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Βρεθήκαμε στο φιλόξενο σπίτι
του Κερατσινιώτη καραγκιοζο-
παίχτη Πάνου Καπετανίδη. Ο διά-

κοσμος του σπιτιού αναμενόμενος.
Γύρω τριγύρω από έργα τέχνης. Τόσο
φιγούρες όσο και πίνακες ζωγραφικής
του ιδίου. Από κοντά τα σημάδια της
καθημερινής δουλειάς του καλοκαιρι-
ού που δεν πρόλαβε ακόμα να μαζέψει.
Ντουντούκες, αφίσες εισιτήρια. Η κα-
λοσυνάτη οικοδέσποινα – συντρό-
φισσα της ζωής του Πάνου, μας σέρ-
βιρε καφέ.

Ο Πάνος μας ξενάγησε στο εργα-
στήρι του. Στην συρταριέρα με τις
εκατοντάδες φιγούρες. Πραγματικά
έργα τέχνης: δερμάτινες σκαλιστές
χαρτονένιες και πλαστικές, που φιλο-
τέχνησε στα 31 χρόνια ενασχόλησής
του ως επαγγελματίας καραγκιοζο-
παίχτης. Θυμίζουμε ότι ο Πάνος τα
πρώτα 10 νεανικά του χρόνια ασχο-
λήθηκε με το θέατρο, αλλά η αγάπη
του στην τέχνη που έμαθε από τον με-
γάλο καραγκιοζοπαίχτη και δάσκαλο
του Βάγγο Κορφιάτη, του έδειξε τον
σωστότερο καλλιτεχνικό δρόμο. Το
μάτι μας σταμάτησε στις δεκάδες τι-
μητικές πλακέτες και διακρίσεις που
έλαβε σε διάφορες πόλεις ακόμα και
από πανεπιστήμια της πατρίδας μας,
και του εξωτερικού.

«Διεθνούς φήμης καλλιτέχνης πια»
του είπαμε με νόημα.

«Τι να το κάνεις…» μας είπε και η
ματιά του συνοφρυώθηκε. «Σήμερα
παλεύω για το μεροκάματο. Θα μου
πεις αυτό κάνουν πια όλοι. Όμως πε-
ρίμενα σαν αφελής, η πατρίδα μου να
με ανταμείψει. Να με διευκολύνει να πε-

ράσω την τέχνη μου στις επόμενες γε-
νεές και παράλληλα να ζήσω με αξιο-
πρέπεια τα υπόλοιπα χρόνια του ερ-
γασιακού μου βίου.»

- Το κράτος δεν κάνει τίποτα για
την παραδοσιακή μας λαϊκή τέχνη;
- Καμιά βοήθεια από την κεντρική κυ-
βέρνηση. Τα ξέρω από πρώτο χέρι
γιατί είμαι σχεδόν όλα τα χρόνια του
καλλιτεχνικού μου βίου, Πρόεδρος
του «Πανελλήνιου Σωματείου Θεά-
τρου Σκιών», Του Σωματείου, δηλαδή,
των Ελλήνων καραγκιοζοπαιχτών. Από
την αρχή εντοπίσαμε ότι το πρόβλημα
της διατήρησης και ανάπτυξης του
Ελληνικού θεάτρου σκιών, είναι η δη-
μιουργία «Εθνικής Σκηνής Θεάτρου
Σκιών». Ένας πλήρης οργανωμένος
χώρος δηλαδή που θα παίζουν όλοι οι

καραγκιοζοπαίχτες και που θα αποδί-
δουν το μέγιστο των δυνατοτήτων
τους. Εκεί θα μάθει και η νέα γενιά, που
σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολλοί
αυτοί που ενδιαφέρονται να την μά-
θουν και που σήμερα την μαθαίνουν
από το YouTube. Οι μόνοι που αγκα-
λιάζουν και βοηθούν την τέχνη είναι οι
πολιτιστικοί σύλλογοι, αλλά και αυτοί
με την κρίση φυλλορροούν.

- Οι Δήμοι;
- Και οι Δήμοι βρίσκονται στην δίνη της
κρίσης. Από την μια ο «Καλλικρά-
της» που δυστυχώς λειτούργησε
αρνητικά, αφού συνένωσε υπερ-
χρεωμένους Δήμους με οικονομι-
κά εύρωστους, από την άλλη λόγω
της συνένωσης δημιουργήθηκαν
ειδικά στην επαρχία χωροταξικά τε-

ρατώδεις δήμοι δυ-
σπρόσιτοι ακόμα και για
την αποκομιδή των
σκουπιδιών – όχι για πο-
λιτισμό. Μόνο ορισμένοι
φωτισμένοι άνθρωποι προ-
ωθούν την παραδοσιακή
λαϊκή μας τέχνη, έστω και με
τους περιορισμένους πό-
ρους.

