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Οι περισσότερες χώρες συνηθίζουν να γιορτάζουν τη λήξη ενός πολέμου και την έλευση της 
ειρήνης. Η Ελλάδα γιορτάζει την είσοδό της στον πόλεμο το 1940 και τις επιτυχίες της χώρας 
μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία, μέσω του 
πρέσβη της στην Αθήνα, επέδωσε τελεσίγραφο στον Ι. Μεταξά, με το οποίο ζητούσε ελεύθερη 
διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Παράλληλα, απαιτούσε να 
της παραχωρηθούν κάποια σημεία στρατηγικής σημασίας, όπως αεροδρόμια, λιμάνια κλπ., που θα 
βοηθούσαν τις επιχειρήσεις της στη γύρω περιοχή. Ο Μεταξάς απάντησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο 
«ΟΧΙ», το οποίο αντανακλούσε και τη θέληση του μεγαλύτερου μέρους του λαού. Τα ακριβή λόγια του 
Μεταξά ήταν: "Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο", όμως οι εφημερίδες της εποχής δεν άργησαν να 
γράψουν για το περίφημο «ΟΧΙ» του Πρωθυπουργού στους Ιταλούς.

Η επέτειος του ΟΧΙ ξεκίνησε να γιορτάζεται από την πρώτη κιόλας χρονιά, παρά το γεγονός 
ότι η χώρα μας τελούσε υπό ιταλογερμανική κατοχή. Οι 
πρώτοι δύο εορτασμοί έγιναν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
την Πλατεία Συντάγματος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από 
του Ιταλούς. Ωστόσο, το 1943, ο εορτασμός που έγινε στην 
πλατεία Κοτζιά συνοδεύτηκε από συλλήψεις, μια και την 
αστυνόμευση είχαν αναλάβει πλέον οι Γερμανοί.

Ο πρώτος επίσημος εορτασμός έγινε στις 28 
Οκτωβρίου του 1944, οπότε έγινε και η πρώτη παρέλαση 
παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. 
Από τότε ο εορτασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Στις μέρες μας, η ναζιστική καρικατούρα της 
«Χρυσής Αυγής», που στην ουσία ενδυναμώθηκε στην 
πρόσφατη οικονομική κρίση, μπήκε στη Βουλή των Ελλήνων 
(την οποία Βουλή είχε στόχο να καταργήσει) για σχεδόν 
δέκα χρόνια. Έφτασε να είναι ψηφισμένη σχεδόν από μισό 
εκατομμύριο νοσταλγών του φασισμού, ανακατεμένους με 
δήθεν απογοητευμένους από τη δημοκρατία ψηφοφόρους. 
Ασχημόνησε, βασάνισε, δολοφόνησε, βρήκε ψηφοφόρους 
ακόμα και στα ματωμένα χώματα του αφανισμένου από τους 
ΝΑΖΙ Διστόμου. Αυτή η «Χρυσή Αυγή», έξι χρόνια μετά τη 
δολοφονία του αντιφασίστα ράπερ Παύλου Φύσσα, ευτυχώς 
έφτασε στη δύση της. Ξεψυχάει! Η πρόσφατη μη είσοδός 
της στη Βουλή και οι (χρονοβόρες) δίκες που φτάνουν 
πια στο τέλος τους, μακάρι να σημάνουν και το οριστικό 
τέλος αυτής της τρομοκρατικής-ναζιστικής οργάνωσης. Με 
σύνθημα όλων των Δημοκρατών πολιτών, το σύνθημα του εξώφυλλου του περιοδικού μας «ΠΟΤΕ 

ΠΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ», να κόψουμε οριστικά το 
δρόμο στη μελλοντική επαναφορά του ναζιστικού 
εκτρώματος στην ελληνική πολιτική ζωή. Να 
ευχηθούμε, η εγκατάλειψη των κεντρικών 
γραφείων και το κλείσιμο πολλών οργανώσεών 
τους να τελειώσουν και ο φαιδρός χιτλερίσκος 
Μιχαλολιάκος με τη συμμορία του να βρουν έδρα 
και κατοικία στα πιο σκοτεινά κελιά των φυλακών 
για πολλά χρόνια.

Πάνος Καπετανίδης    

Τι έγινε στις 28 Οκτωβρίου του 1940
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Παγκόσμιες  - Ευρωπαϊκές μέρες του Σεπτέμβρη

4 έως 10 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος
24 έως 30 Οκτωβρίου: Εβδομάδα Αφοπλισμού

01 Οκτωβρίου 2019 (Τρίτη) Διεθνής Ημέρα Ηλικιωμένων
02 Οκτωβρίου 2019 (Τετάρτη) Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
05 Οκτωβρίου 2019 (Σάββατο) Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών
07 Οκτωβρίου 2019 (Δευτέρα) Παγκόσμια Ημέρα της Αξιοπρεπούς Εργασίας
09 Οκτωβρίου 2019 (Τετάρτη) Παγκόσμια Ημέρα των Ταχυδρομείων
10 Οκτωβρίου 2019 (Πέμπτη) Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
13 Οκτωβρίου 2019 (Κυριακή) Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών
15 Οκτωβρίου 2019 (Τρίτη) Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας της Υπαίθρου
17 Οκτωβρίου 2019 (Πέμπτη) Διεθνής Ημέρα κατά της Φτώχειας
24 Οκτωβρίου 2019 (Πέμπτη) Ημέρα του Ο.Η.Ε.
Ο όρος «Ηνωμένα Έθνη» είναι αμερικανικής εμπνεύσεως και συγκεκριμένα του προέδρου 
Ρούζβελτ, ο οποίος αναφερόταν καταρχάς στις συμμαχικές δυνάμεις κατά του Άξονα. Έπειτα από 
διαβουλεύσεις τριών ετών, στις 24 Οκτωβρίου του 1945, τα Ηνωμένα Έθνη μετεξελίχθηκαν σε 
μια «παγκόσμια ένωση κρατών ταγμένη στην προώθηση της συνεργασίας στο διεθνές δίκαιο, την 
ασφάλεια και την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ισότητα».
Τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού με έδρα τη Νέα 
Υόρκη ήταν 51, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Σήμερα 
φθάνουν τα 191, όσα και τα κράτη του κόσμου. 
Ο ΟΗΕ εκείνης της περιόδου αντανακλούσε τους 
συσχετισμούς δυνάμεων που διαμορφώθηκαν μετά 
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νικήτριες 
δυνάμεις που ηγήθηκαν του πολέμου, όπως οι 
ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση, η Γαλλία και η Μεγάλη 
Βρετανία, απέκτησαν και το δικαίωμα του «βέτο» στις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Όλα αυτά τα χρόνια, ο ΟΗΕ παρουσιάζει κτυπητές 
αδυναμίες στην επίλυση των διεθνών διαφορών, 
εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων των μεγάλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στα καθ' 
ημάς, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος 
της Μεγαλονήσου, η αμηχανία του απέναντι στις διαρκείς τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, κάνουν το ρόλο του ΟΗΕ διακοσμητικό και το Γενικό Γραμματέα ικανό μόνο 
να εισπράττει τον παχουλό μισθό του. Παρόλα αυτά, αποτελεί το μοναδικό εργαλείο στα χέρια της 
διεθνούς κοινότητας για την εμπέδωση της διεθνούς ειρήνης.
Στα μεταψυχροπολεμικά χρόνια ασκείται κριτική στον ΟΗΕ από δύο πλευρές: Η μία θέλει 
ενεργότερο το ρόλο του στις διεθνείς υποθέσεις, η άλλη περιορισμό του ρόλου μόνο στην 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Χώρες όπως η Ινδία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική 
και η Γερμανία επιδιώκουν να χορηγηθεί και σε αυτές το δικαίωμα «βέτο», ενώ οι ΗΠΑ, που 
συνεισφέρουν το 22% του προϋπολογισμού του ΟΗΕ, ζητούν μεταρρυθμίσεις, όταν δεν τον 
παρακάμπτουν, όπως στην εισβολή στο Ιράκ.
25 Οκτωβρίου 2019 (Παρασκευή) Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
27 Οκτωβρίου 2019 (Κυριακή) Παγκόσμια Ημέρα Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς
28 Οκτωβρίου 2019 (Δευτέρα) Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου
31 Οκτωβρίου 2019 (Πέμπτη) Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.
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6) Οψόμεθα εις Φιλίππους
ΧΑΤΖ: Καλημέρα, Καραγκιόζη!   
 Πώς τα περνάς εδώ,   
 που μένεις τώρα;
ΚΑΡ: Υπάρχει καλύτερο   
 μέρος, Χατζατζάρη, 
 από την Ακρόπολη;
ΧΑΤΖ: Και μάλιστα, Καραγκιόζη 
μου, στην καλύτερη εποχή της! 
ΚΑΡ: Τι εννοείς, βρε    
     Χατζατζαράκο; Η Ακρόπολη,     
 πάντοτε, δέσποζε! 
ΧΑΤΖ: Μην μου κάνεις   
 τον ανήξερο! Έρχονται,
 Καραγκιόζη μου! 
ΚΑΡ: Ποιοι; Οι Γερμανοί;  
           Ξανάρχονται; 
ΧΑΤΖ: Τα μάρμαρα! Τα γλυπτά  
 του Παρθενώνα! 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Σοβαρά, Χατζατζάρη; Αυτό είναι πολύ καλό νέο! Για λέγε!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Τα γλυπτά του Παρθενώνα έρχονται, ξανά, στην Ελλάδα μας!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Και με ποιον τρόπο, Χατζατζάρη; Μας αγάπησαν έτσι ξαφνικά; 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Ποιοι να μας αγαπήσουν, Καραγκιοζάκο μου; 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Οι απόγονοι του Έλγιν και του Τσώρτσιλ! Οι Εγγλέζοι! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Εμ! Βασικά…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Πρόσεχε τι θα πεις, Χατζατζάρη!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Τι θέλεις να πεις, ματάκια μου; 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Εσύ τι ακριβώς θέλεις να πεις, φρυδάκια μου! Μίλα ξεκάθαρα! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Τι να σου πω; Αυτό που σου είπα! Έρχονται τα μάρμαρα… 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Ναι, αλλά πώς ακριβώς έρχονται; Μας τα επιστρέφουν;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Ναι! Όχι! Όχι ακριβώς δηλαδή! Περίπου! Να… 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Χατζατζάρη, γίνε σαφής, γιατί θα πέσει καρπαζιά αεριωθούμενη! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Κοίταξε να δεις, Καραγκιόζη μου! Δεν τα επιστρέφουν…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Τότε τι τα κάνουν; Μην παίζεις με τις λέξεις, Χατζατζάρη! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Μας τα… 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Έλα, πες το…
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Μας τα… Μας τα…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Μας τα μασάς πολύ, Χατζατζάρη! Θα σε καπλαντίσω στο ξύλο! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Μας τα δίνουν δανεικά για ένα ορισμένο χρονικό διά… Αχ!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Φύγε από εδώ, Χατζατζάρη, με τους αποικιοκράτες σου! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Σταμάτα να με χτυπάς, ματάκια μου! Και ακόμα δεν τελειώσαμε!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Σήμερα ήτανε γραφτό σου να τις φας πριν το τέλος της ιστορίας!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Πονάω! Σταμάτα! Μην βαράς! Θα σου εξηγήσω! Σταμάτα! 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Ούτε ο Σταμάτης, ούτε ο Γρηγόρης δεν σε σώζουνε τώρα πια! 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:   Είναι για το καλό του πολιτισμού… Δανεικά πρώτα και μετά…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:   Να μην καταδεχτείτε να έρθουν δανεικά! Για αυτά πολεμήσαμε! Αυτό να πεις στα     
       νέα σου αφεντικά, μαλαγάνα! Κυριακή Κοντή Γιορτή!
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Πρόλογος
Παγκοσμίως, ο ΥΓΙΗΣ καλλιτεχνικά κόσμος έχει ασχοληθεί με το όνομα του Αντώνη Μόλλα. Σαν 

φαινόμενο για το ταλέντο του, αλλά και την προσφορά του στον πολιτισμό μας. Δηλώσεις, συνεντεύξεις, 
μελέτες από παγκόσμιας φήμης και καταξίωσης πρόσωπα.

