του και την εξέλιξαν, έτσι ώστε η Πάτρα να παραμείνει το βασικό καλλιτεχνικό 
κέντρο του Καραγκιόζη, πανελλαδικώς, μεταπολεμικά και μέχρι περίπου την περίοδο της 
Μεταπολίτευσης.

Ο Βασίλαρος και ο Θεοδωρόπουλος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, 
διαφωνούσανε, συνεχώς, αλλά δεν τσακώνονταν μεταξύ τους. Αντιθέτως, ανάμεσά τους, 
υπήρχε ένας αμοιβαίος σεβασμός. Ο Βασίλαρος έπαιξε (με πάρα 
πολύ μεγάλη επιτυχία) και στην επαρχία, αφήνοντας πολλά 
τετράδια, με σημαντικές σημειώσεις τόσο για τις παραστάσεις 
του, όσο και για την ιστορία του Καραγκιόζη. Μια από τις πιο 
αξιομνημόνευτες πληροφορίες του αφορά τον ανταγωνισμό της 
τέχνης του Θεάτρου Σκιών με τον κινηματογράφο: «Ούθε να πάω 
περαστικοί κινηματογράφοι μάς λυσσάξανε». Όπως σημειώνει 
όμως ο Μίμης Μόλλας: «Όπου πέρασε ο Βασίλαρος, άφησε κόσμο 
ενθουσιασμένο και κατάπληκτο». Αποσύρθηκε, όταν βγήκε στη 
σύνταξη το 1966. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι εκδόσεις 
«Ερμής» εξέδωσαν δύο αξιόλογους τόμους με φιγούρες και σκηνικά 
του Βασίλαρου και σε επιμέλεια των αδερφών Γιαγιάννου και του Ι. 
Δίγκλη.

Θ. Α.
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18 Μαΐου 2020: 
Μία διαφορετική, Διεθνής 

Ημέρα Μουσείων
  Η συγκεκριμένη ημερομηνία, καθιερώθηκε 

από το ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων) το 
1977, ως  Διεθνής Ημέρα των Μουσείων, με σκοπό 
να αναδείξει τα Μουσεία, ως ένα ζωντανό οργανισμό 
κοινωνικών ζυμώσεων, ιδιαίτερα σημαντικό στην 
σύγχρονη εποχή. Αποτελούν, δε ένα βασικό μέσο 
ανάπτυξης της κοινωνίας, ειδικά από το δεύτερο μισό 
του 20ού αιώνα, μέχρι σήμερα.

Ο ρόλος τους, συνεχώς εμπλουτίζεται και 
περιλαμβάνει όλες τις νέες ανάγκες που δημιουργεί η 

ανθρωπότητα, τόσο στον κοινωνικό και πολιτικό, όσο 
και στον οικονομικό και τεχνολογικό τομέα. Έτσι, λοιπόν τα Μουσεία ξεκίνησαν ως δομή διαφύλαξης, 
προστασίας και συντήρησης της ανθρώπινης κληρονομιάς, στα οποία είχαν πρόσβαση, αποκλειστικά, 
μόνο οι επιστήμονες και οι μελετητές της εποχής, καθώς και μέρος της αριστοκρατίας. Αργότερα, 
έγιναν προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, στην αρχή σταδιακά -μία φορά την εβδομάδα- και στην συνέχεια 
καθολικά, ειδικά μετά το τέλος του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Φέτος, εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, τα Μουσεία δεν γιόρτασαν. Κάθε χρόνο, τέτοια 
μέρα, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο το κοινό, σε όλα τα Μουσεία της χώρας, ενώ συνδυάζεται με 
πλήθος από θεατρικά, μουσικά, εκπαιδευτικά και άλλα δρώμενα. Λόγω των ειδικών συνθηκών, έγινε 
ψηφιακός εορτασμός, με μικρή, όμως συμμετοχή.

 Το λουκέτο στον πολιτισμό, περιλαμβάνει και τα Μουσεία του Θεάτρου Σκιών, για τα οποία θα 
γίνει αφιέρωμα σε επόμενα τεύχη του περιοδικού “Καραγκιόζης ΑΛΟΓΟΚΡΙΤΟΣ”.

Πέτρος Γελάτσορας

 
ΑΠΟΦΘΕ ΓΜΑΤΑ

«Μη σας κοροϊδεύουν ότι στα super market θέλετε μόνο 
μάσκα και γάντια.

Εγώ πήγα σήμερα και ήθελαν και λεφτά...». 

Ανώνυμος καταναλωτής
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Με την ευκαιρία των αφορεσμών του Αμβρόσιου, ας θυμηθούμε τους αφορισμούς 
δύο διακεκριμένων Ελλήνων συγγραφέων και άλλου ενός ανεπιβεβαίωτου:

1 )   Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Ρ ο ΐ δ η ς 
( 1 8 3 6 - 1 9 0 4 )

Από τους πιο πνευματώδεις συγγραφείς 
που παρουσιάστηκαν στα ελληνικά γράμματα. Το 
έργο του συγκροτείται από πολλά διαφορετικά είδη 
όπως μυθιστορήματα, διηγήματα, κριτικές μελέτες, 
κείμενα πολιτικού περιεχομένου, μεταφράσεις 
και χρονογραφήματα. Το 1866 ολοκληρώνει 
την συγγραφή του πρώτου του μυθιστορήματος 
«Πάπισσα Ιωάννα», έργο που σατιρίζει τον κλήρο 
της Δυτικής Εκκλησίας την περίοδο του μεσαίωνα. 
Το βιβλίο αφορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο, αλλά τον 
καταξιώνει διεθνώς.

Το 1875 εξέδωσε με τον Θέμο Άννινο το 
εβδομαδιαίο σατιρικό περιοδικό «Ασμοδαίος».

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΕΜΜ. ΡΟΪΔΗ:
• Πλατωνικός έρωτας ίσον μαλακόν 

παξιμάδιον δια τους μη έχοντας οδόντας.
• Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του: Η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, 

η Βλαχία τας ακρίδας και η Ελλάς τους Έλληνας.
• Είς νόμος απαιτείται εις αυτήν τη χώραν, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογήν όλων 

των υπολοίπων νόμων.
• Στην Ελλάδα άπαντες οι έχοντες ονύχια αγωνίζονται να σπαράξωσιν τους έχοντες 

πτερά.
• Γνωρίζει δώδεκα τρόπους να προσπορίζεται χρήματα εκ των οποίων ο τιμιότερος είναι 

η κλοπή.
• Εξειδίκευση είναι η διέξοδος της άγνοιας προς μίαν κατεύθυνσιν.
• Ο Έλλην στέργει συνήθως να είπη την αλήθειαν, ουχί όμως και να την γράψη.

2 )  Α ν δ ρ έ α ς  Λ α σ κ α ρ ά τ ο ς  ( 1 8 1 1 - 1 9 0 1 )
Άλλος ένας συγγραφέας που οι εν Ελλάδι «θρησκευόμενοι» δεν έχουν σε εκτίμηση:
Ήταν αξιόλογος σατιρικός ποιητής και πεζογράφος από την Κεφαλλονιά. Αφορίστηκε από την 

κρατική εκκλησία εξαιτίας των σατιρικών βελών κατά του επίσημου κλήρου.
Ο Ανδρέας Λασκαράτος γεννήθηκε το 1811 στο Ληξούρι, σε μία περίοδο που τα Επτάνησα 

περνούσαν από την γαλλική στην αγγλική «προστασία».
Από τη φύση του ήταν πνεύμα ιδιαίτερα ανήσυχο, έξυπνος και ετοιμόλογος. Υπήρξε έντονα 

σατιρικός και σταθερός στις απόψεις του, παραδίδοντας έργα που έρχονται σε σύγκρουση με τις 
αντιλήψεις της εποχής του. Το γεγονός ότι δεν δίσταζε να εκφράζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα τις 
απόψεις του στηλιτεύοντας την υποκρισία, αποτέλεσε την κύρια αιτία για τη φυλάκιση, τους διωγμούς 
και τους αφορισμούς που γνώρισε κυρίως από την καθεστωτική εκκλησία.

Έζησε ολόκληρη τη διαδικασία της ένωσης με την Ελλάδα και μάλιστα αγωνίστηκε σκληρά 
ενάντια στα πιστεύω για άνευ όρων παράδοση των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα.