- Ο Δήμος Κερατσινίου –
Δραπετσώνας; Δεν βοη-
θάει έναν καλλιτέχνη της
δικής σου καλλιτεχνικής
ποιότητας και εμβέλειας;
- Τώρα μου πατήσατε τον
κάλο... Στο Κερατσίνι, δεν
είμαι απλά ένας Δημότης
που πάει και ψηφίζει. Ήμουν
και είμαι ενεργός πολίτης.
Συμμετείχα στα πολιτιστι-
κά δρώμενα του Δήμου από
τα νεανικά μου χρόνια. Ιδι-
αίτερα την περίοδο που
ήταν Δήμαρχος ο πανάξιος
Δημήτρης Σαράφογλου,

έβαλα το στίγμα μου με την ενεργή
συμμετοχή μου σε επιτροπές νέων
καλλιτεχνών, σε πολιτιστικές επιτροπές,
στην ΔΕΠΑΚ ως μέλος Δ.Σ. και γραμ-
ματέας της. Αποκορύφωμα το 2005,
όταν ίδρυσα το «Πολιτιστικό καφε-
νείο» με την συμμετοχή μεγάλης με-
ρίδας του ντόπιου καλλιτεχνικού και
πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου.

- Αυτές οι κινήσεις απουσιάζουν;
- Εγώ ατομικά μετά την εκλογή του κ.
Βρεττάκου, τον επισκέφθηκα και του
δήλωσα την προθυμία μου να βοηθή-
σω στον πολιτιστικό τομέα όπου μου
ζητηθεί, (ανεξάρτητα από την συνερ-
γασία που είχα μέχρι τότε) στο θέμα πα-
ραστάσεων Καραγκιόζη.

- Και;
- Καμία απάντηση. Στα δύο χρόνια
της Δημαρχίας Βρεττάκου, δεν έχει
αγοράσει ο Δήμος ούτε μία παράστα-
ση, όπως όλα τα χρόνια μετά την με-
ταπολίτευση, να την
προσφέρει δω-
ρεάν στους δη-
μότες. Αντιθέτως δο-
θήκαν, απ’ ότι έμα-
θα, 40.000 € για να
αγοράσουν και νέας ψη-
φιακής κινηματο-
γραφικής μηχανή

και να παίζουν σινεμά στο «Μάρθα Κα-
ραγιάννη», σε παράλληλη λειτουργία
με το σινέ «Μελίνα» (λειτουργία πάλι
από τον Δήμο) και το «Σινέ Σελεπί-
τσαρι» (που λειτουργεί με ιδιώτη). Δη-
λαδή τριγωνικό σχήμα με 3 κινηματο-
γράφους σε απόσταση 10 λεπτών με τα
πόδια (ένα χιλιόμετρο)!!!

- Δηλαδή που κατατάσσεις τον Δήμο
Πολιτιστικά;
- Κοίταξε: Θέλω να είμαι κριτικός και
όχι μηδενιστής. Παρ’ όλ’ αυτά, εκτός
από τον κινηματογράφο δεν βλέπω
κανένα αξιόλογο πολιτιστικό γεγονός
στο Κερατσίνι. Να προσθέσουμε και τις
σχολές των «καλλιτεχνικών τμημά-
των» τις οποίες στην ουσία κατατάσ-
σω στον τομέα «παιδεία» και όχι στον
πολιτισμό. Και φυσικά όλα έναντι χρη-
μάτων. Και οι σχολές και οι κινηματο-
γράφοι. Δωρεάν προσφορά ΤΙΠΟΤΑ!

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

Ο Κερατσινιώτης καραγκιοζοπαίχτης Πάνος Καπετανίδης,
µιλάει εκ βαθέων στον «ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ»

«Θα µπορούσαν ακόµα
να εντάξουν µαθήµατα
Θεάτρου Σκιών στα
καλλιτεχνικά τµήµατα
του ∆ήµου…».
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Ο Κερατσινιώτης καραγκιοζοπαίχτης Πάνος Καπετανίδης,
µιλάει εκ βαθέων στον «ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ»

- Πες μου λίγο για τις παρα-
στάσεις σου. Είδαμε φέτος
τον Ιούλιο είχες παρουσία.

- Πράγματι. Τα τρία τελευταία
χρόνια έκανα κάποιες πα-
ραστάσεις στο Πάρκο «Αν-
δρέας Παπανδρέου» (Σε-

λεπίτσαρι)
αλλά με ει-

σιτήριο. Πέρσι δια-
κόπηκαν βάρβαρα λόγω δημο-
ψηφίσματος και κάπιταλ κον-

τρόλς. Φέτος ολοκλήρωσα ένα κύκλο 6 παραστά-
σεων Ιούνιο και Ιούλιο και μία περιπετειώδη πα-
ράσταση τον Σεπτέμβρη. Το Κερατσινιώτικο κοινό
με τίμησε με την συγκινητική του παρουσία. Πέρ-
σι έκανα και 5 παραστάσεις ΔΩΡΕΑΝ, έναντι της δω-
ρεάν παραχώρησης του θεάτρου του πάρκου, στις
απομακρυσμένες από αυτό περιοχές: (Δραπετσώ-
να, Χαραυγή, Αμφιάλη). Είναι να κάνω και δύο πα-
ραστάσεις δωρεάν για τον ίδιο λόγο και φέτος, πράγ-
μα το οποίο ακόμα είναι σε εκκρεμότητα. Απ’ότι φαί-
νεται, δεν με προτιμούν ούτε για δωρεάν παρα-
στάσεις!