Η σκέψη μου ήταν να δούμε από κοντά ένα δείγμα από το «λόγο» που διακατείχε την τέχνη του, 
αφού δεν μπορούμε να μας συνεπάρει με την απίθανη και ανεπανάληπτη μίμησή του, εκτός από μικρά 
ηχητικά που κυκλοφορούν. Έτσι, θα έχουμε τουλάχιστον μια πολύ μικρή αντίληψη για το καλλιτεχνικό 
ανάστημα του Ανδρός.

Για το λόγο αυτό, θα δημοσιεύσω μερικά κομμάτια (γραπτά, δημοσιευμένα, προφορικά) που έχω 
στη συλλογή μου. Καλό ταξίδι στη χρυσή εποχή του Καραγκιόζη μας! Και στην παλαιά Αθήνα!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κάτσε, μωρέ γρουσούζικο, Κολλητήρι. Τώρα θέλεις να φύγεις από την Αθήνα που
έχουμε Δημοτικάς Εκλογάς και θα περάσεις φίνα. Θ’ ανοίξουν τα σαλόνια, θ’ ακούς λόγους από 
’δω λόγους από ’κει, θα δεις αυτοκίνητα, αμάξια, τραμ, σιδηροδρόμους να τρέχουν με κολλημένα 
τα μούτρα των υποψηφίων επάνω, θα δεις να ψηφοθηρούν από ’δω, να ψηφοθηρούν από ’κει, θα 
’δεις τρακατρούκες, ρουκέτες, θα δεις χιλιάδες κατοστάρικα να πέφτουν στον αέρα να κάνουν 
μπουμ, θα δεις δρόμους, θα δεις υποσχέσεις ότι θα σε καθίσουν στο δημόσιο ταμείο φύλακα, θα 
δεις νερά που θα κολυμπάς μέσα στην Αθήνα και δεν θα ’χεις ανάγκη να πηγαίνεις στο Φάληρο

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Αλήθεια, Καραγκιόζη, δεν σε ρώτησα, με ποιον είσαι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μ’ αυτόν που θα κερδίσει.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Καλά, πώς τα καταφέρνεις και δεν χρωματίζεσαι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Εν πρώτοις, δεν κολλώ εικόνα υποψήφιου ποτέ στην πόρτα μου. Κατά δεύτερον, 

πάω σ’ όλα τα σαλόνια και εις τα μεν και εις 
τα δε, παρατηρώ από το βράδυ ποιος είναι 
να πετύχει και πρωί-πρωί μια γραν κάσα και 
μουντζουρώνομαι. 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Και για ποιο λόγο 
μουντζουρώνεσαι; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Για να κινώ την περιέργεια
του κόσμου και τρέχουνε τα παιδιά από 
κοντά και φωνάζουν ζήτω και πολλοί 
περαστικοί φωνάζουν και αυτοί ζήτω, χωρίς 
να ξέρουνε γιατί και ο υποψήφιος νομίζει 
πως είμαι κομματάρχης. Κι αφού αναλάβει 
τη Δημαρχία, τότε πηγαίνω και γω και του 
ζητάω θέσεις. 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Χα, χα, χα, χα!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Μωρέ μόμολο, αφτούνα κάνεις

και δεν σκιάζεσαι μην σε ακροντεριστούνε 
και σε λυσσάξουνε τσι παπαλίες;
                                   Άγγελος Αλιμπέρτης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΟΛΛΑ
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Με αφορμή αφενός τα τερτίπια του Ερντογάν και 
αφετέρου ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό, η εφημερίδα «Δημοκρατία» θυμήθηκε, μέσα στο 
καλοκαίρι, τους τύπους του Θεάτρου Σκιών και του Κουκλοθεάτρου.

Από τη μια με το «Μπλάνκο», από την άλλη με μία γελοιογραφία με τον Ερντογάν να 
έχει ένα μακρύ-μακρύ χέρι και εν προκειμένω με ένα χρονογράφημα, το οποίο παραπέμπει στο 
νεοελληνικό Θέατρο Σκιών, από την πρώτη κιόλας σελίδα.

Πιο πρόσφατα, η Καθημερινή, ανήμερα του Σταυρού, σατίρισε διασκεδαστικά (μέσω της 
χαρτοκοπτικής ενός δυτικότροπου Θεάτρου Σκιών) τον Γιάνη με ένα «ν», αν και η ταύτιση του 
συγγραφέα με τον Ευγένιο Σπαθάρη φαντάζει κάπως άστοχη.

                           
Μανωλάκης ο Βομβιστής

Καλοκαιρινή «Δημοκρατία»
& Φθινοπωρινή «Καθημερινή»
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Κάνοντας μια μικρή παύση στην ανάλυση της 
κινηματογραφικής ταινίας «Χαμένοι Άγγελοι», ανοίγουμε 
ένα άλλο κεφάλαιο 
του νεοελληνικού 
Θεάτρου Σκιών, 
που είναι ωστόσο 
σχετικότατο με τον 
πρωταγωνιστή 
Υπόκοσμο 
των «Χαμένων 
Αγγέλων».

Και σύμφωνα 
και με το βιβλίο του 
Ηλία Πετρόπουλου 
«Υπόκοσμος και 
Καραγκιόζης», σημείο αναφοράς μας θα είναι ο περίφημος 
Σταύρακας και οι μεταμορφώσεις του (φωτογραφία: 
Σταύρακας του Μάνθου Αθηναίου).

                                                         Πατρίκιος

Οι «Μεταμορφώσεις»
του Σταύρακα

«Ταξιδεύοντας» 
στο Τσεκιργιέ 
της Προύσας

Απέναντι ακριβώς από τον 
τάφο του Karagöz στο Τσεκιργιέ 
της Προύσας της Μικράς Ασίας, 
στο όρος Όλυμπος (σημερινό 
Ουλού) και πολύ κοντά στην 
αρχαία Νίκαια (σημερινή Ισνίκ), 
ένα μουσείο, που όμοιό του δεν 
υπάρχει στην Ελλάδα.

                                Πατραϊκός
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«Ο Πατριάρχης
ορκίζων τα παλικάρια»,

διά χειρός Μουρελάτου (Θ.Α.)

«Λεβέντες μου Σταυραετοί,
γενναία παλικάρια,

γνήσια Ελληνόπουλα,
ατρόμητα λιοντάρια.

Να ορκισθείτε σήμερα,
σ’ αυτήν την Άγια Μέρα,

αν θέλτε την πατρίδα μας,
να ιδούμε ελευθέρα».

 ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
O έξυπνος 

παραδέχεται .
O πονηρός 

δ ικα ιολογε ίτα ι .
O ανόητος  επιμένε ι .
Οι  έξυπνο ιμαθαί νουν 

από τους  άλλους .
Oι  γηρα ιότερο ι 

από τα λάθη  τους
και  ο ι  ηλ ίθ ι ο ι 

τα  ξέρουν  όλα!
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Έχουν κλείσει αρκετά χρόνια από κείνη τη 
θερμή μέρα του Ιούλη του 2010, κατά την οποία η 
Ουνέσκο κατοχύρωσε τον Καραγκιόζη (όχι, όμως, 
και συνολικά το Θέατρο Σκιών) ως άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά της Τουρκίας. Αρκετά χρόνια μετά από 
αυτήν την απόφαση, που έφερε τον «ξυπόλυτο» 
ήρωα και πάλι στην επικαιρότητα, πιστεύουμε ότι 
ήρθε ο καιρός για μια πιο ψύχραιμη αποτίμηση του 
όλου θέματος, μέσα από μια άμεση αναφορά στα 
σαφή ιστορικά δεδομένα, χωρίς ακραίες υπερβολές, 
προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά.

Η πανάρχαια και καταξιωμένη τέχνη του νεο-
ελληνικού Θεάτρου Σκιών έχει ως πρωταγωνιστή 
της τον Καραγκιόζη, για την καταγωγή του οποίου 
έχουν διατυπωθεί αρκετές υποθέσεις. Η γνωστό-
τερη βασίζεται σε παμπάλαιες προφορικές παρα-
δόσεις και θεωρεί ότι ο Καραγκιόζης ήταν υπαρκτό 
πρόσωπο, που εργαζόταν (ως χτίστης) στην Πρού-
σα της Μικράς Ασίας. Υπάρχει μάλιστα στην πόλη 
αυτή και ένα μνήμα, στο οποίο οι Τούρκοι ισχυρίζο-
νται (εσφαλμένως) ότι είναι θαμμένος ο συγκεκρι-
μένος ήρωας. Άλλες θεωρίες, όμως, πιο τεκμηριω-
μένες επιστημονικά, αναφέρουν ότι ο Καραγκιόζης 

δεν ήταν ποτέ υπαρκτό πρόσωπο, διότι κατάγεται από τους μίμους, δηλαδή από τους κωμικούς 
ηθοποιούς του μιμικού θεάτρου των ελληνιστικών, των ρωμαϊκών και των βυζαντινών χρόνων. 
Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε (για πρώτη φορά) στις αρχές του 20ού αιώνα από τον Γερμανό 
ερευνητή Hermann Reich και έγινε αποδεκτή και από πολλούς ακόμα ερευνητές.

 Το συμπέρασμα που βγαίνει, τελικά, σε σχέση με τις παραπάνω θεωρίες, είναι ότι ο Κα-
ραγκιόζης υπήρξε γέννημα-θρέμμα των λαών της πολυεθνικής βυζαντινής και κατόπιν 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, πρώτα με τη μορφή του κωμικού μίμου και μετά με τη μορφή του 
Οθωμανού Karagöz. Με άλλα λόγια, οι πρόγονοι του Έλληνα Καραγκιόζη είναι ο Οθωμανός 
ομόλογός του και (πολύ πιο πίσω) οι άσχημοι, καμπούρηδες και ξυπόλυτοι μίμοι, δηλαδή οι 
κωμικοί ηθοποιοί του μιμικού θεάτρου. Η δημιουργία των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια ήταν 
αυτή που οδήγησε στην «εθνικοποίηση» του Karagöz, αφενός με την εμφάνιση του Έλληνα 
Καραγκιόζη (με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το έτος 1830) και αφετέρου με την εμ-
φάνιση του Τούρκου Karagöz (με την ίδρυση του εθνικού κεμαλικού τούρκικου κράτους, πολύ 
αργότερα, το έτος 1923).

Η εθνικοποίηση αυτή, όμως, δεν μπορεί (σε καμία περίπτωση) να αναιρέσει την οικουμενικό-
τητα του Καραγκιόζη, ως δημιούργημα των λαών του Βυζαντίου και (μετά από το 1453) των λαών 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για να γίνει, πάντως, κατανοητή η προαναφερθείσα οικουμενι-
κότητα του Καραγκιόζη, θα πρέπει να γίνει πρώτα κατανοητή η θεμελιώδης διαφορά της έννοιας 
του εθνικού κράτους από την έννοια της αυτοκρατορίας, της οποίας η κατανόηση, δυστυχώς, δεν 
θεωρείται δεδομένη και οδηγεί, συχνά, σε εννοιολογικές συγχύσεις. Ειδικότερα, η αυτοκρατορία, 
ως δομή και μορφή, δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά εθνικά κράτη. Αποτελεί ένα πολυεθνικό 

3. Η καταγωγή του Καραγκιόζη
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σύνολο, στο 
οποίο συ-
νυπάρχουν 
δ ι ά φ ο ρ ο ι 
λαοί (άσχετα 
από το ποιος 
λαός έχει τη 
στρατιωτική 
κυριαρχία). 
Με τη συγκε-
κριμένη λογι-
κή, η βυζα-
ντινή και η 
οθωμανική 
α υ τ ο κ ρ α -
τορία, π.χ., 
δεν μπο-
ρούν (σε 
καμία περί-

πτωση) να ταυτιστούν με την Ελλάδα και 
την Τουρκία, αντίστοιχα, ή με οποιοδήποτε 
άλλο εθνικό κράτος. Πρόκειται για αυτοκρα-
τορίες που ανήκουν σε όλους τους λαούς, 
από τους οποίους προήλθε η κοινή πολιτιστι-
κή και θεατρική κληρονομιά και παρακαταθήκη 
των μίμων και του Οθωμανού Karagöz. 