Εξέδωσε αρκετές σατιρικές εφημερίδες, όπως ο «Λύχνος», καυτηριάζοντας αδιακρίτως την 

ΟΙ ΑΦΟΡΕΣΜΕΝΟΙ
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ανηθικότητα και την υποκρισία. Πολλές φορές 
καταφέρθηκε εναντίων των πολιτικών και της 
ανικανότητάς τους, ενώ πολέμησε σκληρά έναντι των 
θρησκευτικών προλήψεων και δοξασιών, κυρίως δε 
κατά της αυθαιρεσίας της θρησκευτικής αρχής.

 Ο Λασκαράτος καταγγέλλεται ως υβριστής των 
θείων, προτεστάντης και άθεος -με τις δύο τελευταίες 
κατηγορίες, φυσικά, σε πλήρη αντίφαση μεταξύ τους.

Ο μητροπολίτης Κεφαλληνίας Σπυρίδωνας 
Κοντομιχάλης προβαίνει σε αφορισμό του 
συγγραφέα με την υποστήριξη του φανατισμένου 
όχλου. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε το λόγο 
της ενόχλησης των δεσποτάδων, όταν η γραφή του 
ξεσκεπάζει τους βολεμένους κληρικούς και τους 
τσιγκλάει σαν αγκάθι στο πλευρό.

 «Μπορούνε να ειπωθούνε οπαδοί του Χριστού, 
επειδή πιστεύουνε πως η θεότητα είναι τρισυπόστα-
τη, ενώ η πραγματική τους θεότητα είναι το νιτερέσο 
τους;» αναρωτιέται…

 - «Και τι θα πάθω τώρα που με αφόρισαν;» 
ρώτησε.

  - Να, το κορμί σου δεν θα λιώσει ποτέ!
 Αλλά ο... «αφορεσμένος», αν και με δύο ήδη αφορισμούς στην τσέπη, ατάραχος, ρωτάει:
«Τουλάχιστον αφόρισαν και τα παπούτσια μου, για να μην λιώσουν οι σόλες μου;»
 Στη γιορτή του, ένας γείτονάς του, για να τον ειρωνευτεί, του έστειλε με την υπηρέτριά του 

ως δώρο ένα καλάθι γεμάτο κέρατα κριαριού που πάνω είχε μια επιγραφή: «Στη γιορτή σου». 
Βλέποντας αυτό ο Λασκαράτος βγαίνει έξω στον κήπο του και κόβει τα ωραιότερα άνθη και τα βάζει 
μέσα στο ίδιο καλάθι με την επιγραφή: «Ό,τι διαθέτει ο καθένας σε αφθονία δωρίζει» και τα δίνει στην 
υπηρέτρια λέγοντας: «Δώσε αυτά, κόρη μου, στον κύριό σου».

Κάθε φορά που βγαίνει στο δρόμο, διάφοροι συνοικιακοί «παλληκαράδες» τον προπηλακίζουν, 
τον βρίζουν, τον απειλούν, τον φτύνουν, του κάνουν το βίο αβίωτο.

«Υποφέρνω την αγανάκτηση του Όχλου που ζει σήμερα, διά να ωφελήσω τον Όχλο που θα 
ζήσει αύριο».

Η περιπέτεια δεν τελειώνει εδώ. Φεύγει από το νησί του και εγκαθίσταται στη γειτονική 
Ζάκυνθο, όπου εκδίδει τη σατιρική εφημερίδα «Ο Λύχνος» -για να οδηγηθεί, όμως, από το πρώτο 
κιόλας φύλλο, στο εδώλιο. Η κατηγορία ήταν ότι είχε γράψει τη βλάσφημη φράση: «Η σαρακοστή 
έχει 48 ημέρες, όπως το σελίνι έχει 48 φαρδίνια» [βρετανικό νόμισμα]. Το δικαστήριο αποφαίνεται 
ότι, πράγματι, ο κατηγορούμενος διέπραξε το ποινικό αδίκημα της «εξυβρίσεως της θρησκείας», 
τον καταδικάζει σε τετράμηνη φυλάκιση και ο ποιητής οδηγείται στις φυλακές. (...)

 Δημοσιεύει την Απόκριση εις τον αφορεσμόν του κλήρου, για την οποία παραπέμπεται να 
δικαστεί στο κακουργοδικείο (!), όπου, πάντως, οι ένορκοι των αθώωσαν, ενώ, αργότερα, γίνεται 
έξαλλος μαθαίνοντας ότι κάποιοι αυλοκόλακες πρότειναν λαϊκό έρανο για την αγορά χρυσής 
κολυμπήθρας, στην οποία θα βαφτιζόταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος.

Η «ιερά» Σύνοδος, θέλησε να συμβιβαστεί μαζί του και να τον πείσει να αποκηρύξει «Τα 
μυστήρια της Κεφαλλονιάς» με αντάλλαγμα την άρση του αφορισμού. Αλλά ο Λασκαράτος 
αρνήθηκε πεισματικά, απαντώντας στις εκκλησιαστικές αρχές: «Είμαι πρόθυμος να συμβιβαστώ 
με τους εχθρούς μου, όταν γίνουν τίμιοι σαν κι εμένα». Τελικά, η Σύνοδος παραδέχτηκε στην 
πράξη την ήττα της, αποφασίζοντας να άρει μονομερώς τον αφορισμό.  Σήμερα, στο Ληξούρι της 
Κεφαλλονιάς, εκεί όπου τον έβριζαν και τον ξυλοκοπούσαν, ορθώνεται επιβλητικό το άγαλμα του 
Ανδρέα Λασκαράτου.
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3 )  Ν ί κ ο ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς  ( 1 8 8 3 - 1 9 5 7 )
        Ο παραλίγο αφορεσμένος
          Ο Κασσανδρείας Καλλίνικος, στο μεταξύ, υπέβαλε νέα εισήγηση ασχολούμενος με το «Ο 

Χριστός ξανασταυρώνεται», θεωρώντας το καθαρώς λογοτεχνικό έργο και όχι δογματικοθρησκευτικό. 
Τον χαρακτήριζε ως χριστιανό-κοινωνιστή. Ο ίδιος ο Καζαντζάκης, απαντώντας στις απειλές της 
εκκλησίας για τον αφορισμό του, έγραψε σε επιστολή του: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, 
σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι να ’ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και να 
'στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ.»

Τελικά, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν τόλμησε να προχωρήσει στον αφορισμό του Νίκου 
Καζαντζάκη, καθώς ήταν αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο οικουμενικός πατριάρχης Αθηναγόρας. Όπως 
επισημαίνει η λέκτορας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Αντωνία Κυριατζή, «οι αναφορές των 
εφημερίδων σε ...αφορισμόν των 
βιβλίων... επηρέαζαν την κοινή 
γνώμη και δημιουργούσαν στο 
αναγνωστικό κοινό εντυπώσεις 
περί αφορισμού του συγγραφέα». 
Επιτίμιο αφορισμού στο συγγραφέα 
μπορούσε να επιβληθεί από τον 
οικείο σε αυτόν επίσκοπο και με 
την προϋπόθεση της ομολογίας 
και αποδοχής αμαρτημάτων. Ο 
Καζαντζάκης, γεννημένος στην 
Κρήτη και κάτοικος του εξωτερικού, 
υπαγόταν υπό την πνευματική 
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είχε την 
πνευματική δικαιοδοσία να αποφασίσει οτιδήποτε σχετικά με το πρόσωπο του Νίκου Καζαντζάκη. Το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν αρμόδιο να λάβει σχετικές αποφάσεις. Στις 22 Ιουνίου 1954 συνεδρίασε 
η Ιερά Σύνοδος και ασχολήθηκε με τον «Καπετάν Μιχάλη» και τον «Τελευταίο Πειρασμό». Στις 25 
Ιουνίου, ξανασυνεδρίασαν εκεί: Ο Φλωρίνης Βασίλειος εισηγήθηκε τον αφορισμό του συγγραφέα, 
εάν κυκλοφορούσαν και άλλα αντιχριστιανικού περιεχομένου βιβλία του. Ο Φωκίδος Αθανάσιος ήταν 
αντίθετος στον αφορισμό του, επειδή θα συντελούσε στη διαφήμισή του, ο Δρυϊνουπόλεως Δημήτριος 
επίσης ήταν αντίθετος στον αφορισμό, αλλά έπρεπε το ποίμνιο να πληροφορηθεί για το βέβηλο βιβλίο 
του Καζαντζάκη. Οι προτάσεις των μελών της συνόδου κυμάνθηκαν ανάμεσα στο να καλέσουν τον 
συγγραφέα σε ειλικρινή μετάνοια, να καταδικάσουν τα βιβλία και τις ιδέες του, να στραφούν στην 
κυβέρνηση ζητώντας την απαγόρευση των βιβλίων του και να αποκηρύξουν με συνοδικό ανακοινωθέν 
τις ιδέες του. Επίσης, ο «Τελευταίος Πειρασμός» προστέθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1954 στον 
Κατάλογο των Απαγορευμένων Βιβλίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το καταργηθέν πλέον Index 
Librorum Prohibitorum.