- Μα γιατί;
- Ρωτήστε καλύτερα τον Δήμαρχο. Εγώ μόνο να υπο-
θέσω μπορώ. Ίσως δεν τους αρέσει ο Καραγκιόζης.
Ίσως να μην τους αρέσει η φάτσα μου. Ίσως ανα-
σφάλεια με τα εκτός του κομματικού τους περιβάλ-
λοντος πρόσωπα…

- Αυτά είναι τα μόνα παράπονά σου;
- Ένας Δήμος προσπαθεί να προβάλει την τοπική του
ιστορία (πρόσφατη και παλαιότερη), τα τοπικά ήθη,
έθιμα και παραδόσεις, τα τοπικά προϊόντα, τον το-
πικό παραγόμενο πολιτισμό, τους τοπικούς καλλι-
τέχνες. Η ανάδειξη του έργου ενός τοπικού καλλι-
τέχνη, ακόμα και περιορισμένης αξίας, δείχνει τον
δρόμο για νέους τοπικούς δημιουργούς. Αν δεν κά-
νει όλα τούτα, πώς θα πείσει ο Δήμος τους δημότες
του να αγοράζουν από τα τοπικά κα-
ταστήματα από τα οποία έχει και οικο-
νομικό όφελος;

- Τι θα πρότεινες δηλαδή
στον Δήμαρχο;
- Να μην κάνει τίποτα περισ-
σότερο από εκείνο που κάνα-
νε οι προκάτοχοί του. Να αγο-
ράζει μερικές παραστάσεις το
χρόνο και να τις προσφέρει
δωρεάν στους Δημότες του,
όπως τα προηγούμενα χρό-

νια. Να ενισχύσουν έναν ντόπιο καλλι-
τέχνη ειδικά αυτές τις δύσκολες μέρες
της κρίσης. Για να το συνδέσω και με την
αρχική τοποθέτηση για τα ζητήματα που
έβγαλε ο «Καλλικράτης». Ενώθηκαν
δύο Δήμοι: Το Κερατσίνι με 8 τετραγω-
νικά χιλιόμετρα έκταση και η Δραπε-
τσώνα με 1,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα
και τους αντίστοιχους κατοίκους. Η πα-
ράταξη της σημερινής πλειοψηφίας
εξέλεξε Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμ-
βούλους (που πρώτη φορά ασχολούν-
ται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
πράξη). Δεν γνωρίζουν πρόσωπα και
πράγματα. Τα ιστορικά και πολιτιστικά
δεδομένα του Κερατσινίου. Ίσως δεν
πρόλαβαν να ενημερωθούν ακόμα και
είναι επόμενο να υποπίπτουν σε λάθη.
Εντωμεταξύ στον γραφείο του τομέα

πολιτισμού είδα ότι γίνανε ανακατατάξεις και από το
παλιό προσωπικό με παλιότερη εμπειρία στα θέμα-
τα δεν έμεινε έστω ένας υπάλληλος, για να εμπλου-
τίσει με την εμπειρία του τους καινούργιους.

- Ποια είναι δηλαδή τα δικά σου συγκεκριμένα πα-
ράπονα.
- Ας πούμε: Αντί να μου παραχωρήσουν, ένα από τα
Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου, ώστε να παρουσιά-
ζω μια φορά τη βδομάδα, ή μια φορά στις δεκαπέντε,
(είτε δωρεάν είτε με εισιτήριο όπως το είχα ζητήσει
πέρσι), προτιμούν να τα νοικιάζουν σε άλλους κα-
ραγκιοζοπαίχτες μη Κερατσινιώτες, απλά και μόνο
για να εισπράξουν ένα ευτελές ενοίκιο, χωρίς να ελέγ-
χουν ούτε καν την ποιότητα του θεάματος που πα-
ρουσιάζουν. Θα μπορούσαν ακόμα να εντάξουν μα-
θήματα Θεάτρου Σκιών στα καλλιτεχνικά τμήματα
του Δήμου, πράγμα το οποίο επίσης πρότεινα.

- Πες μου αλήθεια… Τι περιμένεις τώρα.
- Περιμένω από τον Δήμαρχο να με ακούσει. Εγώ αγω-
νίζομαι για το ψωμί μου. Είμαι ένας αγωνιστής - βιο-
παλαιστής. Θα είμαι και μετά την τυπική λήξη της θη-
τείας και αυτής της Δημοτικής Αρχής. Ελπίζω να έχου-
με υγεία να ανταμώνουμε με το Κερατσινιώτικο κοινό.

- Αυτό ευχόμαστε και εμείς. Να έχεις πάντα υγεία
να μας διασκεδάζεις. Θερμά σε ευχαριστούμε φίλε
Πάνο.

«Στο Κερατσίνι, δεν είµαι απλά
ένας ∆ηµότης που πάει και
ψηφίζει. Ήµουν και είµαι

ενεργός πολίτης».

«Ο ∆ήµαρχος να µην κάνει τίποτα
περισσότερο από εκείνο που κάνανε οι
προκάτοχοί του».
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