Πέρα από τον κοινό πρωταγωνιστή τους 
όμως, η δημιουργία του νεοελληνικού (εθνι-
κού) Θεάτρου Σκιών αποτελεί (με τη σειρά 
της) και μια συνέχεια των παραστάσεων 
του Οθωμανικού Θεάτρου Σκιών, κάτι που 
φαίνεται μέσα από τη δομή ορισμένων έργων 
του και ιδίως μέσα από τη δομή των κωμωδι-
ών, που βασίζονται στη στατική παρέλαση των 
τύπων του μπερντέ (π.χ., με την κωμωδία «Ο 
Καραγκιόζης Γραμματικός»). Ωστόσο, ο νεο-
ελληνικός μπερντές δεν περιορίστηκε στις κω-
μωδίες αυτού του τύπου, αλλά έκανε ένα βήμα 
παραπάνω, με νέες κωμωδίες πιο ευέλικτης 
και επεξεργασμένης θεατρικής δομής, όπως 
«Ο Καραγκιόζης διά της βίας Γιατρός», που 
έχει σαφείς επιρροές από την αντίστοιχη κω-
μωδία του Μολιέρου.

Παράλληλα, το νεοελληνικό Θέατρο 
Σκιών διαφοροποιήθηκε ακόμα περισσότε-
ρο από το αντίστοιχο οθωμανικό, εξαιτίας 
των έντονων επιδράσεων που δέχτηκε από 
την επική ηπειρώτικη παράδοση. Οι εν λόγω 
επιδράσεις οδήγησαν σε ένα διαφορετικό ρε-

περτόριο, πιο σύνθετο και πιο δραματικό, με 
τα λαογραφικά και κυρίως με τα ηρωικά έργα, 
όπως, π.χ., ο «Καπετάν Γκρης», ο «Χριστια-
νομάχος», ο «Κατσαντώνης», ο «Διάκος», 
ο «Καπετάν Χρόνης» ή «Ο Μέγας Αλέξαν-
δρος και το καταραμένο φίδι». 

Επίσης, ο νεοελληνικός Καραγκιόζης κα-
τάφερε να διαφοροποιηθεί και ως προς τη σύ-
σταση του κοινού του, καθώς μετατράπηκε σε 
αμιγώς λαϊκό και οικογενειακό θέαμα, κάτι που 
οδήγησε και σε πρωτοτυπίες (για ζητήματα 
καθαρά τεχνικής φύσεως) λόγω της αύξησης 
των θεατών (π.χ., με το μεγάλωμα των διαστά-
σεων του μπερντέ, με την αυτόματη αλλαγή 
των σκηνικών στο πανί, με την επινόηση της 
λαβής-σούστας για την αυτόματη περιστροφή 
της φιγούρας κτλ.). Οι διαφοροποιήσεις επε-
κτάθηκαν και με τη δημιουργία νέων ηρώων 
(π.χ., Πασάς, Δερβέναγας, Ταχήρ, αγωνιστές 
του 1821, Μεγαλέξανδρος κτλ.) και σκηνικών 
(καλύβα-σαράι), που υπάρχουν μόνο στον νε-
οελληνικό Καραγκιόζη και δεν παρουσιάστη-
καν ποτέ στον οθωμανικό και στον τούρκικο 
μπερντέ. Η μεγαλύτερη, όμως, διαφοροποίη-
ση είναι αυτή που έχει να κάνει με την ίδια την 
εμφάνιση του νεοέλληνα Καραγκιόζη, σε σχέ-
ση με τον Οθωμανό-Τούρκο Karagöz.

Ο Οθωμανός Karagöz και ο Τούρκος 
ομόλογός του, ως ένα πιστό αντίγραφο ο δεύ-
τερος του πρώτου, φοράνε καπέλο, παπού-
τσια και καλά ρούχα, εκπροσωπώντας όχι το 
«λούμπεν», αλλά μάλλον τη μεσοαστική (πά-
νω-κάτω) τάξη. Με δεδομένη την προαναφερ-
θείσα απουσία του Πασά και του σαραγιού, 
στις οθωμανικές και στις τούρκικες παραστά-
σεις, είναι σαφές ότι το «κοινωνικό» στοιχείο 
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α πο υ σ ι ά ζ ε ι 
από τις παρα-
στάσεις του 
οθωμανικού-
τ ο ύ ρ κ ι κ ο υ 
μπερντέ, κάτι 
που αιτιολογεί 
και την ανωτέ-
ρω ενδυμασία 
του Karagöz. 
Αντιθέτως, ο 
νεοελληνικός 
Καραγκ ιόζης 
είναι ξυπό-
λυτος, χωρίς 
καπέλο και 
χ ι λ ιομπαλω-
μένος. Τα χα-
ρακτηριστικά 
αυτά προσδί-
δουν στον Κα-
ραγκιόζη μια 
έντονη κοινω-
νική διάσταση, 
ως προς την 
κοινωνική του 
π ρ ο έ λ ε υ σ η 
από τα κατώ-
τερα κοινωνικά 
στρώματα, κάτι 
που επιβεβαι-

ώνεται και από την ετοιμόρροπη καλύβα του 
(παράγκα, μετά από το 1922), απέναντι από 
το πολυτελέστατο σαράι του Πασά. Η εξέλι-
ξη αυτή θα πρέπει, σαφώς, να πιστωθεί στην 
ηπειρώτικη παράδοση του θεάματος, που κι-
νήθηκε σε διαφορετικά και αμιγώς ελληνικό-

τερα μοτίβα από αυτά της αντίστοιχης οθω-
μανικής. Την ίδια στιγμή, το τούρκικο (εθνικό) 
Θέατρο Σκιών εξακολουθεί να αποτελεί, ακόμα 
και σήμερα, ένα σχεδόν πιστό αντίγραφο του 
αντίστοιχου οθωμανικού, χωρίς να έχει διαφο-
ροποιηθεί ή εξελιχθεί σοβαρά και ουσιαστικά, 
όπως έγινε με τον νεοελληνικό Καραγκιόζη.

Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα 
στον Καραγκιόζη και τον Karagöz και τα ιδιαί-
τερα στοιχεία της εθνικής τους ταυτότητας δεν 
καταργούν, σε καμία περίπτωση, την αποδε-
δειγμένη οικουμενικότητά τους και τις κοινές 
βυζαντινές και οθωμανικές πολιτισμικές κατα-
βολές του Έλληνα και του Τούρκου Καραγκιό-
ζη, ως βασικά γνωρίσματα επικοινωνίας, ψυ-
χαγωγίας, τέχνης και ενότητας των λαών της 
Ανατολικής Μεσογείου.

3. The origin of Karagiozis
It has been a few years since that warm day in July 

2010, when UNESCO inscribed Karagiozis (though not 
Shadow Theatre as a whole) as the intangible cultural 
heritage of Turkey. Several years after this decision, which 
brought the barefoot hero back into the spotlight, we believe 
that it is high time for a more composed assessment of the 
matter, through direct reference to clear historical facts, 
without extreme exaggerations favouring either side.

The age-old and renowned art of modern Greek Shadow 
Theatre has Karagiozis as its protagonist, whose origin 
has given rise to various hypotheses. The best-known 
scenario is based on ancient oral traditions and suggests 
that Karagiozis was a real person, who used to work, 
possibly as a builder, in Bursa, Asia Minor. Indeed, there 
is tomb in this city where the Turks contend this particular 
hero is buried. Other, better documented scientific theories, 
however report that Karagiozis was not a real person but a 
character born of mime, i.e. the comedians of mimic theatre 
of the Hellenistic, Roman and Byzantine times. This theory 

Μίμος Καραγκιόζης (κάτω)

Μίμος Καραγκιόζης (λεπτομέρεια)
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was formulated initially in the early 20th century by German 
scholar Hermann Reich and was adopted by many other 
scholars.

 The definite conclusion from these theories is that 
Karagiozis was indeed born and bred by the people of the 
multiethnic Byzantine, and later, Ottoman empire, first in 
the form of comic mime, and then in the form of Ottoman 
Karagöz. In other words, the ancestors of Greek Karagiozis 
are his Ottoman counterpart and more distantly, the ugly, 

hunchbacks and 
barefoot mime artists, 
i.e. the comedians 
of mimic theatre. 
The creation of 
national states in 
the Balkans led to 
the “nationalisation” 
of Karagöz, 
firstly with the 
appearance of Greek 
Karagiozis upon the 
establishment of 
the modern Greek 
state, in 1830 and 
secondly, with the 
appearance of Turkish 
Karagöz (upon the 
establishment of 
Kemal’s Turkish state, 

much later, in 1923).
This nationalisation however cannot under any 

circumstances compromise the universality of Karagiozis, 
as a creation of the peoples of the Byzantine empire and 
(after 1453) of the peoples of the Ottoman Empire. To 
comprehend the aforementioned universality of Karagiozis 
we should first understand the fundamental difference 
between the concept of the nation state and the concept of 
the empire, an understanding that is often not a given and 
may frequently lead to conceptual confusion. In particular, 
the empire, as structure and form, has nothing to do with 
today's nation states. It is a multi-ethnic grouping, where 
different peoples coexist regardless of which people have 
military dominance. In this sense, the Byzantine and the 
Ottoman Empire, for example, can in no way be identified 
with Greece and Turkey respectively, or any other nation 
state. These are empires belonging to all their peoples, from 
whom the common cultural and theatrical heritage of the 
mimes and the Ottoman Karagöz arose. 

However, apart from their common protagonist, the 
creation of the modern Greek Shadow Theatre is, in its 
turn, also a continuation of the Ottoman Shadow Theatre 
performances, which is evident in the structure of certain 
plays and particularly comedies, based on the static 
parade of scrim characters e.g. the comedy “Karagiozis the 
Scholar”. However, the modern Greek scrim was not limited 
to comedies of this type, but took a step further, with new 
comedies of a more flexible and edited theatrical structure, 
such as “Karagiozis the doctor, by force”, which is clearly 
influenced by Moliere’s comedies.

Moreover, the modern Greek Shadow Theatre was even 
further diversified compared to its Ottoman counterpart, 
as it was heavily influenced by the epic tradition of Epirus. 
This influence led to a different repertoire, more complex 
and more dramatic, largely with heroic plays though also 
the folkloric, including, “Captain Gris”, “Christian fighter”, 

“Katsantonis”, “Diakos”, “Captain Chronis” or “Alexander the 
Great and the cursed serpent”. 

Furthermore, modern Greek Karagiozis managed to 
diversify also in terms of its audience, as it became a purely 
popular and family show, which led to technical innovation 
due to the increase of viewers (e.g., enlargement of the 
scrim’s dimensions, automatic change of the settings on the 
scrim, the invention of the handle-fitting for the automatic 
rotation of the puppet, etc.). The diversifications were also 
extended to the creation of new characters like Pasha, 
Dervenagas, Tachir, fighters of the 1821 Greek War of 
Independence, Alexander the Great, and settings (cottage-
sarayi), which are only found in modern Greek Karagiozis 
and were never presented on the Ottoman and Turkish 
scrim. However, the most important diversification concerns 
the very appearance of modern Greek Karagiozis compared 
to the Ottoman-Turkish Karagöz.

The Ottoman Karagöz and his Turkish counterpart, 
as a replica of the former, appear wearing hat, shoes 
and fancy clothes, not representing the fringes of society 
but rather somewhere within the middle class. Given the 
aforementioned absence of the Pasha character and the 
Sarayi in the Ottoman and Turkish performances, it is clear 
that there is no social dimension to the performances of 
the Ottoman-Turkish Shadow Theatre, which justifies the 
attire of Karagöz. On the contrary, modern Greek Karagiozis 
is barefoot, bareheaded and his clothes are covered with 
patches. These characteristics provide a strong social 
dimension to Karagiozis, in terms of his social origin 
among the lower classes, confirmed by the ramshackle hut 
(cottage, after 1922), juxtaposed to the luxurious seraglio 
of the Pasha. This development should clearly be credited 
to the Epirus tradition of Shadow Theatre, which evolved in 
different and purely Greek patterns compared to those of the 
Ottoman tradition. At the same time, the Turkish (national) 
Shadow Theatre remains, even today, an almost identical 
copy of its predecessor, the Ottoman Shadow Theatre, 
without any significant and substantial diversification or 
evolution, as was the case with modern Greek Karagiozis.

