Μηνιάτικη ανεξάρτητη ηλεκτρονική-αδέσμευτη έκδοση,
σε θέματα Θεάτρου Σκιών, σάτιρας και ευρύτερης ενημέρωσης
Περίοδος Α' Τεύχος 12 Μάρτιος 2020
Β' Έκδοση

28 Μάρτη
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΜΕΡΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΚΙΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

6 - Παγκόσμια
Ημέρα κατά του
ενδοσχολικού
εκφοβισμού &
ενδοσχολικής
βίας
8 - Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
11 - Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού
12 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο
15 - Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
15 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Αστυνομικής Βαρβαρότητας
20 - Διεθνής Ημέρα της Γης
20 - Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας
20 - Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα
Παιδιά και τους Νέους
21 - Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού
21 - Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
21 - Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 - Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο
Down
21 - Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου
22 - Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό
23 - Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας
24 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της 			
Φυματίωσης
27 - Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
28 - Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου Σκιών

ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάνος Β. Καπετανίδης
Τηλέφωνο: 210 46 16 664
Διόρθωση κειμένων:

Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης
Εξώφυλλο:

Άγγελος Αλιμπέρτης
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28 Μάρτη
Παγκόσμια Ημέρα
Θεάτρου Σκιών
Μήνυμα Προέδρου του Πανελλήνιου
Σωματείου Θεάτρου Σκιών
Πάνου Καπετανίδη
Τριπλή γιορτή ο Μάρτης για το Θέατρο.
Ο Μάρτης αγαπάει πολύ το Θέατρο.
Ξεκινάει στις 20 με την Παγκόσμια
Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους
Νέους. Ακολουθεί η Παγκόσμια Ημέρα
Κουκλοθεάτρου στις 21 Μάρτη και
κορυφώνεται για εμάς στις 28 Μάρτη με
την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου Σκιών.
Και οι τρεις τέχνες, εδώ και χρόνια,
κατά τη γνώμη μου, κακοποιούνται
βάρβαρα και απαξιώνονται. Κακοποιείται
το παιδικό θέατρο από την έλλειψη
παιδικών θεατρικών έργων. Κακοποιείται
το κουκλοθέατρο από την έλλειψη
επαγγελματιών του είδους. Κακοποιείται
το Θέατρο Σκιών από την είσοδο ασχέτων,
που παρουσιάζονται ως επαγγελματίες
και που χωρίς καμία παιδεία πάνω στην
παραδοσιακή τέχνη μας, παρουσιάζονται ως
επαγγελματίες, που με εξευτελιστικές τιμές
ανταγωνίζονται αθέμιτα τους επαγγελματίες.

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

Στα κινηματοθέατρα, προκαλείται αθέμιτος ανταγωνισμός τίτλων, άσχετων με το παραδοσιακό
ρεπερτόριο, κάποιοι μάλιστα με μη συμβατά με την τέχνη μέσα (Playback). Καραγκιοζοπαίχτες
αναγκάζονται από τους κινηματογραφιστές να παίζουν μέρα μεσημέρι τα καλοκαίρια για να μην χάσουν
οι πρώτοι την προβολή των 9 (και με ποσοστά υπερβολικά). Και την πίτα ολόκληρη και το σκυλί χορτάτο.
Έρχομαι τώρα στα σχολεία, τον κυριότερο χώρο εργασίας για τους καραγκιοζοπαίχτες, το χειμώνα. Εκεί,
με δυσκολία πλέον, κλείνονται παραστάσεις. Ίσως και με κύρια αίτια τα προηγούμενα που ανάφερα.
Και εκεί που κάποιος επαγγελματίας καταφέρνει να κλείσει μια παράσταση, αντιμετωπίζει, ολοένα και
περισσότερο, τη μείωση των ηλικιών για την παρακολούθηση και τον περιορισμό στις Α΄, Β΄ άντε και Γ΄
τάξεις του Δημοτικού και βέβαια στο νηπιαγωγείο και στους παιδικούς σταθμούς.
Επισημαίνω ακόμα την έλλειψη εποικοδομητικής κριτικής για τη δουλειά των θιάσων και γενικότερα
την ανεπάρκεια πληροφόρησης για ό,τι έχει σχέση με το θέατρο για παιδιά. Δεν υπάρχει πλέον
καμία υπεύθυνη έγκριση (όπως υπήρχε παλιά από αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας)
των παραστάσεων, που θα μπορούν να δουν οι μαθητές. Όλα έχουν αφεθεί πλέον, στην καλύτερη
περίπτωση, στην κρίση του συλλόγου διδασκόντων, δευτερευόντως σε κάποιο δάσκαλο ή δασκάλα των
καλλιτεχνικών, που σχεδόν ποτέ δεν τη βρίσκει ο επικοινωνών καλλιτέχνης στο τηλέφωνο. Χρειάζεται
ευαισθητοποίηση των γονέων, αλλά κυρίως των εκπαιδευτικών για το ρόλο που μπορούν να παίξουν
σαν μεσολαβητές ανάμεσα στο θέατρο και το παιδί. Πρώτον στην επιλογή του θεάματος, δεύτερον στην
προετοιμασία του μικρού θεατή πριν από την παράσταση και τρίτον στην αξιοποίηση της εμπειρίας
μετά την παράσταση. Υπάρχει ανάγκη οικονομικής στήριξης τόσο από την πολιτεία, όσο και από την
ιδιωτική πρωτοβουλία. Αναζήτηση τρόπων βελτίωσης του επιπέδου των παραστάσεων, αλλά και των
θεατρικών έργων για παιδιά. Αναζήτηση τρόπων, για να φτάσει το θέατρο, το κουκλοθέατρο και το
Θέατρο Σκιών στα παιδιά και μάλιστα με επιμονή να φτάσει σε παιδιά που μένουν σε απομακρυσμένες
και υποβαθμισμένες περιοχές της Ελλάδας.
Μια ελπίδα να αρχίσει ένας τέτοιος διάλογος αποτελεί η διημερίδα με θέμα την: «Ανάδειξη του Θεάτρου
Σκιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο», που διοργανώνεται ανήμερα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Θεάτρου Σκιών.
Μια εκδήλωση, που
συνδιοργανώνεται, για
πρώτη φορά, από το
Σωματείο μας και τα
Υπουργεία Πολιτισμού
και Παιδείας. Εκεί,
σαν Σωματείο, θα
προσπαθήσουμε να
αποσπάσουμε υπόσχεση
για παραίνεση, προς
τους εκπαιδευτικούς,
για μια παράσταση
Καραγκιόζη το χρόνο σε
κάθε σχολική μονάδα,
εκτός του αριθμού
των εκπαιδευτικών
επισκέψεων.
Για να δούμε…

Ο Πρόεδρος του
Π.Σ.Θ.Σκιών
Πάνος Καπετανίδης
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Ο Καραγκιόζης
και η αλλαγή του
κλίματος

(Μονόπρακτο για το Θέατρο Σκιών)
© Πιπίνα Δ. Έλλη
Χαρακτήρες: Καραγκιόζης, Χατζηαβάτης,
Κολλητήρι
Φιγούρες εικόνων: Τάκης Παλαιοθόδωρος