Και ναι! Δεν αφορίστηκε ο μέγιστος των Ελλήνων συγγραφέων. Όμως, με λύσσα, πολέμησαν 
όλοι οι τότε σκοταδιστές να μην λάβει το Νόμπελ λογοτεχνίας, αν και 9 φορές υποψήφιος (1947, 
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 και 1957).

Σ.Σ.: Από ανάγνωση αποσπάσματος του θεατρικού έργου «ΚΟΥΡΟΣ» του Νίκου 
Καζαντζάκη, έχω και εγώ την πρώτη μου λογοκρισία το 1979 από τον τότε μητροπολίτη 
Νικαίας Γεώργιο, ο οποίος απείλησε τους διοργανωτές της λογοτεχνικής βραδιάς με 
αποχώρηση, αν διαβαστεί το απόσπασμα από το έργο του «άθεου» Καζαντζάκη. Έτσι 
αποχώρισα εγώ.

Πάνος Καπετανίδης
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Οι καταβολές του «Καραγκιόζη» χάνονται στα βάθη 
των αιώνων και στα βάθη της Ανατολής. Δε γνωρίζω αν είναι 
γηγενής Ρωμιός η ξενόφερτος Ανατολίτης. Πολιτογραφήθηκε 
όμως Έλληνας και τέτοιος παρέμεινε, μπαίνοντας στη λαϊκή μας 
παράδοση, για να μεταφερθεί από γενιά σε γενιά μέχρι τις μέρες 
μας, συνεχίζοντας το διαχρονικό του ταξίδι. Πήρε πολλά από τα 
θετικά και τα αρνητικά των συμπατριωτών μας και μέσα από τη 

δική του σάτιρα χλεύασε και κορόιδεψε, ως μεταγενέστερος Αριστοφάνης, καταστάσεις και πρόσωπα 
του κοινωνικού του περίγυρου, διασκεδάζοντας απλόχερα, με το ωραίο απλό και προσιτό χιούμορ 
του, γενιές Ελλήνων. Παρόλο που δέχτηκε την πίεση από την εμφάνιση και στη συνέχεια πλημμυρίδα 
του κινηματογράφου, που τον αντικατέστησε ως τη σημαντικότερη λαϊκή διασκέδαση, δεν πέρασε 
στο περιθώριο. Δεν μουσειοποιήθηκε. Υποχώρησε, αλλά παρέμεινε σε συνεχή δράση. Αυτά βέβαια 
τα γνωρίζουν οι ειδικοί του θέματος. Εγώ θα καταθέσω με το παρόν αφήγημα τα δικά μου, εξ απαλών 
ονύχων, βιώματα.

Θα πρέπει να ήταν άνοιξη του 1941. Ο πόλεμος, φονικός και καταστροφικός, συνεχίζεται. Η 
οικογένειά μου κυνηγημένη από τους βομβαρδισμούς των Ιταλών έχει καταφύγει στο Μιντιλόγλι. 
Ένα πολύ κοντινό χωριό στην Πάτρα. Η τριπλή γερμανοϊταλοβουλγαρική κατοχή δεν έχει ακόμα 
αρχίσει. Από κάποιους τελάληδες, που γύριζαν στους δρόμους του χωριού, μαθαίνουμε πως ο γνωστός 
καραγκιοζοπαίχτης Νίκος Παναγιωτάρας στην παραλία του χωριού, που απέχει κατηφορικά κάνα 
δυο χιλιόμετρα, Τσαούσι λέγεται η περιοχή, θα παρουσιάσει παράσταση «Καραγκιόζη». Θυμάμαι 
τετράχρονος πιτσιρικάς εγώ τότε και λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος, κατεβήκαμε την κατηφόρα με τον 
πατέρα μου που με κρατούσε από το χέρι. Φθάσαμε στον προορισμό μας όταν είχε αρχίσει, σιγά-σιγά, 
να εισβάλει το σκοτάδι.

Έχοντας προφανώς αγοράσει τα εισιτήριά μας ο πατέρας μου, περάσαμε στο χώρο όπου είχαν 
τοποθετηθεί με τάξη οι καρέκλες για τους θεατές. Εμένα όμως με εντυπωσίασε αμέσως το άσπρο 
πανί με κάποια φωτάκια, τα οποία τρεμόσβηναν πίσω. Αριστερά στο πανί 
ξεχώριζε η φιγούρα ενός αρχοντόσπιτου -το σαράι- και δεξιά η φιγούρα 
μιας συφοριασμένης παράγκας. Ξαφνικά ο πατέρας μου άρχισε να μιλά, 
σε πολύ φιλικό τόνο, με κάποιον κύριο: «Νίκο!» του λέει. «Αυτός είναι ο 
γιος μου, ο Μάκης». «Ο κύριος Παναγιωτάρας» μού λέει, καθώς ο γνωστός 
καραγκιοζοπαίχτης, χαμογελαστός, μου χάιδευε το κεφάλι. Το σκοτάδι 
κυριάρχησε και τα φωτάκια πίσω από τον μπερντέ, έτσι λένε το άσπρο πανί, 
έγιναν πιο ζωηρά.

Άρχισε το έργο και οι φιγούρες να παρελαύνουν πίσω από το 
φωτισμένο πανί και τα παιδικά μου μάτια ρούφαγαν λαίμαργα το θέαμα. 
Ζούσα ένα όνειρο και η χαρά μου ήταν ανείπωτη. Με εντυπωσίασε ο 
Καραγκιόζης με το μακρύ σπονδυλωτό χέρι και η χαρακτηριστική φωνή 
του, ο οποίος σε κάποια στιγμή, άκουσα ξαφνιασμένος να λέει, αν θυμάμαι 
καλά, μετά από τόσα χρόνια: «Εδώ απόψε, Χατζατζάρη, έχουμε και τον 
Μάκη τον κατρουλή!». Όταν φεύγοντας, βγήκαμε στο δρόμο, το φεγγάρι 
είχε σταθεί ολόλαμπρο από πάνω μας στη μέση του ουρανού. Εκεί ψηλά 
είχε φτάσει εκείνο το βράδυ και η παιδική χαρά μου. Τα χρόνια πέρασαν, 

ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ…
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
του Μάκη Ανδρικόπουλου
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όπως και η φρίκη της κατοχής.
Δεύτερο μισό δεκαετίας 1940. Ο δεκατετράχρονος φίλος Μίμης, ο μεγαλύτερος της παρέας και 

εντυπωσιακά χαρισματικός, είχε στήσει στο μικρούτσικο υπόγειό του έναν καταπληκτικό μπερντέ. Τις 
φιγούρες, εμείς τις λέγαμε κουτσούνια, τις έφτιαχνε μόνος του ή τις αγόραζε, καθώς κυκλοφορούσαν 
τότε σε ψιλό χαρτί. Τις έκοβε με το ψαλίδι και τις κολλούσε προσεκτικά με αλευρόνερο πάνω σε 
χοντρό χαρτόνι. Απολαμβάναμε τις εντυπωσιακές προσπάθειες, κάθε φορά, του Μίμη να στήσει μια 
ολοκληρωμένη παράσταση «Καραγκιόζη». Στην Πάτρα, τα χρόνια εκείνα, ο «Καραγκιόζης» ήταν 
πολύ δημοφιλής. Μαζικά, ο κόσμος γέμιζε τους μικρούς υπαίθριους χώρους που θύμιζαν όμορφους 
κήπους. Στέκι τους, στη γενέτειρά μου, ήταν η περιοχή κοντά στην πλατεία «Μαρούδα» με κυρίαρχη 
φυσιογνωμία τον καραγκιοζοπαίχτη Θεοδωρόπουλο. 