However, the differences between Karagiozis and 
Karagöz and specifically the characteristics of their national 
identity do not in 
any way detract 
from their proven 
universality and 
the common 
Byzantine and 
Ottoman cultural 
origin of both 
the Greek and 
the Turkish 
Karagiozis, as 
key features of 
communication, 
entertainment, 
art and unity 
of the Eastern 
Mediterranean 
peoples.

Τ.Α.
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Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019.
Ήταν ένα ωραίο απόγευμα, μια ωραία καλλιτεχνική 

συνάντηση στο 48ο φεστιβάλ βιβλίου στο Ζάππειο, 
αφιερωμένη στο νεοκυκλοφόρητο βιβλίο (κόμικς): 
«ΘΟΥ-ΒΟΥ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΠΡΑΚΤΩΡ» από τις 
εκδόσεις «ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ», τις οποίες και ευχαριστώ. Να 
ευχαριστήσω τους ομιλητές της παρουσίασης:

- Λευτέρης Ταρλαντέζος (ιστορικός των κόμικς),
- Ανδρέας Θωμόπουλος (σκηνοθέτης),
- Μιχάλης Σδούγκος (σκηνογράφος),
- Λένα Μπενίση (ιστορικός τέχνης, φιλόλογος) και 
- Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης (εκπαιδευτικός, Δρ. 

Παιδαγωγικής, Καραγκιοζοπαίχτης).
«Στους γονείς μου οφείλω το ζην και στους 

δασκάλους μου το ευ ζην». Μια ρήση με διαχρονική αξία και ισχύ 
που την είχε πει ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι λοιπόν, κρατώ πάντα τις 
συμβουλές των καθηγητών μου, καθώς και τις γνώσεις που μου μετέφεραν 
στη Δραματική Σχολή. Εξαιτίας της έμαθα πιο βαθιά το τι σημαίνει θέατρο 
και το πώς να γίνεις ηθοποιός, συνήθισα να διαβάζω πολύ. Πιο πολύ και 
από το σχολείο.

Στις μέρες μας, 
λείπει το βιβλίο, λείπει το 
έντυπο, λόγω ίντερνετ. 

Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα άσχημά του, 
γιατί μερικές φορές από αυτό καθοδηγείται ο κόσμος, 
παρασυρμένος από διαφημίσεις και άρθρα. Εγώ, 
πάντως, προτιμώ το βιβλίο.

Και αυτό το 
βιβλίο, «ΘΟΥ-ΒΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΠΡΑΚΤΩΡ», που ως έμπνευση έχει ήρωα τον Βέγγο, 
γιατί μόνο ένας σαν τον Βέγγο θα μπορούσε να δει, με το δικό του τρόπο, τα 
αρχαία μάρμαρα, όχι μόνο τα ελγίνεια, αλλά και γενικότερα. Το δούλεψα με 
μεράκι και το πενάκι μου, χωρίς τη βοήθεια υπολογιστή, καθώς συμφωνήσαμε 
με τον Γιάννη Σολδάτο, μέχρι και τα γράμματα να τυπωθούν στο χέρι και όχι 
πληκτρολογημένα. Ό,τι και να πει κανείς, ένας αυθεντικός πίνακας ποτέ δεν 
χάνει 
την αξία 
του, μια 

φιγούρα Καραγκιόζη την προτιμά 
κανείς σκαλιστή στο χέρι από 
ό,τι μια έτοιμη του εμπορίου.

Έτσι λοιπόν, 
δημιουργήθηκε αυτό το 
βιβλιαράκι, που ελπίζω να το 
κρατάτε στα χέρια σας και να το 
χαρείτε. Καλό διάβασμα!

Άνθιμος Βαβάσης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ
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Πράξις Αη
Δύο Σαράγια

Ο Χατζηαβάτης συναντών τον Υπασπιστήν του 
Βασιλέως Φιλίππου Σύλβιον τον χαιρετά κ.λπ.

Σύλβιος υπασπιστής
Τί έκαμες Χατζηαβάτη, εκτέλεσες τας διαταγάς 
του Βασιλέως Φιλίππου; Ειδοποίησες το 
επιτελείον, να είναι έτοιμον δια την εκστρατείαν;

Χατζηαβάτης
Αι διαταγές σας Κύριε υπασπιστά εξετελέσθησαν.  
Όλα τα έγγραφα, τα οποία μου εδώσατε, τα έδωσα 
εις τους επιτελείς της εκστρατείας. Είναι όλα 
έτοιμα και περιμένουν διαταγάς από τον Βασιλέα, 
να αναχωρήσουν.

Σύλβιος
Και βέβαια Χατζηαβάτη. Αύριον το πρωί θα 

εκστρατεύσουμε. Πήγαινε τώρα στο Παλάτι 
μήπως σε χρειασθούν.         

(Χατζ. φεύγων μπαίνει στο Σεράι)
Σύλβιος (Μόνος)

Τώρα πρέπει να αναφέρω εις τον Βασιλέα 
Φίλιππον, ότι αι διαταγές του εκτελέσθησαν. 

(Εισέρχεται και λέγει στον Φίλιππα, ότι είναι 
έτοιμοι) Ο Νεκτεναβός εξόριστος Βασιλεύς της 

Αιγύπτου εμφανίζεται από το αντίθετον μέρος του 
Παλατιού και μονολογών.

Νεκτεναβός
Τι συφορά, τι δυστύχημα μεγάλο, τι καταστροφή 
ήταν Θεέ μου αυτή, όπου επάθαμε. Εγώ ο 
Νεκτεναβός, ένας Μεγάλος Αυτοκράτωρ της 
Αιγύπτου, να φύγω από την Πατρίδα μου, όπου 
υποδουλώθη και να γυρίζω από χώρα εις χώραν 
για να εύρω άσυλον. Εγώ ο Νεκτεναβός, να 
γυρίζω ωσάν τυχοδιώκτης. Έχασα τον πόλεμον. 
Τι έπρεπε να κάνω; Έπρεπε να φύγω, να γίνω 
αυτοεξόριστος. Βέβαια εδώ που ήλθα  σ’ αυτήν 
την Χώρα, δεν θα φανερώσω την πρώτην θέσιν 
μου. Θα είμαι άγνωστος εδώ. Θα επαγγέλλομαι 
τον μάγο για να ζήσω και αυτό θα γίνει.
Ο Καραγκιόζης υπηρέτης του Παλατιού, 
εξέρχεται και τον ακούει, που μονολογεί.

«Η ΓΕΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»

του Τάκη Μαζαράκη
ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ:

«Πράξις Αη»

Διήγησις εξαίρετος και όντως θαυμασία του 
κοσμοκράτορος  Αλεξάνδρου του βασιλέως
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Καραγκιόζης Μόνος του.
Ετούτος είναι, που την έχει ψωνίσει για καλά. 
Έχει πάρει ράδιο αλλά δεν ξέρω ποιο σταθμό έχει 
πάρει.

Νεκτεναβός
Σαΐτ (δηλαδή χαίρετε)

Καραγκιόζης
Σαΐτα, ορέ ας το διάολο από δω. Τράβα σε 
κανέναν φρενολόγο. Τί θες εδώ, που ήλθες.

Νεκτεναβός
Χαίρετε, σας είπα.

Καραγκιόζης
Έτσι μίλα. Όχι μου λες σαΐτες.

Νεκτεναβός
Ξένος άνθρωπος είμαι. Ήλθα στη χώρα σας να 
ζήσω. Πρώτην φορά βρέθηκα στη χώρα σας.

Καραγκιόζης
 Μπα; Και τι δουλειά κάνεις; 

Νεκτεναβός
Είμαι Αστρονόμος και μάγος.

Καραγκιόζης
Εδώ θα σε πιάσω, αν ξέρεις από αστρονομία. Τι 
καιρός φυσάει τώρα;

Νεκτεναβός
Αυτά είναι μηδαμινά που με ερωτάτε. Εγώ είμαι 
επιστήμων μάγος.

Καραγκιόζης
Τρέλα πού ’χεις και δεν την κατάλαβες. Είσαι 
μάγος είπες;

Νεκτεναβός
Μάλιστα γνωρίζω όλες τις μαγείες. Δεν υπάρχει 
δεύτερος στον Κόσμο.

Καραγκιόζης
(Τι καιρός φυσάει και διάφορα κωμικά)

Και πώς λέγεσαι κύριε μάγε;
Νεκτεναβός

Ονομάζομαι Νεκτεναβός.
Καραγκιόζης

Πώς το ’πες, πώς το ’πες;     [κάνοντας] Κωμικά
Νεκτεναβός

Σας είπα Νεκτεναβός.
Καραγκιόζης

Και πού κάθεσαι τώρα;
Νεκτεναβός

Να σε αυτό το σπίτι απέναντι. Εκεί κάνω τις 
μαγείες. Είμαι δε πρόθυμος να πηγαίνω, όπου με 

Ο Φίλιππος απειλεί με χωρισμό την Ολυμπιάδα, 
εάν δεν μείνει έγκυος

 Οι κατάσκοποι του Νεκτεναβώ τον ενημερώνουν 
για την έφοδο των βαρβάρων
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ζητήσουν.
Καραγκιόζης

Καλά όταν σε χρειαστούμε σε βρίσκουμε.
                  Νεκτεναβός (φεύγων)
Εγώ θα πηγαίνω γιατί έχω εργασίαν. Χαίρετε. 

Καραγκιόζης
Να πας στο καλό κύριε Ντενεκέ. 

(μπαίνει μέσα)
Ο Βασιλεύς Φίλιππος με την γυναίκα του 

Ολυμπιάδα εξέρχονται.
Φίλιππος

Θέλω να σου μιλήσω ιδιαιτέρως. Όπως γνωρίζεις 
φεύγω διά την εκστρατείαν.

Ολυμπιάδα
Να πας στο καλό Φίλιππα και να είσαι σιδερένιος. 
Να πας στο καλό. Καλήν επιτυχία.

Φίλιππος
Ναι θα φύγω. Θέλω όμως όταν γυρίσω νικητής, 
να μου έχεις κάμει παιδί. Αν δεν κάμεις και δεν 
βρω παιδί να φύγεις. Δεν θέλω πια να σε ξαναδούν 
τα μάτια μου.

Ολυμπιάς

Θα προσπαθήσω Φίλιππα, όσον δύναμαι. Μην 
κάνεις έτσι

Φίλιππας
Εγώ φεύγω και όπως σου είπα. Εάν δεν εύρω 
παιδί, να μην καθίσεις στο παλάτι. Να φύγεις 
μακριά. 

(ο Φίλιππας φεύγει)
Η Ολυμπιάς (Μόνη της έξω και κλαίγει)

Ολυμπιάς
Αχ δυστυχία μου Θεέ μου, εάν δεν του κάνω παιδί 
θα με διώξει. Μήπως είναι στο χέρι μου αυτό;
(Ο Καραγκιόζης εξέρχεται, την βλέπει να κλαίει.)

Kαραγ.
Τι έχεις Μεγαλειοτάτη και κλαις; Λυπάσαι, που 
έφυγε ο Βασιλεύς για την εκστρατείαν; Μην 
κλαις. Θα έλθει πάλι νικητής.

Ολυμπιάς
Το γνωρίζω πως θα γυρίσει νικητής. Δεν κλαίω 
Καραγ. γι’ αυτό, αλλά την ώρα που έφευγε μου 
είπε, ότι αν δεν του έχω κάνει ένα παιδί, να φύγω 
από το παλάτι. Δεν με θέλει.

Καραγ.
Τί σου ’πε; Να του κάνεις παιδί; Τί το πέρασε το 
παιδί. Για κολοκυθιά;

Ολυμπιάς
Αυτό μου είπε Καραγ.  Τί πρέπει να μεταχειριστώ 
για να του κάνω παιδί;

Καραγ.
Ου! Ξέρω και εγώ; Δεν είναι στο χέρι μου. Άκου 
να σου πω. Εδώ απέναντι ήλθε ένας διάσημος 
μάγος. Δεν θυμάμαι πώς διάολο μου ’πε το όνομά 
του. Θα τον καλέσουμε αυτόν τον μάγον στο 
παλάτι και αυτός θα σου πει τι θα κάνεις.

Ολυμπιάς
Και πρέπει να τον καλέσουμε τώρα. Μάλιστα 
να πας στο σπίτι αυτουνού του μάγου και να τον 
φέρεις εδώ.

(Ο Καραγ. και η Ολυμπιάς εισέρχονται)
Ο Καραγ. τραγουδών πηγαίνει στο σπίτι του Νεκτε-

ναβού. Κτυπά. Πού ’σε μωρέ σαΐτα πατσαβέ.
Νεκτεναβός (εξέρχεται)

 Τί συμβαίνει; Γιατί ήλθες εδώ;
Καραγ.

Να έλθεις στο παλάτι αυτό. Σε ζητά η Βασίλισσα 
Ολυμπιάδα.

Νεκτεναβός
Ο Βασιλεύς πού ευρίσκεται;

Καραγ.
Έφυγε για την εκστρατείαν.

Ο Φίλιππος φεύγει για τη μάχη. Η Ολυμπιάδα 
συζητά με τον Νεκτεναβώ για το πρόβλημα της 

στειρότητας που την ταλαιπωρεί
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Νεκτεναβός
Εμπρός πάμε να ιδώ τί θέλει από εμένα. 
(Και πηγαίνουν εις το Παλάτι) (Βασίλισσα και Νε-
κτεναβός ομιλούν.) [H] Ολυμπιάς του λέγει όλα τα 

καθέκαστα και τον ρωτά τί πρέπει να κάνει.
Νεκτεναβός

Σας ήκουσα Μεγαλειοτάτη μετά μεγάλου 
ενδιαφέροντος, αλλά μην στενοχωρείστε. Θα 
κάμω τας μαγείας μου. Θα μείνω 3-5 ημέρας στο 
Παλάτι σας και σας υπόσχομαι, ότι θα κάνετε 
παιδί σε 9 μήνας αρσενικό.

Ολυμπιάς
Αν γίνει αυτό Νεκτεναβέ, θα σου δώσω ό,τι εσύ 
μου ζητήσεις. Έλα επάνω και να αρχίσεις τις 
μαγείες σου.

(Μπαίνουν μέσα)
Καραγ. (εξέρχεται μονολογών)

Μωρέ πεποίθηση, που ’χει ο Κατσαναβός, πως θα 
κάμει η κυρά μου παιδί. Αρσενικό μάλιστα. Μωρέ 
μπας και τα φτιάσουνε; Δεν είναι και παράξενο. 
Ξέρω και εγώ;

(Έρχεται ο Χατζηαβάτης. Ο Kαραγ. του τα λέει 
όλα.)

Χατζηαβάτης
Και πού είναι τώρα βρε αυτός ο μάγος;

Καραγ.
Επάνω στο δωμάτιο, με την Κυρά μου.

Χατζ.
Πω πω ματάκια μου. Τώρα έχει γούστο να κάνει 
παιδί η κυρά σου.

Καραγ.
Αν θα κάνει παιδί είπες; Ένα μονάχα; Αυτός παιδί 
μου κάνει καλά μάγια. Πάμε εμείς να φάμε και 
άσ’ τους.

Χατζ.
Πάμε να φάμε.                       
(εισέρχονται) (Έσωθεν λέγει η Ολυμπιάς προς τον 

Νεκτεναβόν)
Ολυμπιάς

Νεκτεναβέ. Κάθισε όχι 5 ημέρας, όπου μου είπες, 
αλλά όσο καιρό θέλεις.

Νεκτεναβός
Βασίλισσά μου, η επιθυμία σας θα γίνει.

Καραγ[κιόζης]
(προς τον Χατζηαβάτη έσωθεν)
Χατζ[ατζάρη]. Μπήκανε στο κέφι. Ακούς;

Η Ολυμπιάδα βλέπει στον ύπνο της τον Θεό 
Άμμωνα, αφού ήπιε τα μαγικά βότανα, που της 

έδωσε ο Νεκτεναβώ

Η Ολυμπιάδα επιτρέπει στον Νεκτεναβώ 
να κοιμηθεί στο δωμάτιό της. Η Ολυμπιάδα 
συνευρίσκεται ερωτικά με τον Νεκτεναβώ, ο 

οποίος έχει μεταμορφωθεί σε Άμμωνας
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Στο επόμενο τεύχος: «Πράξις Βα»
Λίγα λόγια για την εικονογράφηση, που συνοδεύει την παρούσα δημοσίευση
Το ελληνικό Μυθιστόρημα του Αλέξανδρου σώζεται σε δεκαοκτώ χειρόγραφα, που χρονολογούνται από τον 11ο 

μέχρι και τον 16ο αιώνα. Μόνο ένα από αυτά τα χειρόγραφα αποτελεί πολυτελή έκδοση του κειμένου με εκτεταμένη 
εικονογράφηση. Αυτό το χειρόγραφο βρίσκεται σήμερα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας και αναφέρεται στον κατάλογο 
ως Κώδιξ 5. Ο Κώδιξ 5 είναι μεγάλου σχήματος πολυτελές χειρόγραφο, με διαστάσεις 32x24 εκ. και αποτελείται από 193 
χάρτινα φύλλα. Οι μικρογραφίες φτάνουν τις 250 και είναι όλες πλούσια διακοσμημένες με φύλλα χρυσού.

Σχεδόν κάθε επεισόδιο του κειμένου είναι εικονογραφημένο με εξαιρετικές λεπτομέρειες και πλήθος σκηνές από 
το βίο και την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η κάθε μια καλύπτει όλη τη σελίδα και στο σύνολό του αποτελεί το 
σπουδαιότερο κειμήλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας.

Το βυζαντινό αυτό χειρόγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, είναι το εκτενέστερο στον κόσμο καθώς 
εξιστορεί με λεπτομέρειες, εικονογραφικές και φιλολογικές, τα έπη και τη ζωή του Μακεδόνα στρατηλάτη. Με βάση την 
παλαιογραφία, η παραγωγή του χειρογράφου χρονολογείται τον 14ο αιώνα. Αντιγράφηκε γύρω στα μέσα του 14ου αιώνα 
κατόπιν παραγγελίας, κατά πάσα πιθανότητα, από τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιο Γ’ Μέγα Κομνηνό για την 
προσωπική του βιβλιοθήκη.

Γύρω από τις υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου μικρογραφίες, όλα τα περιθώρια φέρουν ελληνικές επιγραφές 
με ερυθρό μελάνι. Συνοδεύονται και από τη 
μετάφρασή τους σε παλαιοθωμανική γραφή που 
προστέθηκε εκ των υστέρων, πιθανότατα από 
ιδιώτη στον οποίο περιήλθε το χειρόγραφο, όταν 
η Τραπεζούντα πέρασε στα χέρια των Οθωμανών 
Τούρκων το 1461. Στους αιώνες που ακολούθησαν, 
άγνωστο πώς και από ποιον, το πολύτιμο 
χειρόγραφο κατέληξε στην ελληνική αδελφότητα 
της Βενετίας, όπου μαρτυρείται τουλάχιστον 
από τα μέσα του 19ου αιώνα. Περιήλθε στο 
Ελληνικό Ινστιτούτο το 1953 με την πράξη δωρεάς 
της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας της 
Βενετίας στο επιστημονικό ίδρυμα και σήμερα 
κοσμεί το μουσείο του Ινστιτούτου. Το ενδιαφέρον 
του χειρογράφου δεν εστιάζεται μόνο στην 
καλλιτεχνική του δημιουργία και στο φιλολογικό 
του περιεχόμενο, αλλά και στις πληροφορίες για 
την επιρροή που άσκησε ο μέγας στρατηλάτης στο 
Βυζάντιο.

Από όλες τις διασκευές του 
Μυθιστορήματος του Αλέξανδρου δηλαδή τις: 
α, β, λ, ε και γ, η μακροσκελέστερη βυζαντινή 
διασκευή είναι η γ.

Η διασκευή γ βασίζεται στις δυο 
προγενέστερες διασκευές την β και την ε. Αυτή 
είναι η διασκευή που περιέχεται στον κώδικα 5.

Τάκης Μαζαράκης

Χατζηαβάτης
Ακούω. Τι μας μέλλει εμάς.

Καραγκιόζης
Καλά λες Χατζ[ατζάρη]. Φαΐ να ’χουμε εμείς.

(Ο Νεκτεναβός εξέρχεται μαζί και ο Καραγ.)
Καραγ.

Ε, τι έκαμες; Θα το κάνει το παιδί η κυρά μου και 
πότε;

Νεκτεναβός
Και βέβαια. Η κυρία σας θα αποκτήσει παιδί 
αρσενικό εντός ολίγου.

Καραγ.

Μανούλα μου! Τα ’κανες τα μάγια σου!
Νεκτεναβός

Εγώ φεύγω και όταν επιστρέψω θα εύρω και το 
παιδί γεννημένο.

(φεύγει)
Καραγ.

Μωρέ μπράβο, κύριε σαΐτα!
(διάφορα κωμικά, μπαίνει μέσα)

Τέλος της Αης Πράξεως
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Βασίλης Πολύζος
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:

MΝΗΜΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΠΑΘΑΡΗ
Τον καιρό που είχα την αρχισυνταξία του περιοδικού «ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ» (1983-1987) ζήτησα 

από τον Ευγένιο Σπαθάρη (μας συνέδεε παλιότερη γνωριμία μέσω του θεατρικού συγγραφέα Μανόλη 
Κορρέ) να κάνει μια σειρά από «πολιτικές» γελοιογραφίες με κεντρικό πρόσωπο τον Καραγκιόζη ως 
«σχολιαστή» της επικαιρότητας. Ο Ευγένιος ανταποκρίθηκε με τον γνωστό ενθουσιασμό του, πολύ 
περισσότερο γιατί, όπως μου είπε, δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο. Και προέκυψαν... ανεπανάληπτα 
γελοιογραφικά αποτελέσματα. 

H συνεργασία αυτή του Ευγένιου Σπαθάρη με τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ εγκαινιάστηκε με ένα άκρως 
ενδιαφέρον άρθρο του για την ιστορία του Καραγκιόζη 
που το παρουσιάζω για πρώτη φορά εδώ σήμερα, μαζί 
με το εξώφυλλο του τεύχους στο οποίο δημοσιεύτηκε 
(Νοέμβρης 1984, τεύχος 15, σελίδες 42-47). Η «Ανάκριση 
του Καραγκιόζη», που περιλαμβάνεται ως ένθετο στο 
άρθρο (σελ. 43), είναι ένας αυθόρμητος διάλογος μεταξύ 
του Ευγένιου και εμού, -εγώ ερωτών κι εκείνος απαντών! 

Β. Π.
28/12/2015

Το Θέατρο Σκιών ακόμα δεν είναι εξακριβωμένες οι ρίζες του ή από πού προέρχεται. Πολλές 
ανεπίσημες πληροφορίες λένε ότι παιζότανε στα Ελευσίνια Μυστήρια με ηθοποιούς, πίσω 

από μπερντέ φωτισμένο με δάδες και έκαναν παραστάσεις θρησκευτικού περιεχομένου και την εποχή 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαδόθηκε στους ισλαμικούς λαούς μέχρι Ινδίες, Καμπότζη, Αφρική, ακόμα 
και στην Κίνα. Το πώς μεταπήδησε πάνω στον μπερντέ με σκιές (φιγούρες) που ακόμα παίζεται και 
σήμερα, με έργα παρμένα από παραμύθια και από τη θρησκεία τους, αυτό δεν το ξέρουμε, εκτός από 
την Τουρκία που παίζει κωμωδίες και αυτό το δείχνουν ερασιτέχνες στο Ραμαζάνι κάθε Ιούνιο.