Περίπου δέκα χρόνια αργότερα, ο μεγάλος κινηματογραφικός σκηνοθέτης Βασίλης Γεωργιάδης 
γύρισε την ταινία «Ο Καραγκιόζης». Πρωταγωνιστούσε ο κορυφαίος ηθοποιός, κυρίως του θεάτρου, 
Θάνος Κωτσόπουλος, ο οποίος είχε γράψει και το σενάριο. Ήταν μια διασκευή ενός διηγήματος 
του συγγραφέα Γιάννη Βλαχογιάννη. Έδειχνε τη δύσκολη ζωή ενός καραγκιοζοπαίχτη μετά την 

υποχώρηση του «Καραγκιόζη» ως λαϊκού 
θεάματος, με την εισβολή του κινηματογράφου. 
Συμπρωταγωνίστρια του Θάνου Κωτσόπουλου 
ήταν η Βούλα Ζουμπουλάκη. Την ταινία αυτήν 
την είδα εδώ στο Τορόντο, τους πρώτους μήνες 
μετά την άφιξή μου, στον κινηματογράφο 
Ακρόπολις. Θεατρικό «Καραγκιόζη» είχαμε 
κι εδώ στο Τορόντο, με μια καταπληκτική 
παράσταση που ανέβασε το Θέατρο Νεφέλη της 
ελληνικής κοινότητας, σε σκηνοθεσία Νάνσης 
Αθανασοπούλου.

Και τέλος, η μεγάλη εύνοια της συγκυρίας 
να γνωρίσω από κοντά τον Ευγένιο Σπαθάρη. 
Αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Τον τόσο ευγενή 
και τον τόσο καλοσυνάτο. Του έσφιγγα το χέρι 

στην αρχική μας γνωριμία και νόμιζα κοιτάζοντάς τον, πως η φυσιογνωμία αυτή είχε ξεπεταχτεί 
από κάποιες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης. Με τα κάτασπρα σγουρά μαλλιά του, η ωραία έκφραση 
του προσώπου του, καθώς μιλούσε. Και ο λόγος του απλός, αφηγηματικός, έστελνε τα νοήματά 
του κατευθείαν στην καρδιά μου. Η συμφωνία έκλεισε αμέσως! Θα παρουσίαζε μια παράσταση 
«Καραγκιόζη» στο θέατρό μας. Ύψιστη τιμή για το θέατρό μας, το Τιτάνια, το σημερινό Music Hall, η 
οποία και παραμένει. 

Και κλείνω το αφήγημά μου με το εξής περιστατικό. Στη διάρκεια της παράστασης, όπου 
επικρατεί σκότος και ησυχία στην αίθουσα, περπατώντας σιγά και αθόρυβα, ανεβαίνω στη σκηνή 
από την πίσω πόρτα και πάω πίσω από τον μπερντέ. Ο Σπαθάρης, αφοσιωμένος στο έργο του, δεν με 
αντιλαμβάνεται. Τη στιγμή εκείνη, ο Καραγκιόζης βρίσκεται στο μπερντέ και φωνάζει να βγει «έξω» 
ο Χατζηαβάτης. Ο Σπαθάρης με το δεξί χέρι κρατά τον Καραγκιόζη και με το αριστερό προσπαθεί 
να πιάσει τη φιγούρα του Χατζηαβάτη. Αυτή, όμως, κάπου έχει σκαλώσει η σούστα της με τις άλλες 
φιγούρες και ο Σπαθάρης δυσκολεύεται. Και το μεγαλείο του μεγάλου καραγκιοζοπαίχτη. Χωρίς να 
χάσει την ψυχραιμία του και ο κόσμος να αντιληφθεί το παραμικρό, βάζει τον Καραγκιόζη να φωνάζει 
μέχρι που να βγει έξω ο Χατζηαβάτης: «Πού ’σαι, ρε Χατζατζάρη... Πού ’σαι, ρε Χατζατζάρη»;

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, εικονίζεται ο Ευγένιος Σπαθάρης, πίσω από τον μπερντέ. Έτσι 
ακριβώς τον θυμάμαι τότε και στο Τιτάνια.

Την ανάρτησή μου αυτή, με τιμή και πολλή χαρά, αφιερώνω στον εκλεκτό φίλο, δημοσιογράφο, 
συγγραφέα, καραγκιοζοπαίχτη, αλλά και ερευνητή του «Καραγκιόζη», Θωμά Αγραφιώτη, με την 
ελπίδα πως στην κρίση του στο γραφτό μου, θα χρησιμοποιήσει όλη του την επιείκεια!
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Τα τελευταία τριάντα χρόνια, το Θέατρο Σκιών έχει υποστεί σημαντικές 
αλλαγές στην Ελλάδα. Οι πιο πρόσφατες γενιές των καραγκιοζοπαιχτών 
και μερικοί μελετητές διερευνούν νέες θεωρίες, πρακτικές και τάσεις σχετικά 

με τα εκφραστικά μέσα του. Ορισμένοι προτιμούν να δημιουργούν νέους χαρακτήρες 
και παραστάσεις, παραμένοντας όσο γίνεται πιο κοντά στην παράδοση (π.χ. Μιχάλης 
Χατζάκης). Μια άλλη ομάδα καλλιτεχνών προτείνει ότι το Θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικουρικό εργαλείο σε άλλες μορφές θεάτρου (π.χ. 
Θόδωρος Γραμματάς και Ηλίας Καρελλάς) (Αγραφιώτης 2010: 6). Τέλος, ορισμένες ομάδες 
πειραματίζονται γύρω από τις δυνατότητες της σκιάς ανεξάρτητα από τον Καραγκιόζη, 
ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου Θεάτρου Σκιών και συνδυάζοντας 
σκιά, ανθρώπινα σώματα, μέσα μαζικής επικοινωνίας και αντικείμενα (ομάδα ΠεΘεΑ στην 
Πάτρα).1 { Βλέπε την ιστοσελίδα της ομάδας. Ανακτήθηκε στις 5/7/2018: 
http://paithea.weebly.com/piomicroniotaomicroniota-epsilon943mualphasigmatauepsilon.html } 
Στην τελευταία, ο ήχος και η ομιλία δεν είναι απαραιτήτως πρωταρχικά στοιχεία της 
παράστασης.

Οι βασικοί Χαρακτήρες του παραδοσιακού Καραγκιόζη. Η Ομιλία και η Γλώσσα τους
Όπως και στην Κομέντια Ντελ’ Άρτε, η πλειοψηφία των κωμικών παραστάσεων 

του Καραγκιόζη αναπτύσσεται γύρω από μια σειρά σταθερών χαρακτήρων. Αυτοί 
οι χαρακτήρες αναπαριστάνονται από τις στερεότυπες δισδιάστατες φιγούρες. Κάθε 
χαρακτήρας-φιγούρα έχει κάποια αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά σχεδίου, φωνής, κίνησης 
και συμπεριφοράς. Ωστόσο, οι φιγούρες κάθε καραγκιοζοπαίχτη μπορεί να εκπέμπουν ένα 
πιο προσωπικό στυλ. Οι διαστάσεις των φιγούρων, για επαγγελματική χρήση, κυμαίνονται 
από λίγα εκατοστά για μικρά αντικείμενα ή ζώα, μέχρι και ενενήντα εκατοστά για ψηλούς 
χαρακτήρες (κυρίως ηρωικού τύπου). Στα εξήντα με εβδομήντα χρόνια της ύπαρξης 
του Καραγκιόζη, ως παραδοσιακής μορφής θεάτρου, οι καλλιτέχνες του δημιούργησαν 
δεκάδες νέων χαρακτήρων. Ωστόσο, μόνο περίπου δώδεκα από αυτούς κατέληξαν να 
γίνουν τυπικοί στην πάροδο του χρόνου.2 { Διαδικτυακή συλλογή φιγούρων του Ελληνικού 
Θεάτρου Σκιών στο Βρετανικό Μουσείο. Ανακτήθηκε στις 5/7/2018:

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=Greek+shadow+theatre }
  

Speech and Voice in the Comic Performances
of the Traditional Greek Shadow Theatre of 

Karaghiozis III
«Η παρούσα εργασία γράφτηκε στην αγγλική και 

μεταφράστηκε στην πορτογαλική γλώσσα για ξένους 
ερευνητές. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Móin-Móin 

του Πανεπιστημίου της πολιτείας της Σάντα Καταρίνα, 
Βραζιλία. Ακολουθεί η μετάφρασή της στα ελληνικά»

Ήχος και ομιλία στις κωμικές παραστάσεις
του παραδοσιακού Ελληνικού Θεάτρου Σκιών 3
των Ιωάννα Παπαγεωργίου & Θωμά Αθ. Αγραφιώτη 
Σύγχρονες Τάσεις στο Ελληνικό Θέατρο 

Σκιών
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Ο Καραγκιόζης είναι ένας γκροτέσκο χαρακτήρας. Είναι 
φαλακρός, καμπούρης, το δεξί του χέρι απεικονίζεται πάντα 
μακρύ, τα ρούχα του είναι κουρελιασμένα και μπαλωμένα 
και τα πόδια του σχεδόν πάντα ξυπόλυτα. Είναι ο φτωχός ή ο 
περιθωριοποιημένος κάτοικος μιας ελληνικής πόλης. Ζει σε 
μια ερειπωμένη καλύβα (παράγκα) μαζί με τη γυναίκα του 
Αγλαΐα και τους γιους του. Είναι αχόρταγος και βίαιος στη 
συμπεριφορά του. Όταν δεν μπορεί να βρει φαγητό, πηγαίνει 
για ύπνο. Είναι εξαιρετικά κυνικός και ανήκει στους τύπους 
των κατεργάρηδων της λαϊκής κουλτούρας. Χρησιμοποιεί 
πονηρούς και χοντροκομμένους τρόπους, προκειμένου 
να ταΐσει την οικογένειά του (κυρίως κλέβοντας). Ως 
χαρακτήρας, έχει πολλές ομοιότητες με άλλους τύπους του 
κουκλοθέατρου, όπως ο Άγγλος Punch, ο Γάλλος Guignol, 
ο Ιταλός Faggiolino, ο Γερμανός Kasperl και ο Ισπανός 
Christovita και με μερικούς Τζάνι (υπηρέτες) της ιταλικής 
Κομέντια Ντελ’ Άρτε, ιδιαίτερα με τον Πουλτσινέλα.

Σύντροφός του στον μπερντέ είναι ο Χατζηαβάτης 
(αντίστοιχος του είναι ο Hacivat στο οθωμανικό Θέατρο 
Σκιών). Μερικές φορές συνεργάζεται σε δουλειές με τον Καραγκιόζη, αλλά συνήθως είναι το 
θύμα των κατεργαριών του τελευταίου. Μπλέκεται συχνά στα σχέδια του Καραγκιόζη. Έχει 
την τάση να κολακεύει τους ισχυρούς και μερικές φορές απεικονίζεται ευπειθής και δουλικός 
απέναντι στο εκάστοτε κατεστημένο, σε αντίθεση με τον Καραγκιόζη. Χρησιμοποιεί ενίοτε 
επιτηδευμένες φράσεις, αλλά δεν είναι πολύ μορφωμένος.

Ο Καραγκιόζης μπορεί να έχει ένα ή τρία παιδιά, τον Κολλητήρη ή τα Κολλητήρια. 
Ορισμένες εκδοχές αναφέρουν τα ονόματά τους ως (από το μεγαλύτερο στο νεότερο): 
Κολλητήρης, Κοπρίτης (ένα όνομα για τα αδέσποτα σκυλιά) και Μπιριγκόγκος. Το πιο 
μεγάλο σε ηλικία είναι έξυπνο και μιλάει, όπως θα μιλούσε ένας καλός μαθητής. Ο Κοπρίτης 
είναι κουτός και μιλάει σαν κουτό παιδί. Ο πιο μικρός σε ηλικία προκαλεί πολύ γέλιο, καθώς 
μιμείται τον τρόπο ομιλίας ενός νηπίου. Είναι όλοι τους μικρογραφίες του πατέρα τους.

Η γυναίκα του Καραγκιόζη στις περισσότερες εκδοχές ονομάζεται Αγλαΐα. Είναι, 
συνήθως αθέατη, αλλά η χαρακτηριστικά γκρινιάρικη φωνή της ακούγεται μέσα από την 
παράγκα του Καραγκιόζη.

Ο Μπαρμπαγιώργος, στις κωμωδίες, είναι ένας άξεστος ορεσίβιος χωρικός και, στα 
ηρωικά έργα, ένας γενναίος πολεμιστής. Απεικονίζεται ως βοσκός ή κτηνοτρόφος από τη 
δυτική Ρούμελη, αμόλυντος από τις αστικές μόδες. Σχεδιάζεται πάντοτε μεγαλόσωμος και 
δυνατός και με την ενδυμασία της παραδοσιακής φουστανέλας. Παρόλο που πιστεύει ότι ο 
ανιψιός του, ο Καραγκιόζης, είναι απατεώνας, πάντοτε τον βοηθάει. Είναι αυτός που δέρνει 
όλους τους εχθρούς του έθνους με την γκλίτσα του. Μιλάει το ιδίωμα του τόπου καταγωγής 
του. 

Ο Σιορ Διονύσιος ή Νιόνιος είναι ένας ιταλοθρεμμένος κύριος από το νησί της 
Ζακύνθου, με αμφίβολη αριστοκρατική καταγωγή. Τραγουδάει σερενάτες (καντάδες) και μιλάει 
το ρυθμικό ιδίωμα του νησιού του.

Η φιγούρα του Σταύρακα είναι η μόνη με ένα αρθρωτό μακρύ χέρι, σαν αυτό του 
Καραγκιόζη. Αντιπροσωπεύει τον «μάγκα», την κουλτούρα του λιμανιού στον Πειραιά και 
μιλάει την ιδιότυπη αργκό της. Μολονότι προσπαθεί να εκφοβίσει τους άλλους, γίνεται 
συνήθως θύμα των πειραγμάτων του Καραγκιόζη.

Ο Μορφονιός, δηλαδή ο όμορφος νεαρός άντρας, είναι το παιδί της μαμάς. Είναι πολύ 
άσχημος με ένα τεράστιο κεφάλι και με μια εξαιρετικά μακριά μύτη. Ωστόσο, θεωρεί τον εαυτό 
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του γόη και επιμένει να ερωτεύεται. Αναφωνεί 
συχνά έναν ήχο που ακούγεται σαν «Ουίτ» και 
μιλάει με τη μύτη.

Ο Εβραίος είναι ένας από τους λιγότερο 
γνωστούς χαρακτήρες. Είναι συνήθως 
πλούσιος και τσιγκούνης, ενώ μιλάει μια 
ιδιαίτερη γλώσσα, η οποία αποτελεί μείγμα 
Ισπανικών, Ελληνικών και Εβραϊκών. 
Ορισμένες φορές προφέρει τα λόγια του πολύ 
γρήγορα, επαναλαμβάνοντας μερικές λέξεις 
ατελείωτα. Η φιγούρα του έχει μια επιπλέον 
άρθρωση στο λαιμό, η οποία επιτρέπει στη 
φιγούρα να αιωρείται με αστείο τρόπο. 

Ο Βεζύρης, ο οποίος επίσης 
ονομάζεται και Πασάς, είναι η ηγετική 
φιγούρα του κατακτητή και ζει στο σεράι. 
Δίνει συνήθως το έναυσμα για την έναρξη 
κάθε ιστορίας, ανακοινώνοντας δοκιμασίες, 
άθλους, επιθυμίες ή ανάγκες κτλ., στα 
οποία ο Καραγκιόζης συνήθως αποφασίζει 
να συμμετάσχει. Μιλάει αργά, τονίζοντας 
τις λέξεις, ενώ χρησιμοποιεί φράσεις από 
την καθαρεύουσα, την οποία μιλούσαν οι 
μορφωμένοι ως τα μέσα της δεκαετίας του 
1970.