Εδώ στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε από τον Μπάρμπα-Γιάννη Μπράχαλη το 1860, μετά την 
απελευθέρωση της Τουρκοκρατίας στο Λαό, ενώ πριν παιζόταν Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζη) στο Σαράι 
του Αλή Πασά στα Γιάννενα, που τον είχαν δει πολλοί οπλαρχηγοί που πριν την Επανάσταση ήταν 
πιστοί στον Αλή Πασά. Εκεί τα είδε και ο Γάλλος Πουκεβίλ που τον είχαν υπό κράτηση μάλιστα. Η 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια λέει πως παιζότανε και στην Αλβανία. Ο πατέρας μου Σωτήρης 
Σπαθάρης στα απομνημονεύματά του λέει πως ο Μπάρμπα-Γιάννης πρωτόπαιξε στην Αθήνα, 
στο Ανάπλι και στην Πάτρα. Βέβαια έπαιζε όπως το είδε στην Τουρκία, γι’ αυτό όπως και εκεί το 

«ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ»
ΤΕΥΧΟΣ 15ο

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1984
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

Γράφει ο Ευγένιος Σπαθάρης
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παρακολουθούσαν μόνον άνδρες. Στην Πάτρα 
το πήρε ο Δημήτρης Σαρδούνης, το εκτίμησε 
σαν θέαμα και το δούλεψε σαν εγγράμματος 
της εποχής του, γιατί ήταν και ψάλτης της 
Μητροπόλεως των Πατρών. Αποφάσισε να το 
κάνει αξιόλογο θέατρο και το πέτυχε, βάζοντας 
και φτιάχνοντας κείμενα από κωμωδίες που 
έγραψε ο ίδιος, έργα ηρωικά του ’21, τις φιγούρες, 
καθώς και τραγούδια και τα πρωτοπαρουσίασε 
στην Αθήνα το 1890. Μεγάλο οικογενειακό 
θέατρο πράγματι δούλευε τώρα πολύ καλά 
και από Σαρδούνης μετενομάσθη Μίμαρος, 
από τις καλές μιμήσεις πάνω στις φιγούρες. 
Αυτός είχε τρεις βοηθούς, τους Μέμο, Ρούλια, 
Θοδωρέλλο. Όλοι βγήκαν ωραίοι παίχτες, αλλά 
ο καθένας πήρε το δικό του δρόμο και παίξιμο 
με δικά του ευρήματα. Έβγαλαν και αυτοί 
φιγούρες και δημιουργήθηκε το ελληνικό Θέατρο 
Σκιών, καθώς και οι μαθητές αυτών των τριών 
πρωτοπόρων παιχτών: ο Μόλλας, ο Σπαθάρης, ο 
Μανωλόπουλος, ο Ξάνθος και άλλοι. Ο καθένας 
έπαιζε όπως διδάχθηκε από το δάσκαλό του. Το 
μόνο που πήρε τρεις δρόμους, σαν θέατρο, γιατί 
ο κάθε παίχτης έπαιζε όπως το αισθανόταν αυτός. 
Ο μόνος πιστός μαθητής του Μίμαρου ήταν ο 

Θοδωρέλλος, που έβγαλε και τον πατέρα μου. 
Βάδιζε πάντα στα χνάρια του Δασκάλου του 
Καραγκιόζη, του Μίμαρου. Ο Ρούλιας έβγαλε 
τον Μόλλα, ο Μέμος τον Μανωλόπουλο και 
έτσι συνεχίζονται μέχρι σήμερα οι λεγόμενες 
τρεις σχολές παιξίματος. Ακόμα και οι σημερινοί 
παίχτες προσφέρουν και αυτοί ό,τι νεότερο 
μπορούν, αλλά η νοοτροπία του παιξίματος 
διαφέρει του ενός από του άλλου.

Πρόσωπα του Θεάτρου Σκιών
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Ο Καραγκιόζης είναι ο τύπος που 

αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο λαό, τον Έλληνα 
πέρα ως πέρα, τη φτώχεια, τη φιλοσοφία, την 
εξυπνάδα, τα αστεία του, την καλοσύνη, την 
παλικαριά του πατριώτη. Ανακατεύεται παντού, 
κάνει όλα τα επαγγέλματα να οικονομήσει 
μόνο το ημερήσιο και πάντα τρώει ξύλο. Είναι 
ετοιμόλογος, πονηρός, δεν ταπεινώνεται, όλους 
τους πειράζει και τους κοροϊδεύει, το χέρι του 
είναι μακρύ να ξύνει την κεφάλα του, για να 
κατεβάζει σκαρώματα, να παίρνει κάνα ψωμί 
πιο εύκολα και να δέρνει, είναι ξυπόλυτος και 
η καμπούρα του συμβολίζει την καταπίεση 
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της δυναστείας στην πλάτη του και είναι ο 
πρωταγωνιστής σε όλα τα έργα της σκηνής του 
Θεάτρου Σκιών.

Ο ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ
Ο Κολλητήρης είναι σωστό αντίγραφο του 

πατέρα του.

Ο ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ
Ο Χατζηαβάτης είναι παμπόνηρος για όλα, 

αδύνατος κόλαξ, δειλός, γαλίφης, αδιάφορος για 
τον πλησίον του, φτάνει να περάσει αυτός καλά, 
είναι ο πιστός του Σαραγιού, το επάγγελμά του 
τελάλης. Ο μόνος που δεν του χαρίζει κάστανα 
και τον δέρνει πάντα είναι ο Καραγκιόζης.

Ο ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
Ο Μπαρμπαγιώργος, θείος του Καραγκιόζη, 

βουνίσιος, το επάγγελμα τσέλιγκας, είναι 
παλικάρι, δυνατός, αφελής, απονήρευτος, 
φιλότιμος και θύμα στις φάρσες του Καραγκιόζη.

Ο ΣΑΜΠΑΝΑΓΑΣ Ο ΜΠΕΗΣ
Ο Μπέης είναι ο τσιφλικάς έμπορος 

της ανώτερης κοινωνικής τάξης, δεν είναι 
πολύ έξυπνος, πάντα λεφτάς, τύπος καλού 
οικογενειάρχη και άνθρωπος του Σαραγιού, 

που πάντα τις περισσότερες φορές ανοίγει τις 
υποθέσεις του έργου.

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ή ΝΙΟΝΙΟΣ
Ο Διονύσιος είναι ο ψευτοαριστοκράτης, 

κατάγεται από την Ζάκυνθο, μιλά πολύ γρήγορα 
με τη διάλεκτο της Ζακύνθου, κάνει τον ερωτιάρη, 
τον πλούσιο, πάντα καλοντυμένος, με βελάδα και 
ημίψηλο, να επιβληθεί με αυτόν τον τρόπο, που 
πάντα τις τρώει από τον Καραγκιόζη.

Ο ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ
Ο Μορφονιός από μπόι είναι μικροσκοπικός, 

κεφάλι πολύ μεγάλο, μύτη μακριά, πάντα 
ερωτευμένος, που πιστεύει για την ομορφιά του 
ότι τον αγαπούν όλες οι νέες, όπως λέει στο 
τραγούδι του. Είναι κατά βάθος πολύ άσχημος, 
κοντός, ηλίθιος, στολίζει την κάθε του λέξη με ένα 
“ουίτ”.

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ
Ο Εβραίος είναι στο όνομά του Σολομών, 

μεγαλωμένος στην Θεσσαλονίκη, έμπορος, 
τσιγκούνης, πονηρός, εξυπνότατος, δειλός, 
παραδόπιστος μην χάσει τη δεκάρα και μεγάλος 
κατεργάρης.
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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ή ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Ο Σταύρος είναι γέννημα θρέμμα του 

Ψυρρή, μάγκας, ψευτοπαλικαράς, δειλός και 
καρπαζωμένος πάντα από τον Καραγκιόζη.

Ο ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ ή 
ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ

Ο Βεληγκέκας εκπροσωπεί την εξουσία, 
είναι Τουρκαλβανός, είναι το παλικάρι του Πασά, 
είναι αφελής, επιβλητικός και κατά βάθος φοβάται 
τον Καραγκιόζη.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ
Γεννήθηκα το 1924 μέσα στην τέχνη του 

Θεάτρου Σκιών και το αγάπησα. Όσο μεγάλωνα, η 
αγάπη μου γινόταν και μεγαλύτερη, γιατί έβλεπα 
πως ήταν μια μεγάλη τέχνη, για αυτό αποφάσισα 
να το ακολουθήσω, υπόψη μου να κουραστώ, να 
αγωνιστώ για αυτό το Θέατρο του Λαού.

Το 1942 άρχισα επαγγελματικά. Τις ημέρες 
της γερμανικής κατοχής βρήκα απήχηση από 
τους θεατές, που αγαπούσα να απαιτούσαν να 
παίζονται ηρωικά έργα. Αυτό με ενθουσίαζε 
και με ενθάρρυνε και δούλευα με πολλή αγάπη, 
παίζοντας συνεχώς μέχρι το τέλος της Κατοχής.

Συνάντησα πάρα πολλές δυσκολίες. Μετά, 
ως το 1950, έπαιζα στα μεγαλύτερα θέατρα των 
Αθηνών και της επαρχίας, κάνοντας προσπάθειες 
να το αναβιώσω, που είχε χτυπηθεί από τα 
ξενόφερτα, χορούς, τραγούδια και προπαντός από 
τον εξελιγμένο Κινηματογράφο.

Το 1953 έφυγα για την Αμερική και έπαιξα 
στο Κάρνεγκι Χωλ της Νέας Υόρκης και σε 
όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, 
στην Κούβα το 1954, σε όλην την Κύπρο το 
1956, πάλι στην Αμερική το 1958, στο Βέλγιο-
Συνέδριο Λιέγης το 1959, στο Παρίσι στο θέατρο 
Σάρα Μπερνάρ το 1969, στο Χίλβερσουμ της 
Ολλανδίας το 1961, στο Κάιρο-Αλεξάνδρεια 
το 1962, βράβευση στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ 
Ρώμης.

Κυκλοφόρησα σε δίσκους «Κολούμπια» 
έργα του Καραγκιόζη και το 1965 σκηνοθέτησα 
και σκηνογράφησα στο Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος «Το Ταξίδι» του Γιώργου 
Θέμελη. Από το 1966 αρχίζω να εμφανίζομαι στην 
τηλεόραση μέχρι το 1984. Το 1969 ανέβασα 
στο θέατρο τον «Καραγκιόζη Δικτάτορα». Το 
1969 έπαιζα στο θέατρο Πρινς οφ Γουέλς του 
Λονδίνου, τον Μάρτη και τον Απρίλη του 
1971 κάνω περιοδεία σε 35 πόλεις της Δυτικής 
Γερμανίας, της Δανίας και της Ελβετίας. Το 
1976 έπαιξα στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάρμας 
Ιταλίας. Το 1977-1978 ανοίγω τον «Ελληνικό 
Μήνα» για 30 παραστάσεις στην Στοκχόλμη, μετά 
έκανα τουρνέ σε όλες τις παροικίες της Σουηδίας. 
Το 1979 
έπαιξα 
στο 
«Έτος 
του 
Παιδιού» 
στο 
Μόναχο, 
καθώς και 
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παραστάσεις στο Μουσείο Λαϊκού Θεάτρου 
στα εγκαίνια. Το 1980 οργανώνω ελληνικό 
Φεστιβάλ με συμμετοχή πολλών κρατικών 
Θεάτρων Σκιών στο Παρίσι, καθώς και στο 
Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών στην Κοπεγχάγη 
και οργάνωσα δύο σχολές Θεάτρου Σκιών 
στο θέατρο Γιωτέ Άλμπιστρομ. Τον ίδιο χρόνο 
ανέβασα τους «Βάτραχους» του Αριστοφάνη που 
κυκλοφόρησαν και σε δίσκο.