Ο Βεζύρης ή Πασάς έχει συνήθως 
μια όμορφη κόρη, τη Βεζυροπούλα. Αυτή 
κάποτε μπορεί να συμπεριφέρεται υπάκουα, 
αλλά συνήθως είναι αρκετά ζωηρή. Προκαλεί 
αναστάτωση με πολλούς τρόπους, άλλοτε 

για καλό, ερχόμενη σε αντίθεση με τον 
δεσποτικό πατέρα της, άλλοτε για κακό προς 
δυσαρέσκεια του Καραγκιόζη. 

Ο Βεληγκέκας είναι ο Αλβανός 
φρουρός του σαραγιού. Είναι το εκτελεστικό 
όργανο του Πασά, παραφυλάγοντας για τον 
Καραγκιόζη και μη χάνοντας την ευκαιρία 
να δώσει σε αυτόν ένα γερό ξύλο. Ο ίδιος ο 
Βεληγκέκας συνήθως ξυλοφορτώνεται από 
τον Μπαρμπαγιώργο.

Η είσοδος των περισσότερων τυπικών 
φιγούρων προαναγγέλλεται από σταθερά 
μουσικά μοτίβα αναγνωρίσιμα στους 
θεατές. Ο Μπαρμπαγιώργος συνοδεύεται 
από δημοτικά τραγούδια, ο Νιόνιος από 
τη μουσική του νησιού καταγωγής του, ο 
Σταύρακας από ρεμπέτικα (αστική λαϊκή 
μουσική) και ούτω καθεξής.

Εμφανίζονται πολλές ακόμη ειδικές 
φιγούρες, ιδιαίτερα στις δραματικές και 
τις ηρωικές παραστάσεις, από τις οποίες 
οι περισσότεροι βασικοί τύποι τείνουν 
να απουσιάζουν. Εθνικοί ήρωες από την 
Επανάσταση του 1821, ληστές, ηλικιωμένοι 
άνδρες, προκλητικές νέες γυναίκες, ο Μέγας 
Αλέξανδρος, μάγοι, δράκοι, διάβολοι, άγγελοι, 
αυτοκίνητα, αεροπλάνα, ζώα, σκελετοί κλπ..

      
Συνεχίζεται…

Πορεία διαμαρτυρίας 
καλλιτεχνών

Τη εσωτερική λόρδα-πείνα και την εξωτερική 
λόρδα-εμφάνιση. Ο ίδιος πρωτοστάτησε στη 
χθεσινή πορεία διαμαρτυρίας καλλιτεχνών που 
διοργάνωσε η Π.Ο.Θ.Α.. Μαζί με το χάρτινο 
θίασό του, αλλά και τους καραγκιοζοπαίχτες, 
παρέλασε από το Υπουργείο Παιδείας ως 
το Σύνταγμα. Η παρουσία καλλιτεχνών 
του Θεάτρου Σκιών ήταν πρωτοφανής και 

σημαντική. Μαζί με εκπροσώπους άλλων καλλιτεχνικών κλάδων, αιτήθηκαν οικονομική ενίσχυση 
και υποστήριξη της λαϊκής παράδοσης.Το επάγγελμα του καραγκιοζοπαίχτη έχει μέλλον και αυτό το 
έδειξε το γεγονός ότι οι συναθροισμένοι ήταν ως επί το πλείστον νέοι. Αυτοί θέλουν και διεκδικούν 
ένα καλύτερο αύριο όχι μόνο για αυτούς, αλλά για την τέχνη τους. Η “λάμπα η τρελή” δεν πρέπει να 
σβήσει από το “λευκό σεντονάκι”. Αλφαβητικά, πήραν μέρος οι εξής καραγκιοζοπαίχτες: Αθανασίου, 
Αλεφραγκής, Γεωργίου, Δουρμούσογλου, Ζαχαρής, Καντήλωρος, Κούζαρος, Κωστιδάκης, 
Λαγκάδας, Μελισσηνός, Μπιλλίνης, Μπότσης, Τζιβελέκης, Τσώνης, Φωτειάδης.

Από το newspepper.gr 22, Μάιος, 2020



21 Σελίδα

Επίδομα 800 ευρώ σε καλλιτέχνες
και εργαζόμενους στον Πολιτισμό
7 Μαΐου 2020

«Ο στόχος μας είναι διπλός από την αρχή, από τον Μάρτιο. Να κρατηθεί ο Πολιτισμός 
δυνατός, να στηριχθούν δημιουργοί και καλλιτέχνες. Μας ενδιαφέρει η επιδότηση της εργασίας 
και όχι της ανεργίας. Δεν θέλουμε ένα απολιτιστικό τοπίο στην Ελλάδα εξαιτίας της πανδημίας, 
δεν θέλουμε ένα απολιτιστικό καλοκαίρι το 2020», τόνισε στη σημερινή ενημέρωση για τα 
μέτρα στήριξης των ανθρώπων του Πολιτισμού η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που 
ανέφερε ότι «από 13/5 ως 19/5 θα πάρουν τα 800 ευρώ όσοι έλαβαν το ειδικό εποχικό επίδομα 
Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2019 και δεν είναι δικαιούχοι τακτικής ανεργίας του πρώτου τριμήνου 
του 2020».

«Δικαιούχοι της οικονομικής στήριξης των 800 ευρώ έχουν καταστεί όλοι οι εργαζόμενοι 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληξαν πρόωρα πριν το συμβατικό τους χρόνο, κατά το 

διάστημα 1 Μαρτίου ως 20 Μαρτίου 2020. Από σήμερα 7/5 
ως και τις 10/5, μετά από υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών και 
μετά από υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ 
του υπουργείου Εργασίας, από 8/5 ως 12/5, οι εργαζόμενοι 
καθίστανται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 800 
ευρώ, πληρωτέων από 14 και 15/5», συμπλήρωσε.

Δημιουργία μητρώου καλλιτεχνών και δημιουργών
«Ίσως το σημαντικότερο από τα μέτρα τα οποία 

πήραμε, ήταν η απόφαση της δημιουργίας Μητρώου 
Καλλιτεχνών και Δημιουργών. Είναι μια διαχρονική 
στρατηγική μεταρρύθμιση η οποία ξεκαθαρίζει το 
τοπίο», δήλωσε 
η υπουργός 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, 
κατά την παρουσίαση της εξειδίκευσης των 
μέτρων στήριξης στο χώρο του Πολιτισμού, που 
πραγματοποίησε στο πλαίσιο της ενημέρωσης 
των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργό, 
από τις 13/05 θα λειτουργήσει πλατφόρμα στον 
ιστοχώρο artandcultureprofessionals.services.gov.
gr στο ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας για την 
καταγραφή καλλιτεχνών και δημιουργών ανά κλάδο 
το οποίο θα μετεξελιχθεί σε μητρώο καλλιτεχνών και 
δημιουργών του ΥΠΠΟΑ. «Είναι η πρώτη φορά που 
γίνεται καταγραφή των πραγματικών δυνάμεων του 
Πολιτισμού με διαφάνεια, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη 
και αποτελεσματικότερη η συγκρότηση πολιτικών και 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Μειωμένα κριτήρια ένταξης 
στην πλατφόρμα -διασταύρωση στοιχείων με ΕΡΓΑΝΗ, 
ΕΦΚΑ, TAXIS», σημείωσε η κ. Μενδώνη. «Βλέπετε ότι 
13/5 είναι μεθαύριο. Η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, 
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το Υπουργείο Εργασίας κινήθηκε ταχύτατα σε συνεργασία μαζί μας, προκειμένου να 
ξεκινήσει αυτή η πλατφόρμα, την οποία ήδη ζητούν πάρα πολλοί από τους καλλιτέχνες 
και τους δημιουργούς. Όλοι όσοι πραγματικά έχουν επενδύσει τη ζωή τους στο χώρο 
του Πολιτισμού», τόνισε η ίδια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άμεσα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού:

* Εντάσσονται και καλύπτονται αναδρομικά όσοι απασχολήθηκαν περισσότερο του ενός 
εργοδότη κατά το διάστημα 15/3/20 ως και 20/4/20 και είχαν κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως 
μέχρι 30% συνολικά ώρες εργασίας. Θα λάβουν τα 800 ευρώ μεταξύ 14 και 15.5.2020, μετά 
από δήλωσή τους στο ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα και με σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

* Όσοι από 1/6/2019 έως την 1/3//2020 έχουν εκτελέσει περιστασιακή εργασία με 6 
μεροκάματα το μήνα ή 50 μεροκάματα συνολικά το διάστημα αυτό, θα λάβουν τα 800 ευρώ.

* Με ειδική ρύθμιση εντάσσονται και καλύπτονται αναδρομικά και οι ταξιθέτες και 
ταξιθέτριες του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

* Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, συνεχίζεται η στήριξη και τον Μάιο. Ένα σύνολο 
24 εκατομμύρια ευρώ για τους μισθωτούς και απασχολούμενους του Πολιτισμού, συν όλες τις 
άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού περιλαμβάνονται 
στο ευρύτερο πλάνο στήριξης όλων των κλάδων.

«Δεν υπήρξε εξαίρεση για το παρελθόν, δεν υπάρχει εξαίρεση και για το παρόν και αν 
χρειαστεί και για το επόμενο διάστημα», τόνισε η υπουργός.

* Στήριξη των εγγεγραμμένων ΑΜΚΕ Πολιτισμού στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του 
ΥΠΠΟΑ, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης. «Ήταν ένα πάγιο αίτημα αυτών των επιχειρήσεων, 
κυρίως μικρών και μικρομεσαίων. Θα βγει τις επόμενες μέρες ειδική πρόσκληση από το 
ΥΠΠΟΑ και θα επιχορηγηθούν απευθείας με περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ», διευκρίνισε η κ. 
Μενδώνη.

Δύσκολη υπόθεση το Μητρώο Καλλιτεχνών
του Σπύρου Πολυχρονόπουλου   Πηγή: Reporter.gr

Η χαρτογράφηση και η καταγραφή όλων των εργαζομένων στο χώρο του Πολιτισμού 
αποδεικνύεται πως δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας 
εγγραφής έχουν φέρει στο φως σημαντικές δυσλειτουργίες και προβληματίζουν ιδιαίτερα τους 
καλλιτέχνες, που με απλά λόγια δεν μπορούν να βγάλουν άκρη.

Τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύονται αφορούν κυρίως στις επιλογές για την ιδιότητα 
του κάθε καλλιτέχνη ή εργαζομένου στο χώρο του Πολιτισμού. Υπάρχουν απίθανες ιδιότητες όπως 
αυτές των "διακοσμητών βιβλίων με φύλλα χρυσού" ή των "στεγνωτών κινηματογραφικών φιλμ" και 
δεν υπάρχουν άλλες πιο.... φυσιολογικές, όπως αυτές του τραγουδοποιού για παράδειγμα ή του 
ενδυματολόγου. Οι επαγγελματίες βοηθητικοί ηθοποιοί δεν υπάρχουν καθόλου στη λίστα, όπως και οι 
ειδικότητες της σκηνής (μηχανικός σκηνής, φροντιστής κλπ.).

Επίσης, όπως καταγγέλλουν καλλιτέχνες, το σύστημα δέχεται καθηγητές ΑΕΙ, αλλά όχι καθηγητές 
ωδείων, δραματικών σχολών και σχολών χορού.

Η ομάδα Support Art Workers, που έχει δημιουργηθεί αυτό το διάστημα, αναδεικνύει επίσης 
το γεγονός ότι για να ενταχθεί κάποιος στο σύστημα (εφόσον φυσικά βγάλει άκρη με τις άπειρες και 
σε πολλές περιπτώσεις απίθανες ειδικότητες), θα πρέπει είτε να είναι κάτοχος πτυχίου, είτε να έχει 
τουλάχιστον τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας. Αυτό σημαίνει πως οι πιο νέοι στο επάγγελμα 
δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.

Επίσης, στους περισσότερους καλλιτέχνες η πλατφόρμα εμφανίζει «σφάλμα», όταν επιλέγουν 
την ειδικότητά τους, αν βέβαια κατάφεραν να ανοίξουν την πλατφόρμα, που συχνά-πυκνά... πέφτει.

Το υπουργείο Πολιτισμού, τουλάχιστον, φαίνεται να αναγνωρίζει τις αστοχίες του και ανακοίνωσε 
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πως "καθώς έχει εντοπίσει ελλείψεις και αρρυθμίες στη διατύπωση επαγγελματικών κλάδων και 
ειδικοτήτων, θα προχωρήσει από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας σε σχετικές συμπληρώσεις και 
διορθώσεις".

Καλεί λοιπόν τους καλλιτέχνες να στείλουν τις προτάσεις και επισημάνσεις τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση mitroon@culture.gr ώστε να επικαιροποιηθεί ο σχετικός κατάλογος και να γίνουν οι 
κατάλληλες διορθώσεις.

Στην ανακοίνωση, διατυπώνεται και πάλι η "πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
να μετεξελιχθεί η πλατφόρμα σε ένα απολύτως δυναμικό εργαλείο το οποίο θα αποτυπώνει την 
πραγματική κατάσταση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα".

Οι καλλιτέχνες μαζεύουν λοιπόν τις προτάσεις τους, προκειμένου να τις στείλουν στο υπουργείο 
για να βρεθεί λύση. Άλλωστε και αυτοί από την πλευρά τους επιθυμούν να μπει μία τάξη στον κλάδο 
τους και να αποδεικνύεται ξεκάθαρα ποιοι εργάζονται και ποιοι βιοπορίζονται από την τέχνη τους. 
Άνθρωποι που η τέχνη τους είναι η δουλειά τους και που, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενα 
άρθρα μας, δεν μπορούν να επιβιώσουν στην περίοδο της πανδημίας, αν δεν βοηθηθούν. Με τις 
παραστάσεις και τις συναυλίες να γίνονται με το σταγονόμετρο το φετινό καλοκαίρι, οι καλλιτέχνες 
εκπέμπουν SOS και φυσικά προχειρότητες σαν αυτές που παρατηρούνται στην πλατφόρμα 
καταγραφής περισσότερο τους προσβάλλουν, παρά τους βοηθούν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

• Η εμπειρία μου εμένα, πάντως, ήταν πως εύκολα έκανα την «Υπεύθυνη δήλωση» που 
απαιτείται και πως για όσους έχουν 4 χρόνια ασχολούμενοι (και που δεν ζητάει πιστοποιητικά γι’ αυτό):

Από: «Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων», μπαίνεις => 
[απογραφή στο μητρώο καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του 
πολιτισμού]

Τα βήματα:

Είσοδος από: TaxisNet artandcultureprofessionals.services.gov.gr

Τώρα τι θα βγει μετά την υπεύθυνη δήλωση, ποιος ξέρει.

Πάντως ως καλλιτέχνης και ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Θέατρο των Σκιών» 
δεν έχω πάρει μέχρι στιγμής ΚΑΝΕΝΑ βοήθημα.

Πάνος Καπετανίδης
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ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ: 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 4ου ΤΕΥΧΟΥΣ

 (Ιούνιος 2019)
Τέσσερις 

εικόνες 
μιλάνε όσο 

4.000 
λέξεις…
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Νόαμ 
Τσόμσκι:

«Ο 
Ντόναλντ 

Τραμπ είναι 
ένας κοινωνιοπαθής 

καραγκιόζης»
  Ένα ακόμα, μεταφραστικό 
εν προκειμένω, ατόπημα, που 
αδικεί τον ξυπόλυτο ήρωα 
του νεοελληνικού Θεάτρου 
Σκιών. Το ότι, όμως, γράφεται 
με μικρό «κ» στην αρχή της 
λέξης, είναι κάτι που μάλλον 
παραπέμπει στη γενικότερη 
(και αρτιότερη) έννοια ενός 
«μασκαρά»…

Μανωλάκης ο Βομβιστής
Πηγή: 

https://www.zougla.gr/kosmos/article/noam-tsomski-o-ntonalnt-tramp-ine-enas-kinoniopa8is-karagiozis

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ και η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
των «δικαιωματιστών»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απέσυρε το 
τηλεοπτικό σποτ με τον Χρήστο Λούλη μετά τις αντιδράσεις που 
προκάλεσε. Οι αντιδράσεις υπήρξαν κυρίως (δήθεν λέω εγώ) για 
τον τρόπο με τον οποίο ο πρωταγωνιστής του σποτ αντιμετωπίζει 
την «ελαφρόμυαλη» σύντροφό του, που δεν εννοεί να καταλάβει 
(προφανώς λόγω αφέλειας) ότι ο συνωστισμός προκαλεί 
προβλήματα κι εγκυμονεί κινδύνους. (!!!) 

 Θεωρώ κατάντημα για την χώρα που γέννησε την 
Δημοκρατία να υπάρχουν κάποιοι που παραποιώντας και 
κραδαίνοντας σαν μπαμπούλα συνθήκες όπως αυτή της Γενεύης 

του 1951 να σηκώνουν το ανάστημα απέναντι στο βασικό δικαίωμα της Δημοκρατίας και της 
Ελευθερίας. Να διαστρεβλώνουν και να κακοποιούν την Ελληνική γλώσσα και της έννοιές της για να 
μη δηλώσουν τον ανθελληνισμό τους και την απατρία τους.

Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει ΟΛΟΙ οι Δημοκρατικοί-Ελεύθεροι πολίτες να 
σηκώσουμε το ανάστημά μας και να φωνάξουμε ένα δυνατό ΟΧΙ. Να μην υποκύπτουμε στους 
απάτριδες, ανθέλληνες και φασίστες δικαιωματιστές.

Πάνος Καπετανίδης
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Το Δ.Σ. του Π.Σ.Θ.Σκιών
στην δεύτερη τηλεδιάσκεψη στις 4 Μαΐου 2020

ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, 
διερμηνεύοντας τα αισθήματα ολόκληρου του κλάδου 
των Καραγκιοζοπαιχτών, υψώνει και τη δική του 
φωνή διαμαρτυρίας, συνάδοντας με την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Θεάματος-Ακροάματος, εξαιτίας της 
δήλωσης του κ. Πρωθυπουργού στις τελευταίες 
ανακοινώσεις του (28/4/2020) ότι: «Κρίνεται 
απίθανο να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι τα 
Φεστιβάλ και οι Συναυλίες». Ενώ δεν περιλαμβάνεται 
στο άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων τον Ιούνιο 
και το θέατρο!

Η αγωνία μας είναι φυσικό να κορυφώνεται, διότι με το ενδεχόμενο αυτό τίθεται θέμα 
επιβίωσης όλως ιδιαιτέρως των καλλιτεχνών του Θεάτρου Σκιών. Πολύ δε περισσότερο, αν 
συνεχιστεί η παντελής αδιαφορία έως τώρα της Κυβέρνησης και του αρμοδίου Υπουργείου να 
διατυπώσει έστω «γενικές κατευθύνσεις» για το πώς θα ήταν δυνατόν το φετινό καλοκαίρι να 
ψυχαγωγηθεί ο λαός μας. Αυτό το θεωρούμε αναγκαίο και χάρη της εξασφάλισης της ψυχικής και 
ηθικής υγείας, αλλά και της συνοχής του κοινωνικού συνόλου -εξυπακούεται βάσει των αυστηρών 
υγειονομικών κανόνων που ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή- αλλά και για την αξιοπρεπή 
οικονομική ανακούφιση των καλλιτεχνών του Θεάτρου Σκιών, που δεν είναι επιτέλους ανάγκη κάθε 
φορά που απευθύνονται στην Πολιτεία για βοήθεια να αισθάνονται ότι «επαιτούν»!

Η συμπαθής τάξη των Καραγκιοζοπαιχτών ουδέποτε διέθετε επαρκείς οικονομικούς πόρους 
που θα της επέτρεπαν να επιβιώσει σε συνθήκες γενικευμένης και μακρόχρονης απραξίας 
και ανεργίας. Αποτελούμενη από ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και της βιοπάλης και 
έχοντας στερηθεί, όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι του θεάματος και του ακροάματος, τους 
φυσικούς χώρους καλλιτεχνικής δράσης: σχολεία, θέατρα, κινηματογράφους, πλατείες… Πώς θα 
μπορούσαν να υποβάλουν προγράμματα δράσεων, που ζητούνται αρμοδίως, προς υλοποίηση, για 
να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού;

Η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα η αξιότιμη κα Υπουργός Πολιτισμού μέσα στα πλαίσια των όποιων 
μέτρων τυχόν εξαγγείλει για τον κλάδο των εργαζομένων στο θέαμα και ακρόαμα, παρακαλούμε 
να δείξει ενδιαφέρον για τον ιδιαίτερα ευάλωτο κλάδο «του παλαιοτέρου θεάματος και 
ακροάματος της Νεωτέρας Ελλάδος», τον Καραγκιόζη, αλλά και τον αδελφό του, το κουκλοθέατρο.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, με 95 χρόνια συνεχούς δράσης στο ιστορικό του, 
ήδη βρίσκεται σε εγρήγορση εκπονώντας προγράμματα αλλά και διατυπώνοντας σχέδια-προτάσεις 
για το πώς είναι δυνατόν -βάσει των νέων συνθηκών «Μένουμε Ασφαλείς»- να δοθούν υπαίθριες 
ή και σε κλειστούς χώρους παραστάσεις, τόσο κατά την τρέχουσα σεζόν, όσο και κατά το 2021 
με κορύφωση τους εορτασμούς των Διακοσίων ετών της Παλιγγενεσίας. Καλεί δε όλους τους 
συναδέλφους αδιακρίτως και τους φίλους του Θεάτρου Σκιών να βρίσκονται σε επικοινωνία με το 
Σωματείο και ετοιμότητα, ώστε όλοι να συμβάλουμε στη στήριξη του κλάδου τούτη την εξαιρετικά 
δύσκολη περίοδο.

 Αθήνα, Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020
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Με βάση επικυρωμένες οδηγίες της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για το 
«άνοιγμα των κινηματογράφων», σημειώνεται 
ότι και τα Θέατρα Σκιών εφόσον λειτουργούν 
εντός θερινών κινηματογράφων ή εντός θερινών 
μόνιμων σκηνών που προσομοιάζουν με θερινούς 

κινηματογράφους, επιτρέπονται, υπό την επιπλέον προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια 
της παράστασης απασχολούνται μέχρι δύο άτομα πίσω από την οθόνη, τηρώντας 
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείο Πολιτισμού, γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη:

https://www.culture.gov.gr/DocLib/grGGSP_odigies_therinos_kinim_290520.pdf?fb-
clid=IwAR2SVVgfFa5-8GTc17-AHxOb68OsAj_E1CdVxvahnuyh_3tuJ_2VOnYpQG8

9ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Λόγω κορονοϊού από
7 μέχρι και 12 

Σεπτέμβρη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το 9ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη στη Νέα Ιωνία, 
φέτος, λόγω εκτάκτων συνθηκών, θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Σεπτέμβρη. Θα είναι αφιερωμένο 
στον αείμνηστο πειραιώτη καραγκιοζοπαίχτη Στα-
μάτη Γενεράλη. Θα διαρκέσει έξι μέρες: από τις 
7 μέχρι και τις 12 Σεπτέμβρη 2020. Θα πραγμα-
τοποιηθεί στον γνωστό χώρο (το γηπεδάκι κοντά 
στον ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας δίπλα στην εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου), αλλά με τα ισχύοντα για την 
περίοδο μέτρα ασφαλείας. Συνδιοργάνωση του 

Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών, σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και τον Ο.Π.Α.Ν..
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όσοι επιλεγούν οφείλουν να διαθέτουν:
1) Σκηνή, τουλάχιστον τριών μέτρων 2) Τις απαραίτητες φιγούρες – σκηνικά και παρελκόμενα
Οι παραστάσεις θα συνοδεύονται μουσικά από ζωντανή ορχήστρα. Μικροφωνική εγκατάσταση θα διατεθεί 

από το Δήμο Ν. Ιωνίας.
Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως 28 Ιούνη στο e-mail: somateiokaragkiozh@gmail.

com, takis.kostidakis@gmail.com
Πληροφορίες:  Από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Τάκη Κωστιδάκη. Τηλ.: 6942013881.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από το Διοικητικό και Καλλιτεχνικό Συμβούλιο  του Σωματείου σε ειδική 

συνεδρίαση.

 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΟΥΜΕ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 
(Μαζί με τους κινηματογράφους)