Έπαιξα στην Νορβηγία και εγκαινίασα το 
Εθνικό Θέατρο της Μασσαλίας. Τουρνέ σε όλη 
την Ολλανδία. Το 1982 αναγνωρίζεται η δουλειά 
μου από τα πιο μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του 
κόσμου, που επισκέφτηκαν και το Μουσείο 
μου στο Μαρούσι, από το BBC, Λος Άντζελες, 
Codan Βέλγιο, Γαλλία, Φλαμανδία. Παίζω 
στην «Έκθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου» στην 
Ουάσιγκτον με το έργο «Ο Μέγας Αλέξανδρος», 
κάνω τουρνέ στις μεγαλύτερες πόλεις, καθώς και 
της Ανατολικής Γερμανίας και με επισημότητα 
άνοιξα το Φεστιβάλ Ανατολικού Βερολίνου το 
1983. Παίζω στις γιορτές διεθνούς «Εβδομάδας 
Ειρήνης και Φιλίας Νέων» στην Ρόδο. Έλαβα 
μέρος ως πρώτος εισηγητής του 1ου Σεμιναρίου 
Θεατρικής Παιδείας στις Σπέτσες, που 
οργάνωσε το υπουργείο Παιδείας και Νέας Γενιάς, 
στο Φεστιβάλ Λευκωσίας το 1984, παίζω στο 
Πανεπιστήμιο της Ρώμης και στο Πολυτεχνείο 
Νεάπολης, γιορτή του 1821, στην Μπολόνια, 
Μάιος του 1984.

Έλαβα μέρος στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ 
του Λονδίνου και μετά την επιτυχία αυτή 
προσκλήθηκα στην Γλασκώβη-Εδιμβούργο της 
Σκωτίας και επτά παραστάσεις στο δεκαήμερο 
Δήμων Αθήνας-Μόσχας στην Μόσχα. Κατόπιν 
στη Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ανάκριση του Καραγκιόζη
Όνομα Πατρός: Ξελιγωμένος
Όνομα Μητρός: Πεινασμένη
Το γένος: Λορδοκομείου
Τόπος γεννήσεως: Στη γωνία στο τζάκι
Επάγγελμα: Χασομέρης
Μπόι: Πρώτο μέγεθος στάμνας ή κιούπι
Σχήμα προσώπου: Τυροτρίφτης
Χρώμα οφθαλμών: Γλαρά
Σχήμα μύτης: Μελιτζάνα αργίτικια
Πλάτη: Καταπιεζόμενη καμπούρα
Οικογενειακή κατάσταση: Τέσσερις κι ο 

κούκος
Χόμπυ: Ξυπόλυτος
Προτίμηση φαγητού: Φασόλια
Ακίνητη ιδιοκτησία: Αέρας κοπανιστός
Τεκμήρια: Αγροτικά των εφοπλιστών
Πήγες φαντάρος;: Πώς, στην Μακρόνησο
Σου αρέσει το Ροκ;: Όταν με δέρνουν, το 

παραχορεύω

Υπεύθυνος Αφιερώματος:
 Βασίλης Πολύζος

To σαλιγκάρι
γλύψε-φάε

εφτασε στην κορυφή
του δέντρου
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Ο Γιαννακός ήταν ένας αρκετά 
γνωστός κουκλοπαίχτης, η φήμη 

του οποίου, ωστόσο, δεν ξεπερνούσε τα όρια 
της πόλης του. Η πόλη του, πάντως, ως τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας, του εξασφάλιζε ένα 
είδος αναγνώρισης, το οποίο μεταφραζόταν 
σε κάποιες καλές σχετικά αμοιβές σε 
ορισμένα τοπικά φεστιβάλ.

 Ο Γιαννακός, λοιπόν, φίλος μου εδώ και λίγα 
χρόνια και παρά τη διαφορά ηλικίας, που είχαμε, βρέθηκε 
νεκρός στο στέκι του, πριν λίγες ώρες και εκ πρώτης όψεως, 
φαινόταν να πήγε από δηλητηρίαση. Ήταν πεσμένος μπρούμυτα 
πάνω στο λερωμένο δάπεδο του μπροστινού χώρου στο στέκι 
του, μπροστά από το παλαιομοδίτικο γραφείο του.

 Ο θάνατός του είχε κάνει σχετική αίσθηση στο μικρόκοσμο, 
που είχε απομείνει να ασχολείται με μια ξεπερασμένη τέχνη, 
καθώς  ο Θεός να τον συγχωρέσει μάστορας συνήθιζε να 
παίζει για ένα κλειστό κοινό, από μεγάλους σε ηλικία θεατές, μια 
σειρά από παλιά ακατάλληλα έργα, που ήταν γεμάτα βωμολοχίες       
και άσεμνα αστεία.

 Η εξαφάνιση μιας παλιάς κούκλας από το στέκι του, όπως αμέσως διαπίστωσα 
πηγαίνοντας στον τόπο του εγκλήματος, με ανάγκασε να το προεξοφλήσω αμέσως: 
Επρόκειτο για έγκλημα. Ο δολοφόνος άρπαξε την κούκλα του Γιαννακού, για την οποία 
οι συλλέκτες από το Παρίσι είχαν ήδη προτείνει μυθικά ποσά για την αγορά της.

 Ζήτησα, αμέσως, να μάθω ποιοι τον είχαν επισκεφτεί το μοιραίο εκείνο πρωινό, 
τολμώντας, ένας από αυτούς, να τον δολοφονήσει μέρα-μεσημέρι μέσα στο ίδιο του το 
καλλιτεχνικό σπίτι. Για καλή μας τύχη, ο περιπτεράς της κοντινής πλατείας είχε άμεση 
πρόσβαση στο ποιοι είχαν και μπει και βγει, διαβαίνοντας το ξύλινο κατώφλι εκείνου του 
παλιού σπιτιού, που λειτουργούσε ως θεατράκι.

 Ήρθα, γρήγορα, σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Ο πρώτος ήταν ο 
Ιάκωβος, ένας μικρότερου βεληνεκούς καλλιτέχνης, ο οποίος είχε πάει πρώτος από 
όλους και έφυγε μετά από πέντε λεπτά. Δήθεν τον είχε επισκεφτεί για έναν πολύ 
γρήγορο χαιρετισμό, διότι έπρεπε να προλάβει το επόμενο τρένο. Μιλούσε ταραγμένα, 
μην μπορώντας να κρατήσει την αναμενόμενη ταραχή του από το απρόσμενο γεγονός.

 Η ταραχή του, όμως, ήταν μάλλον μια ακόμη απόδειξη της μέτριας καλλιτεχνικής 

«Το παρόν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα, τα ονόματα 
και οι καταστάσεις είναι φανταστικά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι 

συμπτωματική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

«ΜΠΛΑΝΚΟ»
(Αστυνομικό Διήγημα)
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του αξίας, διότι φαινόταν προσποιητή και 
φτιαχτή, για να πείσει τον ακροατή του ότι 
στενοχωρήθηκε. Όλοι, πάντως, κρυφά και 
ανομολόγητα, γνωρίζαμε ότι ο Ιάκωβος 
ζήλευε τον Γιαννακό και ήταν μάλλον 
ευχαριστημένος που, στο εξής, δεν θα είχε 
μπροστά του το βαρίδι της αναπόφευκτης 
σύγκρισής του με το νεκρό καλλιτέχνη.

 Η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία 
έγινε με ένα άτομο, που είχε επίσης ένα 
σημαντικό κίνητρο για φόνο. Πρόκειται για 
τον Κίτσο, έναν αρκετά υπερφίαλο, για την 
ηλικία του, μαθητευόμενο του Γιαννακού, 
ο οποίος δέχτηκε την επίσκεψη αυτού 
του νεανία μαθητή του, μετά από την 
πρώτη επίσκεψη του Ιακώβου. Ο Κίτσος 
έμεινε περίπου είκοσι λεπτά στο στέκι, 
σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η οποία 
επιβεβαιώθηκε και από τον περιπτερά, ως 
προς τη χρονική διάρκεια της επισκέψεως.

 Ο Κίτσος παραδέχτηκε ότι ζήτησε 
χρήματα από τον Γιαννακό, ο οποίος 
τελικά δεν του έδωσε. Υπήρχε μια σχετική 
λογομαχία, την οποία επίσης παραδέχτηκε 
ο Κίτσος, αλλά στο τέλος όλα μέλι-γάλα, 
καθώς ο νεανίας έφυγε με την υπόσχεση 
ότι θα εισέπραττε χρήματα σε δυο-τρεις 
μέρες. Ακούστηκε μάλιστα περισσότερο 
δυσαρεστημένος που έχασε πια αυτά τα 
χρήματα, παρά που έχασε το μάστορά 
του, με τον οποίο υπήρχαν σχέσεις μίσους 
και πάθους. Συνεπώς, πάλι δεν έλειπε το 
κίνητρο.

 Η τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία 
έγινε με μια γυναίκα, η οποία είχε 
επισκεφτεί τελευταία τον Γιαννακό 
και έφυγε κακήν-κακώς, διότι, όπως 
παραδέχτηκε και η ίδια, ο τελευταίος 
είχε το κακό συνήθειο του ρίχτη και του 
μουρντάρη, με αποτέλεσμα δυο-τρεις 
φιλοφρονήσεις του να γίνουν και πάλι 
σημείο αντιλεγόμενο για την άσχημη, κατά 
τα άλλα, Πόπη.

 Ο περιπτεράς είχε επιβεβαιώσει 

τα λεγόμενά της, πως είχε δηλαδή μείνει 
στο στέκι για μια ολόκληρη ώρα. Η ίδια 
παραδέχτηκε και ότι ο αιώνιος Γιαννακός 
τη φλερτάριζε ασύστολα, αλλά αυτό είχε 
γίνει, για την ίδια, ρουτίνα και δεν την 
εμπόδιζε στο να τον επισκέπτεται και 
να του διορθώνει κάποια χειρόγραφα, 
όπως στην τελευταία μοιραία επίσκεψη. 
Τα χειρόγραφα είχαν να κάνουν με μια 
βιογραφία, την οποία ετοίμαζε και είχε 
σχεδόν ολοκληρώσει η Πόπη, κατά τα 
λεγόμενά της.

 Τους ήξερα και τους τρεις 
επισκέπτες της μέρας εκείνης και δεν είχα 
την καλύτερη γνώμη για κανέναν τους. 
Και οι τρεις είχαν τα κίνητρά τους, αλλά 
δεν υπήρχε λόγος να τον δολοφονήσει 
κανείς μέρα-μεσημέρι, εκτός και αν το 
είχε προσχεδιασμένο. Από την άλλη, η 
δηλητηρίαση θα μπορούσε να οφείλεται 
στο ληγμένο γάλα, που ο Γιαννακός έπινε 
από τσιγκουνιά, μην έχοντας καν ψυγείο 
και αγνοώντας τις συνέπειες.

 Τελικά, αποδείχτηκε ότι επρόκειτο 
για δολοφονία. Ο δολοφόνος προδόθηκε 
από ένα «λάθος», που με έπεισε να 
ζητήσουμε τη γνώμη του ιατροδικαστή, 
για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
ότι το λευκό γάλα του Γιαννακού ήταν 
εμπλουτισμένο με σταγόνες λευκού 
μπλάνκο. Το μικρό άδειο δοχείο του 
διαλυτικού είχε μείνει επάνω στο γραφείο 
του. Ζήτησα δαχτυλικά αποτυπώματα. 
Αποδείχτηκε ότι το είχε αγγίξει μόνο 
η διορθώτρια των κειμένων, για να 
διορθώσει λάθη στο χειρόγραφο. Η 
ίδια ακόμη επιμένει πως ο Γιαννακός 
αυτοκτόνησε… Η κούκλα αγνοείται…

Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
«Δημοκρατία» (25/7/2019)
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Γίνετε μέλη 
του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών

Οι συνδρομές των μελών του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου 
Σκιών, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ. Έτσι, αντί για 
3 ευρώ τον μήνα, τα μέλη θα πληρώνουν μόνο 1,50 €, ενώ το δικαίωμα 
εγγραφής και η έκδοση ταυτότητας μέλους μειώθηκε στα 10 ευρώ. 
Επομένως, είναι πλέον πιο προσιτό το να είναι κάποιος μέλος του 
Σωματείου, για να συμβάλλει τόσο στη διατήρηση τής κοντά εκατόχρονης 
ιστορίας του, όσο και στη συλλογική προσπάθεια διατήρησης και 
ανάπτυξης της τέχνης. Γίνετε μέλη μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, για να 
πάρετε μέρος στη Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου 2019.

Διαβάστε το Δημοκρατικό Καταστατικό του, κατεβάζοντάς το από:
http://www.karagkiozis.com/KATASTATIKO_2008_A5.pdf
Εύκολα με ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του:
http://www.karagkiozis.com/somateio/gr_som_melos.php

Ο Πρόεδρος
Πάνος Καπετανίδης



27 Σελίδα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
ΑΛΟΓΟΚΡΙΤΟΣ»

«Ο Καραγκιόζης Αλογόκριτος», μέσα σε ένα εξάμηνο, κατάφερε με την ηλεκτρονική έκδοση των πρώτων 
έξι τευχών του να πετύχει μια βαθιά τομή στο χώρο του έντυπου και του ψηφιακού «Καραγκιόζη». Διότι «Ο 
Καραγκιόζης Αλογόκριτος», σε μια από τις δραστικές και ρηξικέλευθες τομές του, ξέφυγε από τη μιζέρια 
του δήθεν «πολυπληθούς» μικρόκοσμου και πέρασε στον ίδιο το λαό σαν άλλοτε. Πάνω από 6.500 φίλοι στην 
ομώνυμη σελίδα του στο Facebook, δραστική παρέμβαση στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα μέσα από τα 
άρθρα του, επιστημονικά κείμενα από έγκριτους μελετητές, καλλιτεχνική δράση με πρωτότυπο υλικό, έντονες 
χιουμοριστικές και σατιρικές πινελιές και πάνω από όλα η αγάπη του πολύ κόσμου, όπως φαίνεται από τις 
ακόλουθες ενδεικτικά σταχυολογημένες επώνυμες κριτικές:

 «Ένα μεγάλο Μπράβο και ένα τεράστιο Ευχαριστώ σ’ 
όλους σας που αγωνίζεστε να διατηρηθεί η ελληνική παράδοση 
και να κρατήσουμε τον ελληνικό μας χαρακτήρα σε αυτούς 
τους διαβρωμένους καιρούς... Συγχαρητήρια που τολμάτε να 
καυτηριάζετε τα "κακώς κείμενα" με το λόγο του «Καραγκιόζη 
Αλογόκριτου», ένα σύμβολο ιερό για την πατρίδα μας.

Όσο για το περιοδικό είναι εξαιρετικό, αισθητικώς άψογο και 
μια θαυμάσια αφορμή για να ξυπνήσουμε λίγο όλοι μας! Καλή 
επιτυχία και καλοτάξιδα τα τεύχη του!!!»

Λιάνα Παρούση Ηθοποιός

«Κρατώ στο χέρι μου το έκτο τεύχος του Καραγκιόζη 
Αλογόκριτου και σκέφτομαι πως ακολουθεί την παράδοση 
των περιοδικών που απευθύνονται εδώ και δεκαετίες στους 
ελάχιστους πλέον καραγκιοζοπαίχτες και στους φίλους 
αυτού του θεατρικού είδους. Αποτελεί μεγάλη ανακούφιση 
για όσους αγαπούμε το Θέατρο των Σκιών, η ύπαρξη 
περιοδικών που κρατούν σταθερά μια στάση διεκδίκησης 
καλύτερης θέσης στα πολιτιστικά μας πλαίσια. Θεωρώ 
μεγάλη εξασφάλιση τη συνεργασία του περιοδικού με 
τον Δρ. Θωμά Αγραφιώτη, ο οποίος με τα άρθρα του μας 
ενημερώνει για τα θέματα συγκριτικής και νεοελληνικής 
ιστορίας-λογοτεχνίας για τον Καραγκιόζη. Εύχομαι καλά 
ταξίδια και ενίσχυση του ελληνικού Θεάτρου Σκιών με τη 
συμβολή του Καραγκιόζη Αλογόκριτου».

Ελένη Κασάπη
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
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«Ο Καραγκιόζης είναι μια από τις ανεξίτηλες 
φιγούρες που σημάδεψαν τα παιδικά μου χρόνια. 
Είχα την εξαιρετική τύχη να παρακολουθώ 
παραστάσεις στη γειτονιά μου, όταν ερχόταν ο 
καραγκιοζοπαίχτης και έστηνε το σεντόνι του στην 
πλατεία, στην αλάνα. Ο μαγικός κόσμος των σκιών, 
της χαρακτηριστικής φωνής, της αστείας ιστορίας, 
της δημοφιλούς επωδούς που αναφωνούσαμε 
όλοι μαζί την ώρα που χτυπούσαμε παλαμάκια 
ξεκαρδισμένοι στα γέλια: Θα φάμε, θα πιούμε 
και νηστικοί θα κοιμηθούμε!

 Φαίνεται πως ο Καραγκιόζης είναι 
ήρωας διαχρονικός που πλέον δε ζει στη σκιά. 
Έχει χρώμα και βήμα. Χάρη σε μια ομάδα 
ανθρώπων που αγαπούν αυτή την πασίγνωστη 
φιγούρα με τη συμβολική καμπούρα και το χέρι 
το μακρύ, χάρη σε αυτούς που επενδύουν στην 
ιδεολογία του καταπιεσμένου που ξεκλειδώνει 
ιδιοφυώς κλειστές πόρτες, ο Καραγκιόζης μπορεί 
πλέον να επικοινωνεί βγαίνοντας από τον μπερντέ 
και τη σκιά του. 

Πρόκειται για το ανεξάρτητο ηλεκτρονικό 
περιοδικό 

«Ο Καραγκιόζης ΑΛΟΓΟΚΡΙΤΟΣ». 

Έγχρωμες εικόνες, πρωτοποριακό στήσιμο, ξυπνά 
μνήμες, δονεί συγκινησιακά, προκαλεί τον αναγνώστη 
να εντρυφήσει. Το πρώτο στοιχείο που είναι φανερό 
αφορά τη διαχρονικότητα του πρώην ασπρόμαυρου 
και νυν έγχρωμου ήρωα. Τα ίδια αγαπημένα 
πρόσωπα, ο Χατζατζάρης, ο Μπάρμπα Γιώργος 
και όλη η οικεία παρέα, ασχολούνται με θέματα που 
απασχολούν και προβληματίζουν κάθε ενήλικα που 
αισθάνεται πολίτης και όχι απλός κάτοικος αυτής της 
πατρίδας. 

 Διάβασα το «Γράμμα προς 
τον Αλέξη» και ξαφνιάστηκα με την τόλμη, 
την καυστική γλώσσα (πάντα έτσι μιλούσε ο 
Καραγκιόζης) και τις τεκμηριωμένες απόψεις για 
ένα ζήτημα που ακόμα ταλανίζει μεγάλη μερίδα του 
λαού μας, το Μακεδονικό.

 Αυτό το περιοδικό με ποικίλη ύλη 
(ενημερωτικά θέματα, σάτιρα, κείμενα εξειδικευμένα 
πάνω στο Θέατρο Σκιών κτλ.) αποδεικνύει ότι το 
μεράκι, η πίστη σε μια Ιδέα μπορούν να κρατούν 
ζωντανά πρόσωπα και χαρακτήρες μιας άλλης 
εποχής.

 Οι συντάκτες και οι αρθρογράφοι 
του Αλογόκριτου κατάφεραν να  ταυτιστούν με 
τη σκέψη ενός ήρωα που κρυμμένος πίσω από τον 
μπερντέ, έλεγε μέσα από τα αστεία του μεγάλες 
αλήθειες. Σήμερα, ο Καραγκιόζης κρατά αυτούσια τα 
χαρακτηριστικά, τις ιδέες του, το θάρρος, το θράσος, 
την ανεμελιά, κάνει την οθόνη του υπολογιστή μπερντέ 
για να βγάζει χωρίς φόβο τη γλώσσα στα κακώς 
κείμενα και όχι μόνο».

Αργυρώ Μαργαρίτη
Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας
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«Κάθε φορά που γίνεται λόγος 
για τον Καραγκιόζη, έρχονται στη 
σκέψη μου αγαθές αναμνήσεις των 
παιδικών και πρώτων εφηβικών 
μου χρόνων. Η φιγούρα του, 
ο φαινομενικά απλοϊκός αλλά 
πολυεπίπεδα ερμηνεύσιμος λόγος 
του, διασκέδαζε τις δυσκολίες 
της περιόδου, ψυχαγωγούσε (με 
τη βαρύτητα που περικλείει ο 
όρος) την καρδιά μου, ανέπαυε 
τους λογισμούς και τροφοδοτούσε 
τις σκέψεις μου. Για τα 
-αντικειμενικά- δύσκολα παιδικά 
βιώματά μου, ο Καραγκιόζης 
ήταν το πρόσωπο που με ενθάρρυνε 
να αντιστέκομαι στις ποικίλες 
κακουχίες, να ελπίζω σε ένα καλύτερο αύριο και να 
πασχίζω ενάντια στη ζοφερή πραγματικότητα.

  Όταν στην εκπνοή της παιδικής ηλικίας 
μου και ως πρόσηβος έγινα 
αποδέκτης κάποιων φιγούρων 
του Θεάτρου Σκιών και ενός 
βιβλίου με τον τίτλο: "Ο 
Καραγκιόζης φούρναρης", μπήκα 
στη διαδικασία να στήσω τον 
πρώτο μπερντέ στην αυλή του 
σπιτιού μας, να αυτοσχεδιάσω 
ως προς το κείμενο, προκειμένου 
να διασκεδάσω τα παιδιά -και όχι 
μόνο- της γειτονιάς. Ήταν τότε 
που κατάλαβα ότι ο Καραγκιόζης 
κινείται πέρα και πάνω από τα 
όρια τέρψης της ψυχής, πέρα και 
πάνω από τα όρια ενός διαχρονικού 
συμβόλου και ήρωα της παιδικής 
ηλικίας. 

 Ο Καραγκιόζης, με την 
απλότητα, την αφοπλιστική ειλικρίνεια και την 
ευθύτητα που τον διακρίνουν, το αδούλωτο πνεύμα 
και την αντισυμβατικότητα, είναι πρόσωπο 
"παντός καιρού". Ένας "αλογόκριτος επαναστάτης" 
(Καπετάν Λιμπερτάκης), ο οποίος, με το λόγο, 
τα έργα και τη σιωπή του, αντικατοπτρίζει τα 
μύχια της ψυχής του Ρωμηού, του αριβίστα και 
ωχαδελφιστή, του αδικημένου και κατατρεγμένου, 
του φιλότιμου και προδομένου. Εκείνου που 
δικαιούται να εκφέρει άποψη -έστω κι αν δεν 

εισακουστεί-, που πρωτοστατεί 
στους κοινωνικούς αγώνες και 
θρηνεί στις εθνικές αστοχίες, έστω 
κι αν με το δάκρυ του δεν συγκινεί 
τους διαχρονικά ανάλγητους 
ισχυρούς. 

 Ο Καραγκιόζης, ως 
διακριτικός, αλλά και αδέκαστος 
οικουμενικός κριτής, έχει και 
"όψη" και "επιφάνεια". Σε 
κερδίζει με την προσήνεια 
της όψης, την απλότητα, και 
εκπλήσσει κάθε υποψιασμένο, 
με το βάθος και εύρος της 
"επιφάνειάς" του, δηλαδή 
με τον "έσω άνθρωπο", όπως 
εξωτερικεύεται με το λόγο. Διότι, 
όπως θα έλεγε και ο μακαριστός 

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κυρός Στυλιανός 
(ΣΣΧ),

"Ποτέ να μη συγχέουμε την 
όψη

με την επιφάνεια.
Είναι δύο πράγματα τελείως 

διάφορα…
Όψη είναι το πρώτο αντίκρισμα 

…
μια άμεση θέα …
Επιφάνεια, ένας αόρατος 

οργασμός,
εν υπνώσει
ο δυναμισμός συμπιεσμένου 

ελατηρίου
επιφυλάσσοντας για κάθε 

γρηγορούντα
βαθιές εκπλήξεις του 

αποσιωπημένου."
(Ποίημα: "Όμοια και διάφορα" 

2005).
 Αυτός ήταν και είναι ο Καραγκιόζης. O 

Ρωμηός που "κουβαλά σιωπηρά το δικό του βάρος" 
(ΣΣΧ). Η υγιής, ακοίμητη φωνή της συνειδήσεως 
ενός μαρτυρικού λαού• ένας "αλογόκριτος 
επαναστάτης", με αιτία».

Δρ. Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκης
Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΕΑΚ