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Οργισμένος) Κι εκείνο το
διαβολοθήλυκο… Φωνάζει! Φτου σας,
Ευρωπαίοι! Αφήνετε ένα άγουρο μυαλό, ένα
κορίτσι να ξελαρυγγιάζεται χωρίς λόγο! Αν την είχα μπροστά μου, θα της τράβαγα το
αυτί!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Γειτόνισσα, βρε τζαναμπέτη; Ποια βρίζεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έχεις ακούσει το ξένο όνομα Γκρέτα;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Κάτι έπιασα στην τηλεόραση σήμερα το πρωί. Γνωστό το όνομα!
Γκρέπα… Έχει σχέση με το γκρέιπ φρουτ, νομίζω!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι λες, βρε αγράμματε; Κορίτσι είπα ότι είναι. Εντάξει, πληρώνεται,
βρίσκεται εν υπηρεσία… Γκρέτα… Γκρέπα… Δεν βαριέσαι, πάντως πρέπει να φάει
μερικές ξυλιές, για να σταματήσει να μας λέει, με το ύφος της, το χάλια: «Χάβου ντερ
γιου!»
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: «Χάου Ντερ Γιου!», λέει το παλιοκόριτσο, ουρλιάζοντας! Πώς και δεν τό
‘πιασες, πατέλα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι διαφορά κάνει, αφού καταλαβαινόμαστε! Άκου, λέει, το κλήμα. Εγώ
είδα το γάιδαρο του Μπαρμπαγιώργου, που
το έτρωγε, αλλά σκέφτηκα: Δεν πειράζει,
Καραγκιόζη, φίλος του θείου μου, του
Μπαρμπαγιώργου, είναι αυτός! Άστον να
φάει και λίγο κλήμα! Να ησυχάσουμε κι από
αυτήν την Γκρέπα! Όχι έτσι, ο Χατζατζάρης με
μπέρδεψε! Γκρέτα ήθελα να πω! Τώρα τι στον
κόρακα γαυγίζει ετούτη, δεν ξέρω!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Είσαι ντιπ αγράμματος, πατέλα!
Ετούτη η κοπελιά φωνάζει για τον καιρό, για
το κλίμα, ντε, ότι άλλαξε και ότι αλλάζουν από
αυτό…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Με προσβάλλεις, γιε μου! Ε…
Όχι και αγράμματος! Άκουσε, Κολλητήρι… Ο
καιρός κι αν αλλάζει, πάλι θα φτιάξει και θα πάει
εκείθε από όπου ήρθε! Κατάλαβες;
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Εγώ κατάλαβα, πατέλα…
Όμως, εφτούνοι οι μεγάλοι την πληρώνουν,
να παρασύρει τα παιδιά του κόσμου, τους
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αυριανούς μεγάλους ταραξίες, κατάλαβες;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κατάλαβα δα… Τους ετοιμάζουν να γίνουν
αντάρτες από ενωρίς.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Και ποια είναι αυτή που φωνάζει για τον
Πλανήτη, σαν που μας τα λες; Δικός της είναι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πες τα, Χατζατζάρη! Ας φωνάξει και κανένας
από εμάς! Άντε να πας στο σχολειό, κοπέλα μου, να μάθεις και
λίγα γράμματα, να μην τρως τα λεφτά του κόσμου…
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ναι… Ναι… Όπως λέει ο Καραγκιόζης.
Σε πληρώνουνε για τα χαζά, που μας λες… Ο καιρός είναι
αφεντικό του εαυτού του! Πότε κλαίει και πότε γελάει! Αμέ!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πες τα, «Χρυσόστομε»! Εδώ, εμείς τα
ανθρωπάκια κάνουμε ό,τι μας αρέσει! Δεν θα κάνει ο καιρός ότι
του γουστάρει;
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Είπα κι εγώ, ετούτοι οι δυο δεν ξέρουνε τι
λένε… Μπράβο, λεβεντιές! (Το Κολλητήρι χειροκροτά και ο
Καραγκιόζης με τον Χατζηαβάτη τραγουδούν)
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ & ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ:
«Γκρέτα… Γκρέπα θα σε κάνουν…
Οι λαοί δεν σε γουστάρουν!
Οι κακοί αδρά πληρώνουν
κι οι σωστοί σε φασκελώνουν!»
Τέλος
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11) Ευτυχισμένα Γενέθλια
ΧΑΤΖ: Happy Birthday!
ΚΑΡ: Ποιο χάπι; Πες το ελληνικά, 		
τρομάρα σου! Τόσο Ευρωπαίος είσαι;
ΧΑΤΖ: Ευτυχισμένα Γενέθλια!
ΚΑΡ: Ένας χρόνος Αλογόκριτος!
Ένας χρόνος με το Καραγκιοζικόν!
ΧΑΤΖ: Και τι δεν έγινε μέσα σε αυτόν
το χρόνο!
ΚΑΡ: Η επιστολή μου στον Αλέξη
σάρωσε στο 1ο και στο 2ο τεύχος!
ΧΑΤΖ: Μας θέσανε και απαγορευτικό
προώθησης στο φατσοβιβλίο!
ΚΑΡ: Ήταν η δεύτερη λογοκρισία
στον Αλογόκριτο μετά το 2018!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Η πρώτη ποια ήταν;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Είναι «ανάξια λόγου»!
Μιλώ για σοβαρές πολιτικές παρεμβάσεις!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Μεσολάβησαν και οι εκλογές!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Η φωνή μου, όμως, παραμένει σταθερά αντιπολιτευτική!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Αντιπολίτευση σε όποιον και αν είναι στην εξουσία!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πάντα! Λέμε «όχι» σε όσους είπαν «ναι σε όλα»!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Σαν αντίσταση!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αντίσταση στους ισχυρούς που πλήττουν τον Ελληνισμό!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Ακριβώς!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και σε αυτούς που μετατρέπουν την Ευρώπη σε σιδερένιο κλουβί!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Τελικά, είσαι και εσύ Ευρωπαίος, ματάκια μου!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Είμαι άνθρωπος, πρώτα από όλα! Και Έλληνας οικουμενικός!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Που συμβολίζει αξίες, δημοκρατίες πολιτισμού και συνεννόησης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Είναι πάντως και σαν να βαδίζει κανείς σε τεντωμένο σχοινί!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Ισορροπώντας όμως! Αυτό πράξαμε και εμείς με τρόπο θεατρικό.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Εσύ έκανες το δικηγόρο του διαβόλου!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Αφού είμαι το θεατρικό σου αντίβαρο, βρε ματάκια μου!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έλα, όμως, που το φατσοβιβλίο δεν μας καταλαβαίνει πάντα!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Αυτό το πράγμα αποδεικνύει ότι είμαστε το μόνο περιοδικό…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: …με την έννοια του καλύτερου περιοδικού για το Θέατρο Σκιών!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Οπότε αναπόφευκτα τα χτυπήματα πίσω από την πλάτη!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και εξάλλου, πιότερο να σε φοβούνται, παρά να σε
λυπούνται!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Και εσύ δεν με φοβήθηκες εδώ! Και το έδειξες
ρεαλιστικά!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ευκολάκι! Αλλά και εσύ με βασάνιζες
ρεαλιστικά σαν λογοκριτής.
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Έπαιζα το ρόλο μου! Και το ευχαριστήθηκα! A
piece of cake!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Το ευχαριστήθηκες; Και το λες αγγλικά; Πάρε το
χάπι σου! Να!
ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ: Μην βαράς! Συγχωρεμένα! Χρόνια
πολλά! Κα λ ή Σ α ρ α κ ο σ τ ή !
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Οι «Μεταμορφώσεις»
του Σταύρακα VI
Σταύρακας για
Κουκλοθέατρο του Τάκη
Παλαιοθόδωρου
Πατρίκιος

«Ταξιδεύοντας» στην Προύσα

Sinasi Celikkol: Η ανεπανάληπτη εμπειρία της
γνωριμίας με έναν ξεχωριστό ζωντανό θρύλο
του τούρκικου Θεάτρου Σκιών.
Πατραϊκός

Ο Sinasi Celikkol
εν ώρα εργασίας

Ο μπερντές του Sinasi Celikkol

Το στέκι του Sinasi Celikkol
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7. Γιάννης Ρούλιας
και Μπαρμπαγιώργος II

Ο Γιάννης Ρούλιας είναι γνωστός, κατά κύριο λόγο, ως ο
καλλιτέχνης που επέβαλε τη φιγούρα του Μπαρμπαγιώργου
στη σκηνή του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών. Τόσο η
προσωπικότητα και η καλλιτεχνική καριέρα του Ρούλια, όσο
και η πρώτη εμφάνιση του ορεσίβιου καλοκάγαθου Βλάχου
στο πανί, έχουν γίνει (κατά καιρούς) αντικείμενο μελέτης από
διάφορες οπτικές γωνίες. Θα προσπαθήσουμε, στην παρούσα
έρευνα, να μελετήσουμε τις παραπάνω αναφορές για τα
συγκεκριμένα θέματα, με βασικό σκοπό να ξεχωρίσουμε: την
ιστορική προσέγγιση από τη λαογραφική, την ιστορία από το
θρύλο και τέλος τις έγκυρες πηγές από μια σειρά διαδεδομένων
αλλά όχι πάντα αξιόπιστων πληροφοριών. Η μελέτη μας θα
ξεκινήσει με την κριτική θεώρηση των στοιχείων που διαθέτουμε για το πότε πρωτοεμφανίστηκε ο θείος
του Καραγκιόζη στον μπερντέ του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών.
Σε γενικότερες γραμμές, η προβληματική της δημιουργίας και της πρώτης εμφάνισης του
Μπαρμπαγιώργου στο πανί μοιάζει αρκετά με την αντίστοιχη περίπτωση του Καραγκιόζη. Υπάρχουν δύο
θεωρίες για την καταγωγή του ξυπόλυτου πρωταγωνιστή του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών: Η πρώτη
βασίζεται στην παλιά προφορική παράδοση για τον κωμικό μάστορα της Προύσας, τον οποίο κρέμασε ο
Πασάς και τον οποίο επανέφερε στη ζωή ο Χατζηαβάτης σαν σκιά και με μια φιγούρα πίσω από ένα πανί.
Η ιστορία αυτή έχει διασωθεί σε αρκετές παραλλαγές και διέπεται από θρυλικές διαστάσεις. Η δεύτερη
εκδοχή βασίζεται στην επιστημονική θεωρία του Γερμανού Hermann Reich, ο οποίος αποδεικνύει
ότι ο Καραγκιόζης έλκει την καταγωγή του από τους ελληνιστικούς και τους βυζαντινούς μίμους.
Έχοντας λοιπόν ως γνώμονά μας την ανωτέρω διάκριση, θα επιχειρήσουμε στο εξής να διακρίνουμε τον
Μπαρμπαγιώργο του θρύλου από τον Μπαρμπαγιώργο της Ιστορίας.
Για τον Μπαρμπαγιώργο του θρύλου, μπορούμε να
αναφέρουμε συνολικά τρεις εκδοχές: Η πρώτη έχει να κάνει
με την προέλευσή του από τους τύπους του Οθωμανικού
Θεάτρου Σκιών. Η δεύτερη εκδοχή αναφέρεται στη προέλευση
του ήρωα αυτού από το Ηπειρώτικο Θέατρο Σκιών. Η τρίτη
εκδοχή τέλος, που είναι και η πιο διαδεδομένη, σχετίζεται με
προφορικές παραδόσεις, οι οποίες θέλουν τον ορεσίβιο ήρωα
να ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που ζούσε στην Κατούνα της
Αιτωλοακαρνανίας.
Για την πρώτη εκδοχή, η Μυστακίδου τονίζει ότι είναι
πιθανό ο Μπαρμπαγιώργος να σχετίζεται με την οθωμανική
φιγούρα του Μπαμπά-Χιμμέτ, δηλαδή του ξυλοκόπου της
Κασταμονής στη σημερινή βόρεια Τουρκία, όπως ακριβώς και
ο Διονύσιος Φρίγκος, ο Νιόνιος, αποτελεί μετεξέλιξη (κατά την
ίδια θεωρία) της οθωμανικής φιγούρας του Φραγκολεβαντίνου
Φρενκ. Στην περίπτωση του Μπαρμπαγιώργου, η γκλίτσα
αντικαθιστά το τσεκούρι του Μπαμπά-Χιμμέτ, τη στιγμή που
ο χαρακτήρας και των δυο ηρώων είναι κάπως αφελής, τραχύς
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και (με μια λέξη) επαρχιώτικος.
Κατά τη δεύτερη εκδοχή, για τον Ηπειρώτικο μπερντέ, ο Μίμης Μόλλας αναφέρει ότι «η φιγούρα του
Μπαρμπαγιώργου έρχεται στα ίσια από τον ηπειρώτικο κλάδο της παράδοσης και δεν έχει καμιά σχέση
με τον Ξυλοσχίστη της Κασταμονής. (…) Ο Ρούλιας που τον έμαθε από τους μαθητές του Ιάκωβου, στην
πατρίδα του την Αμφιλοχία -τον Κραβασαρά-, τον πρωτοπαρουσίασε στην Αθήνα».
Σύμφωνα, τέλος, με την τρίτη εκδοχή, ο Μπαρμπαγιώργος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ένας ρουμελιώτης
από τα Άγραφα, στην Κατούνα της Ακαρνανίας, κατά τον Κώστα Μπίρη και σύμφωνα με πληροφορίες,
προφορικές κυρίως, που είχε συλλέξει ο ίδιος από τον Τάκη Λάππα.
Τα συμπεράσματα της Μυστακίδου ότι οι «ρίζες» του Μπαρμπαγιώργου βρίσκονται στον
οθωμανικό Καραγκιόζη (για τη σύνδεση του ορεσίβιου ήρωα κυρίως με τον Μπαμπα-Χιμμέτ ή με άλλους
οθωμανικούς τύπους, όπως ο Τουζσούζ Ντελί Μπεκίρ) καταρρίπτονται από την πρώτη ρητή αναφορά
του ονόματος «Μπαρμπαγιώργος» στην αθηναϊκή εφημερίδα «Καιροί» της 28ης Ιουλίου 1895, όταν
αναφέρεται το στέκι του Ρούλια στην Αθήνα ως: «Θέατρον ο Μπαρμπαγιώργος». Η συσχέτιση του
ονόματος του Μπαρμπαγιώργου με τον καραγκιοζοπαίχτη Ρούλια επιβεβαιώνει και τη σύνδεση του
πρώτου με την ηπειρώτικη παράδοση του Καραγκιόζη, της οποίας κύριος φορέας ήταν ο Ρούλιας.
Η προέλευση του Μπαρμπαγιώργου από τον Μπαμπα-Χιμμέτ δεν μπορεί να αποδειχτεί, απλώς, με
ορισμένα (έτσι κι αλλιώς αναμενόμενα) κοινά κωμικά γνωρίσματα, που έχουν οι τύποι του οθωμανικού
και του νεοελληνικού μπερντέ, ειδικά μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ρούλιας δεν είχε καμία απολύτως
σχέση με την οθωμανική παράδοση. Αντιθέτως, η πιθανή μετεξέλιξη του Νιόνιου από την οθωμανική
φιγούρα του Φρενκ είναι σαφώς πολύ πιο λογική και πιθανή, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι ο Νιόνιος
είναι δημιούργημα του Μίμαρου, ο οποίος ήταν φορέας (και) της οθωμανικής παράδοσης. Ο ΣιορΔιονύσιος εκπροσωπεί τη δυτική κουλτούρα, την οποία ο Μίμαρος εξειδίκευσε στα Επτάνησα (εξαιτίας
της γειτνίασής τους με την Πάτρα) και την ίδια ακριβώς στιγμή, που ο Φρενκ συμβόλιζε και σατίριζε το
δυτικό φραγκολεβαντίνικο στοιχείο της Πόλης.
Στις κωμωδίες, η δυτική κουλτούρα και η ντοπιολαλιά του Νιόνιου σατιρίστηκαν έντονα, κάτι που
«εξαγρίωνε» τους Ζακυνθινούς, οι οποίοι ένιωθαν προσβεβλημένοι με τον
τρόπο της παρουσίασης του Νιόνιου από τους καραγκιοζοπαίχτες, σύμφωνα
π.χ. με γεγονότα ξεσηκωμού των θεατών, σε παράσταση της Γαστούνης.
Στα ηρωικά, ο Νιόνιος συμβόλιζε και πάλι το δυτικό στοιχείο, όπως, π.χ.,
στον «Καπετάν Γκρη» ή κυρίως στην «Ορφανή της Χίου», όταν καλείται να
παντρευτεί την ορφανή κοπέλα και να της δώσει την ξένη υπηκοότητα, έτσι
ώστε αυτή να γλιτώσει από το χαρέμι. Ο Νιόνιος και ο Μπαρμπαγιώργος
πρωτοεμφανίζονται στο πανί, επισήμως, με διαφορά ενός έτους (1894 και
1895 αντίστοιχα). Με τη λογική των συμβολισμών του μπερντέ όμως, ο
Νιόνιος δεν μπορεί να έχει τη συμβολική δυναμική του Μπαρμπαγιώργου.
Ο τελευταίος ξεφεύγει από τους φευγαλέους και απλούς ρόλους των τύπων
(σαν αυτούς του Νιόνιου, του Φρενκ ή του Μπαμπα-Χιμμέτ), αποκτώντας
θρυλικές διαστάσεις με τα ηρωικά έργα.
Ο ίδιος ήρωας ερμηνεύεται παρομοίως και από το θρύλο της Κατούνας,
ταυτιζόμενος μάλιστα και με ένα υπαρκτό τοπικό πρόσωπο. Οι σχετικές
απόψεις, όμως, του Τάκη Λάππα και του Κώστα Μπίρη κάνουν το λάθος
να εντοπίζουν την έμπνευση του Μπαρμπαγιώργου σε ένα ορισμένο
έτος (1896), για να επιβληθεί (όπως λένε) ο ήρωας αυτός ένα χρόνο μετά
στην Αθήνα και με αφορμή το γενικευμένο αίσθημα θλίψης, εξαιτίας της
ήττας στον πόλεμο του 1897. Επιπλέον, οι μαρτυρίες αυτές διαψεύδονται
και από την πηγή του 1895, η οποία αποδεικνύει ότι η φιγούρα του
Μπαρμπαγιώργου είχε επιβληθεί πιο νωρίς από τον Ρούλια και μάλιστα
ως όνομα Θεάτρου. Ο Ρούλιας κερδίζει στο νήμα ακόμα και τον Μίμαρο,
καθώς η συσχέτιση του Μπαρμπαγιώργου με τον πατρινό καλλιτέχνη
μαρτυρείται, ρητά, το 1896 στην Καλαμάτα (ένα έτος δηλαδή μετά από
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την πηγή του Ρούλια). Άρα ο προφορικός θρύλος
της Κατούνας επιχειρεί, απλώς, να νομιμοποιήσει
την προφορική παράδοση, η οποία συνέδεε τον
Μπαρμπαγιώργο με τον Μίμαρο και κυρίως με
τον Ρούλια. Η ανωτέρω γενεαλογία, όμως, δεν
μας επιτρέπει να αναζητήσουμε σε αυτήν τίποτε
άλλο παρά μόνο σπέρματα ιστορικής αλήθειας και
κυρίως μια αισθητική και φιλοσοφική θεωρία:
Βάσει της ανωτέρω θεωρίας, ο
Μπαρμπαγιώργος εκπροσωπεί όχι απλώς έναν
κωμικό τύπο ή ένα τοπικό ιδίωμα αλλά μια
ολόκληρη επική παράδοση. Πρόκειται για την
ηπειρώτικη παράδοση, η οποία έχει μεν υποτιμηθεί
από αρκετούς, αλλά επιβεβαιώνεται ως ιστορική
αλήθεια από το ίδιο το ηρωικό ρεπερτόριο του
Καραγκιόζη. Το ρεπερτόριο αυτό δεν υφίσταται
στην οθωμανική παράδοση, ενώ η δημιουργία
του δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν και μόνο
καλλιτέχνη (όπως ο Μίμαρος), χωρίς να έχει
προηγηθεί μια σχετική ωρίμανσή του μέσω της
Ηπειρώτικης Σχολής.
Ο Μπαρμπαγιώργος, ως προέκταση των ηρώων
της Ηπειρώτικης Σχολής, δεν περιορίζεται (στις
κωμωδίες) σε απλά περάσματα από το πανί (όπως
ο Νιόνιος), αλλά είναι ο κύριος πρωταγωνιστής σε
έργα όπως: «Ο Πλοίαρχος» ή «Οι δύο Λόρδοι».
Στα ηρωικά, από την άλλη, παραμένει ένα από
τα πρωτοπαλίκαρα του Κατσαντώνη ή του
Διάκου. Ο ρόλος του, με άλλα λόγια, εξελίχθηκε
σε πρωταγωνιστικός στην κωμωδία, ενώ στα
ηρωικά παραμένει, όπως περίπου εμφανιζόταν
(όχι τόσο ως όνομα, αλλά κυρίως ως ουσία) και
στον ηπειρώτικο μπερντέ. Κατά τον Δημήτρη
Μόλλα, «στις παραστάσεις των προεπαναστατικών
παραδοσιακών ηρώων, ο Μπαρμπαγιώργος
είναι… τα παλικάρια τους». Έχοντας, λοιπόν,
ως κατευθυντήρια αρχή μας την ανωτέρω
προέλευση της φιγούρας του Μπαρμπαγιώργου
από το Ηπειρώτικο Θέατρο Σκιών, καλούμαστε
να ανιχνεύσουμε τις ρίζες αυτού του ήρωα και
την προϊστορία του πριν από την πρώτη επίσημη
εμφάνισή του στην Αθήνα του 1895 και στο
θεατράκι του Ρούλια.
Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να δούμε τη
θέση των ηρώων του Ηπειρώτικου Θεάτρου Σκιών,
μέσα στα πλαίσια της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, οι
Έλληνες ήρωες του ηπειρώτικου μπερντέ έλκουν
την καταγωγή τους από τα μέρη της Ηπείρου και
της βορειοδυτικής Ελλάδας γενικότερα (όπως π.χ.
ο Κατσαντώνης), ενώ οι Τούρκοι πρωταγωνιστές
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παραπέμπουν σε προσωπικότητες της ίδιας
περιοχής, όπως ο Αλή Πασάς (που συμβολίζει
κατ’ επέκταση την εξουσία του Πασά), ο Ταχήρ
(που δεν είναι άλλος
από τον Ταχήρ
Αμπάζη, το φύλακα
της τάξης και το δεξί
χέρι του Αλή) και ο
Δερβέναγας, ο οποίος
συγκεκριμενοποιείται
ακόμα περισσότερο
στο πρόσωπο του
Βεληγκέκα. Η
ίδια λογική είναι
αυτή που πρέπει
να αξιοποιήσει
κανείς και στην
περίπτωση του
Μπαρμπαγιώργου,
με την
προϋπόθεση, όμως,
ότι δεν θα πρέπει να
αναζητήσει κάποιο
πολύ συγκεκριμένο
ιστορικό πρόσωπο,
αλλά μια γενικότερη
κατηγορία «προσωποποιημένων» ηρώων.
Ορισμένες πρωτογενείς ηρωικές
παραστάσεις του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών
είναι (σε κάθε περίπτωση) οι καλύτερες πηγές για
την έρευνά μας και με δεδομένο, πάντοτε, το ότι
τα έργα αυτά προέρχονται, απευθείας, από την
ηπειρώτικη παράδοση. Μια τέτοια παράσταση
είναι και ο «Χριστιανομάχος», ένα ηρωικό έργο
με σαφέστατο ηπειρώτικο προσανατολισμό, τόσο
ως προς το πεδίο δράσης του, όσο και ως προς το
περιεχόμενό του. Κύριοι πρωταγωνιστές αυτού
του έργου, εκτός από τον Καραγκιόζη, δεν είναι
άλλοι από τους Έλληνες φουστανελοφόρους και
τους Τούρκους αντιπάλους τους, με τον αιμοσταγή
«Χριστιανομάχο» να ξεχωρίζει.
Είναι προφανές ότι ο κάθε
φουστανελοφόρος ήρωας του Θεάτρου Σκιών
έχει τις ρίζες του στον ηπειρώτικο μπερντέ, από
τη στιγμή που πρωταγωνιστεί στις ηπειρώτικης
προέλευσης ηρωικές παραστάσεις. Το ίδιο ακριβώς
ισχύει και για τους Τούρκους κατακτητές. Πιο
συγκεκριμένα, οι δύο παραπάνω κατηγορίες
ηρώων δεν υπάρχουν στις παραστάσεις της
οθωμανικής παράδοσης, ούτε φυσικά στα

σημερινά τούρκικα έργα. Και οι δύο παραπάνω
κατηγορίες ηρώων (τσολιάδες και αγάδες)
αποτελούν παγκόσμια πρωτοτυπία για την τέχνη
του Θεάτρου Σκιών, προερχόμενες από την
εποχή της Τουρκοκρατίας και την ηπειρώτικη
κουλτούρα. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ένας
φουστανελοφόρος, σαν τον Μπαρμπαγιώργο,
είναι λογικό να έλκει την προέλευσή του από την
ίδια πηγή, έχοντας έναν αρχικώς δευτερεύοντα
αλλά σταθερό ρόλο «πολεμιστή» στα ηρωικά
και κατόπιν έναν πιο κωμικό ρόλο στις κωμωδίες
(όπως ακριβώς ο αιμοβόρος Πασάς ή ο Δερβέναγας
των ηρωικών μετεξελίσσονται, για τις κωμωδίες,
σε τυπικούς φορείς της εξουσίας και σε απλά
όργανά της αντίστοιχα).
Η ανωτέρω «γενεαλογία» επιβεβαιώνει και την
ηπειρώτικη προϊστορία του Μπαρμπαγιώργου ως
την προέκταση του Έλληνα, ο οποίος δέρνει τον
Δερβέναγα ως Τούρκο κατακτητή και ως όργανο
της εκάστοτε εξουσίας.
Η καλλιτεχνική πατρότητα του
Μπαρμπαγιώργου και των ηρωικών έργων
δεν είναι δυνατό να αποδοθούν ως μια μορφή
παρθενογένεσης σε ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη,
όπως ήταν π.χ. ο Ρούλιας ή ο Μίμαρος. Ο

τελευταίος θεμελίωσε μεν το νεοελληνικό
Θέατρο Σκιών, αλλά για να φτάσει σε αυτό το
σημείο, θα έπρεπε πρώτα να πατήσει πάνω σε
μία προϋπάρχουσα παράδοση. Η παράδοση
αυτή δεν ήταν απλώς και μόνο οθωμανική, αλλά
πρωτίστως ήταν ηπειρώτικη, ιδιαίτερα μάλιστα για
τα ηρωικά έργα, τα οποία προϋπήρχαν και κατόπιν
αναδείχτηκαν ως είδος (και) από τον Μίμαρο.
Σχετικά με την περίπτωση του
Μπαρμπαγιώργου, ο Μίμαρος και οι μαθητές
του ανέπτυξαν περισσότερο άλλους ήρωες (πιο
οικείους για την πατρινή κουλτούρα, όπως π.χ. τον
Νιόνιο) και έπαψαν σταδιακά να επενδύουν στον
ορεσίβιο τσέλιγκα, ο οποίος ήταν πολύ πιο οικείος
στους Ηπειρώτες καλλιτέχνες. Το γεγονός αυτό
επιβεβαιώνεται από τον Τάκη Λάππα (και πέρα από
ορισμένες ιστορικές ανακρίβειες του τελευταίου),
με μια θριαμβευτική παράσταση του Ρούλια
στην Πάτρα, μετά από τον «ατυχή» πόλεμο του
1897, εξαιτίας της οποίας, σύμφωνα με το μύθο, ο
Μίμαρος σταμάτησε να δίνει μεγάλη έμφαση στο
ρόλο του Μπαρμπαγιώργου, όπως έκανε ο Ρούλιας.
Πιο συγκεκριμένα, εκείνο το βράδυ, μετά από το
θρίαμβο του Ρούλια, ο Μίμαρος «απ’ τη ζήλια του,
λέγαν, έσπασε το ναργιλέ που κάπνιζε».
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7. Yiannis Roulias and Barbagiorgos II
Yiannis Roulias was mainly known as the artist who introduced the puppet of Barbagiorgos to the modern Greek Shadow
Theatre. Both the personality and artistic career of Roulias, and
the first appearance of the benevolent yokel on the scrim, have, at
times, been studied from various angles. In this study, we will try to
explore the above references on specific matters, in order to distinguish: the historical approach from the folkloric approach, history
from legend and finally the reliable
sources from widespread, though not
always reliable information. Our study
will begin with the critical examination of the information available to us
about when the Uncle of Karagiozis
was first introduced on the scrim of
modern Greek Shadow Theatre.
Generally, the problem
regarding the creation and first appearance of Barbagiorgos on the scrim is
very much like the case of Karagiozis.
There are two theories about the origin
of the barefoot protagonist of modern
Greek Shadow Theatre: The first is
based on the old oral tradition of the
comedian of Bursa, who was hung by
the Pasha and was later brought back
to life by Hadziavatis as a shadow and
with a puppet behind a cloth. Several
versions of this story, which is governed by mythical dimensions, have survived. The second version
is based on the scientific theory of German Hermann Reich, who
proves that Karagiozis originated from the Hellenistic and Byzantine mimes. Therefore, establishing the above distinction as our
basis, we will henceforth attempt to distinguish the Barbagiorgos
legend from Barbagiorgos history.
For the legend of Barbagiorgos, we can report three
versions in total: The first concerns his origin from the characters
of the Ottoman Shadow Theatre. The second version refers to the
origin of this character from the Epirus Shadow Theatre. Finally,
the third version which is also the most prevalent, is associated
with oral traditions, according to which, the yokel character was a
real person who lived in Katouna of Aetoloakarnania.
For the first version, Mystakidou stresses that it is likely that Barbagiorgos is associated with the Ottoman puppet of
Baba-Chimmet, i.e. the logger of Kastamonu in today's northern
Turkey, just like Dionysios Frigkos, namely Nionios, is an evolution (according to the same theory) of the Ottoman puppet of Frank
Frenk. In the case of Barbagiorgos the crook replaces Baba-Chimmet’s axe, given that both characters share rather naive, rough and,
in short, provincial traits.
According to the second version referring to the Epirus
School, Mimis Mollas says “the puppet of Barbagiorgos comes
straight from the tradition of Epirus and is not in any way related to the Woodsman of Kastamonu. (...) Roulias who learned
Barbagiorgos from the students of Iakovos at his home town
Amfilochia-Kravasaras, presented the character for the first time in
Athens”.
Finally, according to the third version, Barbagiorgos was
a real person, a man of Roumeli from Agrafa, living in Katouna of
Akarnania according to Kostas Biris and the largely oral information that he had collected himself from Takis Lappas.
Mystakidou’s conclusions that the roots of Barbagiorgos
are found in Ottoman Karagiozis (in order to connect the yokel
character mainly with Baba-Chimmet or other Ottoman charac-
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ters, such as Touzsouz Deli Bekir) are refuted by the first explicit
mention of the name “Barbagiorgos” in the Athenian newspaper
“Kairoi” of 28th July 1895, where Roulia’s scene in Athens is cited
as: “Barbagiorgos Theatre”. The association of Barbagiorgos name
with puppeteer Roulias confirms the connection of the former with
the Epirus tradition of Karagiozis, the main communicator of which
was Roulias.
The origin of Barbagiorgos from Baba-Chimmet cannot
be proven, merely on the grounds of some common comic traits
between the characters of the Ottoman and modern Greek Shadow Theatre, especially considering that Roulias had no connection whatsoever with the Ottoman tradition. On the contrary, the
possible evolution of Nionios from Ottoman puppet of Frenk is
clearly much more reasonable and credible, particularly considering
that Nionios is Mimaros’ creation, who was also a communicator
of the Ottoman tradition. Sior Dionysios represents the Western
culture, which Mimaros specified in the Ionian Islands (due to their
proximity to Patras) and at the very time that Frenk symbolised the
western, Frankish element of Constantinople.
In comedies, the western culture and Nionios’ dialect were
heavily satirised and this infuriated the people of Zakynthos, who
felt offended by the way Nionios was portrayed by puppeteers,
according to reports leading to anger from spectators at a performance in Gastouni. In heroic plays, Nionios symbolised again the
western element, like in “Captain Gris” or moreover in the “Orphan
girl of Chios” where he is asked to marry the orphaned girl so that
she will gain foreign citizenship, to escape the harem. Nionios and
Barbagiorgos first appear on the scrim officially, a year apart (1894
and 1895 respectively). In terms of scrim symbolism however,
Nionios cannot have the symbolic dynamics of Barbagiorgos. The
latter is beyond the fleeting and simple characters (like those of
Nionios, Frenk or Baba-Chimmet), acquiring a legendary status
with his heroic plays.
The same character is similarly interpreted by the legend of
Katouna too, where indeed he is identified with a real local person.
The relevant views of Takis Lappas and Kostas Biris however,
made the mistake to date the inspiration of Barbagiorgos to a specific year (1896), to introduce (as they claim) this character a year
later in Athens on the occasion of the overall feeling of grief, due to
defeat in the war of 1897. Moreover, these reports are also refuted
by the 1895 source, showing that the Barbagiorgos puppet had been
earlier introduced by Roulias, and indeed as the name of a theatre.
Roulias comes even before Mimaros, as the association of Barbagiorgos with the artist from Patras is expressly reported, in 1896
in Kalamata (i.e. one year after the Roulia’s report). Therefore, the
oral legend of Katouna merely attempts to legitimize oral tradition,
which linked Barbagiorgos to Mimaros and mainly to Roulias. The
above genealogy, however, does not allow us to search anything but
segments of historical truths and mainly an aesthetic and philosophical theory:
Based on the above theory, Barbagiorgos does not represent
just a comic character or a local dialect but an entire epic tradition.
It represents the tradition of Epirus, which has been underestimated by many, but is confirmed as historical truth by the very
heroic repertoire of Karagiozis. This repertoire does not exist in the
Ottoman tradition and its creation cannot be attributed to a single
artist (like Mimaros) unless it had previously evolved through the
Epirus School.
Barbagiorgos, as an extension of the Epirus School characters is not limited (in the comedies) to simple passages from the
scrim (like Nionios), but is the main protagonist in plays such as:
“The Ship Master” or “The Two Lords”. In heroic plays, on the
other hand, he remains one of the henchmen of Katsantonis or Diakos. His role, in other words, became the lead in comedy, while in
the heroic plays remaining as it had been -not so much as a name,

but mainly in essence- in Epirus Shadow Theatre. According to Dimitris Mollas, “in the performances of traditional pre-revolutionary
heroes, Barbagiorgos is ...one of their lads.” Having the above origin of the puppet of Barbagiorgos from the Epirus Shadow Theatre as our
guiding principle, we can trace the roots of this character and his history before his first official appearance in Athens in 1895, in Roulias’
theatre.
We should, in other words, examine the place of characters of the Epirus Shadow Theatre, as part of History. In particular, the
Greek characters of the Epirus scrim come from parts of Epirus and north-western Greece (e.g. Katsantonis), while the Turkish characters
refer to personalities of the same region, such as Ali Pasha (symbolising the power of the Pasha in general), Tachir (which is none other
than the Tachir Abazis,, the guardian of order and right hand of Ali) and Dervenagas, who becomes even more identifiable in the character
of Veligkekas. The same reasoning also applies to the case of Barbagiorgos, provided, however that we should not seek a specific historical
figure, but a more general category of “personalised” heroes.
Some seminal heroic plays of the modern Greek Shadow Theatre are (in any case) the best sources for our research, given that
these plays come directly from the tradition of Epirus. One of these plays is the “Christian Fighter”, a heroic play with clear Epirus orientation, both in terms of its field of action and its content. The main protagonists of this play, apart from Karagiozis, are the Greek fustanella-wearers and their Turkish opponents, with the bloody “Christian Fighter” standing out.
It is obvious that each fustanella-wearing character of Shadow Theatre has his roots in the Epirus tradition, since appearing in
heroic plays of Epirus origin. The same obviously applies to Turkish conquerors. More specifically, the above two character categories do
not exist in the Ottoman tradition shows, nor in modern Turkish plays. Both these character categories (tsolias and Agas) are a global novelty in Shadow Theatre, coming from the Ottoman era and the Epirus culture. It is therefore obvious that a fustanella-wearer, like Barbagiorgos, would reasonably come from the same source, having the initially minor but constant role of “warrior” in the heroic plays and then
a more comic role in comedies (just like bloodthirsty Pasha or Dervenagas of the heroic plays evolve in comedies to formal institutions of
power and simple instruments of power, respectively).
The above “genealogy” also confirms the Epirus history of Barbagiorgos as the extension of the Greek who beats Dervenagas, as
the Turkish conqueror and instrument of power.
The artistic authorship of Barbagiorgos and of the heroic plays cannot be attributed, as a form of parthenogenesis, to a particular
artist, like Roulias or Mimaros. The latter indeed founded the modern Greek Shadow Theatre, but to get to this point, he had to be established within a pre-existing tradition. This tradition was not merely Ottoman, but primarily of Epirus, especially as regards heroic works,
which already existed and subsequently emerged as a genre by Mimaros (too).
Regarding the case of Barbagiorgos, Mimaros and his apprentices worked more on other characters (more familiar in the culture
of Patras, like Nionios) and gradually ceased to build on the yokel shepherd, who was more popular among artists from Epirus. This is
confirmed by Takis Lappas despite some historical inaccuracies, with a triumphant performance of Roulias in Patras, after the “unfortunate” war of 1897, because of which, according to legend, Mimaros stopped giving emphasis to the Barbagiorgos role, as Roulias did.
More specifically, that night, after Roulias’ triumph, Mimaros “out of envy, they said, broke the hookah he was smoking”.

T. A.
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«ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ»
Φέτος, Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου
2020, συμπληρώνονται εξήντα χρόνια από το
θάνατο του ηθοποιού Βασίλη Λογοθετίδη, που
έφυγε από τη ζωή στις 20 Φεβρουαρίου 1960 και
σε ηλικία εξήντα ετών (κατά μία άποψη που τον
φέρει να είχε γεννηθεί το 1900, μολονότι άλλες
πηγές προσδιορίζουν νωρίτερα τη γέννησή του,
το πιο πιθανό το 1898, αν και αναφέρονται κατά
καιρούς και άλλες χρονολογίες).
Το βέβαιο είναι πως (στην περίπτωση
που η χρονολογία γέννησης είναι το 1900)
συμπληρώνονται φέτος αφενός εξήντα ολόκληρα
χρόνια από το θάνατό του και αφετέρου εκατόν
είκοσι χρόνια από τη γέννησή του, ένας λόγος
παραπάνω δηλαδή για μια τιμητική αναφορά
στο όνομά του, με τρόπο πάντοτε σεμνό. Διότι ο
Βασίλης Λογοθετίδης, παρά την αξία του, ήταν
Βασίλης Λογοθετίδης
και ο ίδιος σεμνός, όπως μαρτυρούν οι στενοί
του συνεργάτες και εν προκειμένω (σε σχετικό
κείμενό του) ο Γιώργος Τζαβέλλας.
Οι κινηματογραφικές του ταινίες (αν
και λιγότερες από δέκα στον αριθμό, μόλις εννιά) αρκούνε, για να μας αποδείξουνε το μέγεθος της αξίας του: Η
τελευταία του ταινία, «Ένας ήρως με παντούφλες». Το «Δεσποινίς ετών 39», όπου νομίζει τραγικά ότι ελέγχει
τα πάντα, αλλά τελικά δεν ελέγχει τίποτα. Το πρώτο σκετς της σπονδυλωτής «Κάλπικης Λίρας», το οποίο, όπως
έχει γραφτεί, θυμίζει Τσάπλιν. Η κορυφαία του, ίσως, κινηματογραφική στιγμή, ο κλασικός σατιρικός εφιάλτης
του 1948, «Οι Γερμανοί Ξανάρχονται», ένα φιλμ που σώθηκε από την καταστροφή, χάρη σε μια κόπια, που είχε
στείλει ως δώρο ο Φίνος σε συνεργάτη του στην Αυστραλία.
Κρίμα που ταινίες, όπως ο «Κακός Δρόμος» (ελληνοτουρκική παραγωγή του 1933) ή «Η Μαντάμ Σουσού»
του Μουζενίδη (αμφότερες με τον Λογοθετίδη, εκτός των άλλων, στο πρωταγωνιστικό καστ) έχουν χαθεί, ίσως
και για πάντα. Ωστόσο, το ανωτέρω υλικό κινηματογραφικής αθανασίας επιβεβαιώνει δύο βασικά πράγματα:
α) Το ότι ο Βασίλης Λογοθετίδης ενέπνευσε τους θεατρικούς συγγραφείς, πλάθοντας έναν ιδανικό τύπου
ανθρωπάκου και ταλαιπωρημένου Έλληνα, πάνω στον οποίο εμπνεύστηκαν τα έργα τους κυρίως οι ΣακελλάριοςΓιαννακόπουλος, αλλά όχι μόνο (επίσης ο Ψαθάς, ο Τζαβέλλας και πολλοί άλλοι). Και αυτό πρώτος πάντοτε το
παραδεχόταν και το διατύπωνε ρητά ο ίδιος ο Αλέκος Σακελλάριος. Απόδειξη το ότι δημοφιλείς κινηματογραφικές
ταινίες, με πρωταγωνιστές όπως ο Χατζηχρήστος («Ο Ηλίας του 16ου»), ο Ευθυμίου («Ένας βλάκας και μισός»),
ο Κωνσταντίνου («Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»), ο Ηλιόπουλος («Θανασάκης ο Πολιτευόμενος») και
πολλά άλλα έργα, βασίστηκαν σε θεατρικές επιτυχίες που γράφτηκαν για τον ίδιο τον Λογοθετίδη ή που έπαιξε
ο Λογοθετίδης. Το ίδιο ισχύει και για ταινίες, όπως το «Μια ζωή την έχουμε». Πρόκειται για τύπους έργων, οι
οποίοι βασίστηκαν πάνω στο φαινόμενο «Λογοθετίδης». Εκεί ακριβώς βασίστηκε η επιτυχία όλων όσοι κέρδισαν
κατόπιν τους συγκεκριμένους ρόλους (για διαφορετικούς λόγους ο καθένας τους).
β) Η λαοφιλία του Βασίλη Λογοθετίδη (στο θέατρο και τον κινηματογράφο) και η αγάπη του κόσμου προς
το πρόσωπό του, αποδείχτηκαν, στην πράξη, την ημέρα της κηδείας του. Η τότε προσέλευση του κόσμου, στην
πλατεία της Μητροπόλεως και κατόπιν στο Πρώτο Νεκροταφείο, περιγράφεται (διασταυρωμένα από πολλές
πηγές και μαρτυρίες) ως μία μοναδική και ανεπανάληπτη κοσμοσυρροή, η οποία προέκυψε φυσικά και αβίαστα
και που έμεινε κυριολεκτικά στα χρονικά ως κάτι που δεν έχει ζήσει ξανά ποτέ της η πρωτεύουσα και συμβολικά,
κατ’ επέκταση, ολόκληρη η χώρα.
Τελικά όντως ήταν μεγάλος ηθοποιός αυτός ο ήρεμος Κλόουν-Καραγκιόζης…
Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης
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Σύνθετη παράσταση Θεάτρου Σκιών
με αξιοσημείωτες νέες συνεργασίες
& με ιδιαίτερο δημοσιογραφικό
«Πελοποννησιακό» ενδιαφέρον.

Ένα σχόλιο:
«Kostas Patras 5 Φεβρουαρίου
2020

πολυ καλή η μουσικη. χωρις
να κολακευσω το στιχουργο τελεια τα
στιχακια.
ο κος μηλιωνης ειναι κορυφαιος συγγραφεας
της πατρας. αλλα το σεναριο ηταν μετριο. τη
συνεργατιδα του δεν τη ξερω. ειναι αγνωστη. τελος
ο καραγκιοζης δεν υπηρχε. ηταν ενα πολυσοου
με λιγο καραγκιοζη. δεν ειναι καραγκιοζης αυτος.
κριμα. τριζουν τα κοκαλα αυτου του παλιου παπου
που επαιζε καραγκιοζη στην ομονοια. τον εβλεπα
μικρος».
https://pelopolitismos.wordpress.
com/2020/01/26/mavrodafni-mavro-theatro-patra-2feb2020/?fbclid=IwAR0iZKbKZjPDZS58yzuewL9oisLT1Y2C13-mx0wP5jL9c_8zwSSjlGuZQ-8
«Στο ανωτέρω σχόλιο, υπάρχουν φράσεις (π.χ. «κορυφαίος» κτλ.), οι οποίες
εγγίζουν τα όρια της υπερβολής. Επιμένουμε, ωστόσο, ότι η έλλειψη τόνων και
κεφαλαίων στην αρχή των προτάσεων (και όχι μόνο) ή ορθογραφικά λάθη (το
«παπούς», κατά πάσα πιθανότητα για τον καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρο, είναι με δύο
«π», «παππούς»), όλα αυτά τα λάθη αποδυναμώνουν, κατά τη γνώμη μας, την αξία του
σχόλιου».
Μανωλάκης ο Βομβιστής
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«Η ΓΕΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
του Τάκη Μαζαράκη

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ

«Επίλογος:
Πρόταση συμπλήρωσης χειρόγραφου»

ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ…
Είναι, ομολογουμένως, πολύ
δύσκολο να μπούμε μέσα στη σκέψη
του Απόστολου Καραστεργιόπουλου,
του Τόλια μας, ώστε να μπορέσουμε
να συμπληρώσουμε ένα κολοβό
χειρόγραφο, έστω και αν γνωρίζουμε
επακριβώς το πρότυπο, από το οποίο
εμπνεύσθηκε το έργο του.
Μία πιθανή κατάληξη του
χειρόγραφου, που έχουμε στη

διάθεσή μας και αυτή με επισφαλή
συμπεράσματα, είναι η παρακάτω:
Ο Καραγκιόζης, βαστώντας στα χέρια ένα πελέκι, σκοτώνει με «γουρουνίσο θάνατο»,
σφάζει δηλαδή, τους δυο Μακεδόνες, που δηλητηρίασαν τον Αλέξανδρο και κατόπιν θρηνεί, με
τον Χατζηαβάτη, το θάνατο του βασιλιά και αφέντη τους.
Ίσως κατόπιν να παρουσιάζεται στη σκηνή και η
κηδεία του Αλέξανδρου και οι δυο φίλοι, ο Καραγκιόζης
και ο Χατζηαβάτης, να κρατούν το φέρετρο, έτσι ώστε να
τονιστεί, ακόμα πιο πολύ στο φινάλε της παράστασης, ο
δραματικός χαρακτήρας του έργου.
Πιθανότατα, στην τελική σκηνή και για να ελαφρύνει
κάπως η λυπηρή εντύπωση, που δημιουργείται στο κοινό
από το δραματικό αυτό έργο, (το οποίο υπενθυμίζουμε
ότι έχει το χαρακτηρισμό «Δράμα εις πράξεις 4»),
ο Καραγκιόζης να καλεί τον Χατζηαβάτη να φάνε,
πιθανότατα από τα φαγητά, που περίσσεψαν από το
τελευταίο συμπόσιο του Αλέξανδρου…
Επίσης, πιθανό είναι η όλη παράσταση να τελειώνει
και με μία μικρή αυτοσχέδια κωμωδία με πρωταγωνιστές
το κωμικό δίδυμο Καραγκιόζη-Χατζηαβάτη, πρακτική
συνηθισμένη στο Θέατρο Σκιών, όταν το έργο είναι
δραματικό, ούτως ώστε οι θεατές να φεύγουν στο τέλος
χαρούμενοι.
Κλείνοντας τη μελέτη μας αυτή, κρίνεται ως
1. Οι δύο Μακεδόνες συνωμοτούν
απαραίτητο να πούμε σαν επίλογο και λίγα λόγια για
για τη δολοφονία του Αλέξανδρου
την επίδραση του λαϊκού βιβλίου της Φυλλάδας του
Μεγαλέξαντρου στους καλλιτέχνες του Θεάτρου Σκιών
και ειδικότερα στον Απόστολο Καραστεργιόπουλο.
Η «Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου», που εξακολουθούσε να είναι και ολόκληρο το 19ο αιώνα
ένα πολύ διαδεδομένο ανάγνωσμα, χάρισε στο λαϊκό Θέατρο Σκιών τον ηρωικό χαρακτήρα
του Αλέξανδρου. Ο καλλιτέχνης καραγκιοζοπαίχτης του 19ου αιώνα ζούσε στην κοινωνία της
εποχής του και από αυτή αντλούσε τα εκφραστικά του μέσα για τις παραστάσεις του, ενώ με
απλοϊκότητα, αρκετό πνεύμα και αίσθημα, φιλοτεχνούσε τη φιγούρα του Μεγαλέξαντρου, με
χαρτόνι και νερομπογιές, για αυτές τις παραστάσεις.
Στο ρεπερτόριο του λαϊκού Θεάτρου Σκιών βρήκαν θέση δύο κυρίως έργα, στα οποία
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εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής ο Μέγας Αλέξανδρος.
Αυτά τα έργα είναι γνωστά με τους τίτλους: «Ο
Μεγαλέξαντρος και το καταραμένο φίδι» και «Ο
Μεγαλέξαντρος και τα τρία αινίγματα της Βεζυροπούλας»
και όχι αυτό καθαυτό το λαϊκό βιβλίο της Φυλλάδας.
Γεγονός είναι, όμως, ότι η ελληνική λόγια λογοτεχνία
(περίπου 1830-1960) δεν έχει να παρουσιάσει ένα
λογοτέχνημα στηριγμένο αποκλειστικά στο λαϊκό βιβλίο
της Φυλλάδας και γενικά στηριγμένο επάνω στην ιστορία
του Ψευδοκαλλισθένη. Επίσης, στο λόγιο θέατρο, κατά
την εποχή αυτή, δεν είχε ποτέ παρουσιαστεί καμία
διασκευή του μύθου του Αλέξανδρου.
Ο Σωτήρης Σκίπης και ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, εν
τούτοις, αξιοποιούν, ο ένας ποιητικά και ο άλλος σε
πεζό αφήγημα, το μύθο της Γοργόνας, που καλεί τους
θαλασσινούς να επιβεβαιώσουν την αθανασία του
Μεγαλέξαντρου. Επίσης, ο ποιητής Όμηρος Μπεκές
στηρίχτηκε αποκλειστικά στο λαϊκό βιβλίο της Φυλλάδας
και μετέπλασε ποιητικά τον Ψευδοκαλισθένειο μύθο στο
2. Οι δύο δολοφόνοι προσκυνούν
ποίημα: «Το τραγούδι του Μεγαλέξαντρου».
υποκριτικά τον Αλέξανδρο
Μετά από τα παραπάνω, ας δούμε την περίπτωση
του Τόλια, ο οποίος, για να συνθέσει τη διασκευή
για το Θέατρο Σκιών της ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στηρίχτηκε αποκλειστικά στο
λαϊκό βιβλίο της Φυλλάδας. Εδώ φαίνεται ότι οι καταβολές του λαϊκού αυτού καλλιτέχνη
είχαν σκηνώσει μέσα στη διάνοιά του και είχαν εμποτίσει τη συνείδησή του με τις μνήμες
της παράδοσης, που είχαν γαλουχήσει τον Ελληνικό
Λαό από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Φορέας αυτής
της παράδοσης
ήταν τόσο το
λαϊκό βιβλίο, όσο
και η προφορική
ή γραπτή
«λογοτεχνική»
παράδοση με
παραμύθια,
δημοτικά τραγούδια,
μαγικές επωδές
και το Θέατρο
Σκιών. Η σχέση
της προφορικής
παράδοσης
προς τη γραπτή
είναι εξαιρετικά
πολύπλοκη, έτσι
3. Ο Αλέξανδρος πίνει το κρασί
ώστε σπάνια
με το δηλητήριο που του δίνουν
είναι δυνατό να
οι συνωμότες. Ο Αλέξανδρος
4. Ο Αλέξανδρος καταλαβαίνει
διαπιστωθεί η
αισθάνεται αδιάθετος και αναχωρεί προτεραιότητα της
ότι τον έχουν δηλητηριάσει και
από το συμπόσιο
αποχαιρετά τους πάντες
μιας ή της άλλης.
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Το γεγονός, όμως, ότι ο Τόλιας είναι ο μόνος λαϊκός συγγραφέας, ο οποίος εμπνεύστηκε
και στηρίχτηκε για το έργο του, αποκλειστικά στο λαϊκό βιβλίο, διασκευάζοντάς το για το
Θέατρο Σκιών, τον καθιστά μοναδικό και ανεπανάληπτο, τόσο ανάμεσα στους ομότεχνούς του
καλλιτέχνες, όσο και ανάμεσα στους μη ομοτέχνους του της λόγιας λογοτεχνίας.
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Διήγησις Αλεξάνδρου Μακεδόνος,
Ερμής, 1977.
3. David Holton-Η ελληνική
παράδοση του μυθιστορήματος
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η
συνέχεια και η εξέλιξή της, Αθήναι
1973.
4. Κουγιουμτζόγλου
Δημήτριος,
Ο Μέγας Αλέξανδρος
6. Οι Μακεδόνες ζητούν να δουν το
βασιλιά τους και ο Αλέξανδρος δίνει
του Ελληνισμού: Αρχαιότητα,
5. Οι Μακεδόνες θρηνούν για εντολή να ανεβάσουν σε ένα ψηλό σημείο
Βυζάντιο, Νεότερη και Σύγχρονη
το κρεβάτι του, για να μπορεί να τον
τον Αλέξανδρο
βλέπει όλο το στράτευμα
Ελλάδα, Εκδόσεις Σαΐτα, Καβάλα
2016.
5. Μαζαράκης Παναγιώτης, Τα
τρία αινίγματα της πασσοπούλας
του Κώστα Γανιού, Centro de
Estudios Bizantinos, Neogriegos
y Chipriotas, Granada 2015.
6. Πιερίδης Γ. Η., Η Φυλλάδα
του Μεγαλέξαντρου, Λευκωσία
1974.
7. Ελληνικό Ινστιτούτο
Βενετίας, Ψηφιοποιημένο Αρχείο,
Διήγησις Αλέξανδρου, 14ος
αιώνας, Περγαμηνός κώδικας
8. Ο Αλέξανδρος μοιράζει 32,00x24εκ., χγφ. Αρ. 5, φφ.
τις κτήσεις του και δίνει 1r-193v.
8. Ιωαννίκιος Καρτάνος,
στον Σέλευκο την Περσία και
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, Εν
την Ινδία, στον Αντίοχο την
Βενετίαις, 1536, α΄ έκδοσις.

7. Οι Μακεδόνες παρελαύνουν
μπροστά από τον Αλέξανδρο,
κλαίγοντας. Ο Βουκεφάλας
κοντά στον Αλέξανδρο κλαίει
και αυτός
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Ασσυρία και στον Φίλιππο την
Αίγυπτο

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

«Η ευφυΐα ενός ανθρώπου μετριέται με
τη δόση του χιούμορ που είναι ικανός να
χρησιμοποιήσει».

Ουδέν νεώτερον
για το Θεατρικό Μουσείο
Σιγή ιχθύος τηρεί το Υπουργείο Πολιτισμού,
όσον αφορά το δεκαετές πρόβλημα του Θεατρικού
Μουσείου. Αντίθετα, παρατηρείται έντονη
κινητικότητα σε διάφορα άλλα θέματα, όπως το
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Εθνική
Πινακοθήκη κλπ., χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά
για την τύχη της θεατρικής μας κληρονομιάς. Παρά
τις εξαγγελίες των τελευταίων δέκα χρόνων, καμία
λύση δεν έχει ευδοκιμήσει.
Ούτε η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη το 2010, για το
νεοκλασικό της οδού Μητροπόλεως 44, που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ούτε οι διάφορες,
ανώριμες και χωρίς μελέτη σκέψεις, για να τεθεί υπό την ομπρέλα, είτε της Λυρικής, είτε του
Μεγάρου Μουσικής. Ούτε η πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου για
τη στέγασή του στην οδό Σταδίου, σε κληροδότημα του
Αλέξανδρου Σούτσου, που ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη.
Αν και η τελευταία, πιο πλήρης από όλες τις προτάσεις,
είχε αρχίσει να υλοποιείται, με την επιδότηση του Εθνικού
Θεάτρου με 450.000 ευρώ, ως ενδιάμεσος φορέας για την
«κρατικοποίηση» του Μουσείου, μετά και από την ομόφωνη
απόφαση όλων των εμπλεκομένων στο εγχείρημα φορέων.
Εδώ και ένα χρόνο, η βιβλιοθήκη και το αρχείο του
Μουσείου φυλάσσονται προσωρινά σε αποθήκη της
ΕΡΤ, με τη συλλογή και τα εκθέματα να παραμένουν στο
υπόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.
Ενώ, στο σύνολό τους, εκθέματα, συλλογές και βιβλιοθήκη
έχουν χαρακτηριστεί μνημεία κληρονομιάς από το ΚΣΝΜ,
ήδη από το 2016. Όλα αυτά, ενώ το Μουσείο έχει πέσει
θύμα διάρρηξης άπειρες φορές, με σπάνια και ιστορικά
αντικείμενα να κάνουν φτερά, ακόμα και οι φιγούρες του
Ευγένιου Σπαθάρη το 2014.
Προς το παρόν, όλα τα σχέδια έχουν παγώσει,
αναμένοντας ένα οικονομικό πλάνο, μια και η νέα πολιτική ηγεσία επιθυμεί όλοι οι φορείς
να είναι οικονομικά βιώσιμοι. Για την ώρα,
δυστυχώς, ταλαιπωρία επιφυλάσσεται για το
Δ.Σ. του Μουσείου, καθώς ο Πρόεδρος Κώστας
Γεωργουσόπουλος βρίσκεται κάθε μήνα στα
δικαστήρια, κατηγορούμενος για τα χρέη του
Μουσείου στον (κρατικό) ΕΦΚΑ, για ένα θέμα που
το ίδιο το κράτος διαιωνίζει για χρόνια.
Κρίμα και άδικο οι άνθρωποι του Θεάτρου
και η θεατρική μας κληρονομιά να έχουν τέτοια
αντιμετώπιση... Κρίμα και άδικο στη χώρα που
γέννησε το Θέατρο...
Πέτρος Γελάτσορας
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ΑΕΙΘΑΛΗ ΗΡΩΙΚΑ

Τα τελευταία χρόνια, τα ηρωικά έργα του Καραγκιόζη μας, καθώς και τα ηρωικά, ιστορικά
δημοτικά μας τραγούδια, βαπτίστηκαν «ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ».
Για εμάς, όμως, που είναι γνωστό το πόσο απήχηση έχουν στο λαϊκό αίσθημα, για εμάς που είναι
γνωστή η καλλιτεχνική τους διάσταση, αλλά και ο παιδαγωγικός τους χαρακτήρας, διαφωνούμε!
Για εμάς, παραμένουν αυτό που ήταν πάντοτε: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ και
προ πάντων ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΣΤΗΝ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ.
Έτσι, ξεφυλλίζοντας, ακουστικά, τον αθάνατο Μεϊντανά, για την επιλογή ενός κλέφτικου
τραγουδιού, ώστε να ενταχθεί σε μια ηρωική παράστασή μου, έκανα στάση σε ένα τόσο επίκαιρο
καθιστικό, το οποίο σας παραθέτω:

ΤΡΕΙΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ

Τρεις καπετάνιοι στεριανοί,
ωρέ τη θάλασσα αγναντεύουν.
Αναστορούνται παιδιά μου τα παλιά,
ωρέ μοιριολογούν και λένε...

Ξύπνα Μιαούλη, Ναύαρχε,
ωρέ φτιάξε τα μπουρλότα,
γιατί η Τουρκιά μάς απειλεί,
ωρέ μας απειλεί.

Ξύπνα καημένε γέροντα,
ωρέ τράβα για το Αιγαίο,
ωρέ και φράξε γέρο μου τα σύνορα,
με δάφνινα στεφάνια.
Κείμενο-Σκίτσο: Άγγελος Αλιμπέρτης

ΜΝΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΙΑΓΙΑΝΝΟΥ (1945-2020)
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών, ο σημαντικός καλλιτέχνης και συγγραφέας από την Τρίπολη
Αρκαδίας Αριστείδης Γιαγιάννος.
Μαζί με τον αδερφό του Απόστολο Γιαγιάννο και τον Ι. Δίγκλη, είχαν
εκδώσει το μνημειώδες δίτομο έργο «Ο Κόσμος του Καραγκιόζη» από τις
εκδόσεις Ερμής, το έτος 1977, στο δεύτερο τόμο του οποίου μάλιστα ο
Αριστείδης Γιαγιάννος έγραψε εκτός των άλλων και το κείμενο «Πορεία
μισού αιώνα» (σ. 11-14).
Από το πλούσιο συγγραφικό έργο του Αριστείδη Γιαγιάννου,
ξεχωρίζουν επίσης, ειδικά ως προς την τέχνη του «Καραγκιόζη», το
βιβλίο «Τα Χαρτονόμουτρα του Γιάννη Σκαρίμπα» από τις εκδόσεις
Ύψιλον, που εκδόθηκε το 1981, όπως επίσης και το κείμενο «Τα
εικαστικά του Καραγκιόζη» στο αξιόλογο περιοδικό ΖΥΓΟΣ (τεύχος 20,
1976, σ. 65-74), στο οποίο περιοδικό, άλλωστε, ο Αριστείδης Γιαγιάννος
ήταν τακτικός αρθρογράφος.
Η κηδεία του τελέστηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, στις 3.30
το μεσημέρι, στο Κοιμητήριο Παπάγου. Αιωνία του η μνήμη!
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ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
1ου ΤΕΥΧΟΥΣ (Μάρτιος 2019)

Τέσσερις εικόνες μιλάνε όσο 4.000 λέξεις…

Σελίδα

21

«ΜΝΗΜΗ

ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΤΣΑ»
του Θωμά Αθ. Αγραφιώτη

Ο Κώστας Βουτσάς σημάδεψε μια
ολόκληρη εποχή στον ελληνικό κινηματογράφο και γενικότερα στον ελληνικό πολιτισμό. Έφυγε
από τη ζωή (στις 26-2-2020) σε ηλικία 88 προς 89 ετών (γεννηθείς την τελευταία μέρα του
1931) και σε μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα φαίνεται ότι αλλάζει σελίδα, όχι απλώς επειδή
κλείνει σύντομα δύο αιώνες από την Επανάσταση του 1821, αλλά και επειδή τα γεγονότα και
οι εξελίξεις στο βίο της τρέχουν πλέον με την ιλιγγιώδη (όχι και τόσο θετική πάντως εδώ και μια
δεκαετία) ταχύτητα, που επιβάλλουν οι παγκόσμιες εξελίξεις.
Ο Βουτσάς, με τον τρόπο ζωής του, ωστόσο, δήλωνε πάντοτε το παρών ως ένας
«αιώνιος έφηβος» και, όπως τόνιζε, ήθελε να είναι σταθερά ετοιμοπόλεμος και κυριολεκτικά
πάνω στο θεατρικό σανίδι ως την τελευταία στιγμή. Κάπως έτσι ήταν και η καλλιτεχνική του
καριέρα, τόσο στον κινηματογράφο, όσο και στο θέατρο ή ιδίως στην επιθεώρηση. Πορευόταν
πάντοτε με τη σύγχρονη εποχή και δεν φαίνεται να του άρεσε να κοιτάζει και τόσο προς τα
πίσω, όσο καλές αναμνήσεις και να είχε και ακόμα και όταν τις επικαλούνταν για όλους αυτούς
που είχαν ήδη φύγει.
Πορεύτηκε, στην αυγή της καριέρας του, με τους στυλοβάτες του ελληνικού θεάτρου
και κινηματογράφου από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και εξής. Με μικρούς ρόλους
βεβαίως αρχικώς, όπως ο αστυνόμος Πατάτας στον «Σκληρό Άνδρα» με πρωταγωνιστή τον
Χατζηχρήστο ή ο Μιχαλάκης στον «Θόδωρο και το δίκαννο» με τον Μίμη Φωτόπουλο. Με
πολύ γοργό ρυθμό, οι ρόλοι αυτοί, με την είσοδο στη δεκαετία του 1960, μεγάλωναν συνεχώς
σε χρόνο και αυξάνονταν σε αριθμό. Απόδειξη της επιτυχίας του, μεταξύ των άλλων, οι ατάκες
του, οι οποίες είναι οικείες μέχρι και σήμερα, ακόμα και αν δεν είχαν ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία.
Επιβάλλονταν, όμως, ίσως λόγω του ιδιαίτερου τρόπου εκφοράς τους:
«Φστ! Μπόινγκ!» (Κάτι να καίει)
«Γίτσες» - «Στω!» (Κορίτσια για Φίλημα)
«Έχω και κότερο! Πάμε μια βόλτα;» (Κορίτσια για Φίλημα)
«Κατίνα! Σαλαμάκι!» (Ο Γόης)
«Που μου έδωσε και η μάνα μου φουντούκια!» (Νύχτα Γάμου)
«Μαμά! Να με κάμεις κιοφτέδες!» (Νύχτα Γάμου)
«Εμένα, κυρία Κική, με λένε Κοπέογλου!» (Το Ανθρωπάκι)
«Αχ, βρε Κική, τι με κάμνεις» (Το Ανθρωπάκι)
Η προσαρμογή του Βουτσά στο ανανεωμένο ελληνικό σινεμά της δεκαετίας του 1960
ήταν εντυπωσιακή και συνέβαλε στο ρεύμα των αλλαγών που ήρθαν κυρίως με τις νέες
κωμωδίες, τις μουσικές κωμωδίες (τα λεγόμενα «μιούζικαλ») ή ακόμα και το δράμα. Ποιος
δεν θυμάται, εξάλλου, τον Βουτσά να δίνει την κωμική νότα στον «Κατήφορο» και κυρίως
στο «Νόμο 4.000» του Γιάννη Δαλιανίδη, ως ο αδιάβαστος και απείθαρχος μαθητής «Ρένος
Καρανίκας» και σε αντιπαράθεση με τον καθηγητή του, ονόματι Ανδρέα Οικονόμου (Βασίλης
Διαμαντόπουλος):
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καρανίκα, ήταν και τόσο εύκολα τα θέματα!
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Έπρεπε να μας βάλετε δυσκολότερα…
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Ο Βουτσάς, με τον τρόπο του, προσαρμόστηκε στις ανάγκες της ανανεωμένης
δεκαετίας του 1960 και επιβλήθηκε τόσο στην Φίνος Φιλμ, όσο και στην ανταγωνιστική
εταιρεία «Καραγιάννης-Καρατζόπουλος», επωφελούμενος (στην κατάλληλη στιγμή) από τον
ανταγωνισμό των δύο εταιρειών και σε μια εποχή, κατά την οποία σταδιακά (ειδικά στην Φίνος
Φιλμ) γινόταν αλλαγή σκυτάλης σκηνοθετών, ηθοποιών, πρωταγωνιστών ή και θεματικών.
Ο Βουτσάς έβγαινε από τους πρώτους σε αυτήν την άτυπη καλλιτεχνική σκυταλοδρομία.
Και το πέτυχε, γιατί έπλασε τύπους, όπως τον τέντυ-μπόι, τον Κωνσταντινουπολίτη ή τον
αφελή επαρχιώτη. Την ίδια εντυπωσιακή προσαρμογή επέδειξε ο Κώστας Βουτσάς και στην
ελληνική τηλεόραση (τόσο την κρατική, όσο και την ιδιωτική) για πολλές δεκαετίες, ως άλλος
«Ανδροκλής και τα λιοντάρια του» (και όχι μόνο). Με τον ίδιο τρόπο, επιβλήθηκε ακόμα και
στον ελληνικό κινηματογράφο της Μεταπολίτευσης, ως ο «Κώτσος», το «Τούβλο» ή και ο
«Πόντιος»:
«Λούλα! Παντόφλες! Λούλα! Πόρτα!» (Ο τελευταίος άνδρας)
Και ενώ πορεύτηκε και ως «Μαφιόζος» στη βιντεοκασέτα, κυρίως ως άλλος Οδυσσέας, με τον
«Έρωτα του Οδυσσέα» του Βασίλη Βαφέα, επιβλήθηκε ακόμα και στο λεγόμενο Νέο Ελληνικό
Κινηματογράφο. Είχε μία εκπληκτικά δυναμική ικανότητα επιτυχούς προσαρμογής, κάτι που
παρέπεμπε και στο κωμικό ευπροσάρμοστο στοιχείο του Καραγκιόζη. Ο ρεαλιστής, συχνά
κυνικός και αειθαλής Βουτσάς, όσο ζούσε, παρέμενε, με τους τύπους που έπλασε, πάντα
αντάξιος της κωμικής παράδοσης των διαχρονικών μίμων και κυρίως του ξυπόλυτου ήρωα
του Θεάτρου Σκιών.
«Ο πιο ευπροσάρμοστος επιβιώνει». Ένα θεώρημα, που ταιριάζει πλήρως στην
περίπτωση του Βουτσά, ο οποίος μέχρι τέλους ρουφούσε τη ζωή ως το μεδούλι, καλλιτεχνικά
ακμαίος στο βαθμό που το επέτρεπε ο ίδιος και πανταχού παρών στην εκάστοτε επικαιρότητα.
Καθώς ο ίδιος το 1964 ως «Ένα έξυπνο, έξυπνο μούτρο» στην ομώνυμη κωμωδία, δήλωνε:
Ήταν να μην τρουπώσω! Τώρα που τρούπωσα, τρούπωσα…

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ Του Νικόλα Πέππα

ΠΙΝΑΚΑΚΙ Ο ΚΟΚΟΡΑΣ Του Φώτη Ράμμου
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ΜΝΗΜΗ

ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
του Θωμά Αθ. Αγραφιώτη

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 έκλεισαν έντεκα ολόκληρα χρόνια από το θάνατο
της μόνης ελληνίδας γυναίκας καραγκιοζοπαίχτριας, Σοφίας Καλογερά-Θεοδωροπούλου, η οποία
ήταν κόρη του Ντίνου Καλογερά-Θεοδωρόπουλου.
Ο Θεοδωρόπουλος άφησε εποχή, ως καραγκιοζοπαίχτης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό. Αρχικώς, στην Αθήνα, όπου (εκτός των άλλων) έβγαλε ως μαθητή τον θρυλικό Χρήστο
Χαρίδημο, τον ιδρυτή δηλαδή της σχολής του Πειραιώτικου Θεάτρου Σκιών.
Στη συνέχεια, ο Θεοδωρόπουλος κατέκτησε, στην κυριολεξία, τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, προχωρώντας πάνω στο θέαμα σε
ρηξικέλευθες καινοτομίες, τις οποίες έφερε κατόπιν στην Ελλάδα στα μέσα της εποχής του
Μεσοπολέμου.
Κάπως έτσι
ο Θεοδωρόπουλος
ανανέωσε το
νεοελληνικό Θέατρο
Σκιών της εποχής
και επιβλήθηκε
όχι μόνο στην
Πάτρα, όπου και
εγκαταστάθηκε
μόνιμα, αλλά και
σε ολόκληρη τη
χώρα.
Οι
καινοτομίες
του, όπως
η έγχρωμη
φιγούρα από
πλαστικό, η χρήση
γραμμόφωνου
και μικρόφωνου,
η εντυπωσιακή
ρεκλάμα, πετώντας
διαφημιστικά στην
πλατεία των Υψηλών
Αλωνίων μέχρι
και με αεροπλάνο,
όπως επίσης
και η ανανέωση
του δραματολογίου με τη συγγραφή νέων έργων, όλα αυτά και πολλά ακόμα επέβαλαν τον Ντίνο
Θεοδωρόπουλο ως έναν από τους μεγαλύτερους καραγκιοζοπαίχτες, όλων των εποχών.
Το ανωτέρω έργο διέσωσε και διέδωσε η κόρη του, η Σοφία, η οποία πρωτοπόρησε,
με τη σειρά της, με το Παιδικό Θέατρο, αλλά και με παραστάσεις Καραγκιόζη, παιγμένες από
την ίδια, με ορμητήριο το Θεοδωροπούλειον Μουσείο και Θέατρο Σκιών Πάτρας, πίσω από το
Σκαγιοπούλειο.
Η Σοφία έφυγε, δυστυχώς, πρόωρα, σε ηλικία μόλις 64 ετών, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
2009, Σάββατο τότε της Μεγάλης Αποκριάς. Κηδεύτηκε, τρεις μέρες μετά, στο Πρώτο
Νεκροταφείο Πατρών στο οικογενειακό μνήμα του πατέρα της.
Το έργο της συνεχίζει ο γιος της, Νίκος Φραγκόπουλος-Θεοδωρόπουλος, μαζί με τα αδέρφια
του, με πιο πρόσφατο έργο την εκπλήρωση ενός ονείρου ζωής για την Σοφία: την έκδοση ενός
πολυτελούς τόμου για τον πατέρα της, στον οποίο τόμο συγκεντρώνεται ένα μεγάλο κομμάτι του
συνολικού του καλλιτεχνικού έργου.
Επόμενο βήμα θα είναι (πολύ σύντομα) και η ολοκλήρωση του μνημείου της Τριανδρίας του
Πατρινού Θεάτρου Σκιών: Μίμαρος-Βασίλαρος-Θεοδωρόπουλος με προσωπική μου επιμέλεια,
στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, στο κέντρο δηλαδή της κύριας καλλιτεχνικής δραστηριότητας
του Θεοδωρόπουλου στην Πάτρα.
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ΜΝΗΜΗ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ
(20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

O Γεώργιος-Στέφανος Αλιμπέρτης γεννήθηκε το έτος 1934 στην Αθήνα, στου Γκύζη. Το
1946, σε μικρή ηλικία, μαγεμένος από τον Καραγκιόζη του μεγάλου Αντώνη Μόλλα, γίνεται
βοηθός του και μυείται στα μυστικά της τέχνης του Θεάτρου Σκιών. Μετά από το θάνατο του
Αντώνη Μόλλα, γίνεται βοηθός του Παναγιώτη Μιχόπουλου και αργότερα του Μανωλόπουλου.
Στη συνέχεια, έρχεται σε επαφή με τον γιο του Αντώνη Μόλλα, τον Μίμη. Το 1985, γίνεται
μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών.
Ως μαθητής του Αντώνη Μόλλα και του Δημήτρη Μόλλα, δραστηριοποιήθηκε, καλλιτεχνικά,
σε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδίως στην Αττική. Έλαβε μέρος σε μεγάλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις και φεστιβάλ και παρουσίασε παραστάσεις στο ιδιωτικό κανάλι Κ29, καθώς έλαβε
μέρος και στην τηλεοπτική σειρά «Και μιλάει και λαλάει» στην ΕΤ-2. Από το οικογενειακό
αρχείο των γιων του, Άγγελου και Αλέξανδρου, σταχυολογούμε τα εξής:
«Η ζωή στο θέατρο του Αντώνη Μόλλα, παρά το ότι υπήρχε αρκετή δουλειά για εμένα,
περνούσε ευχάριστα. Εμείς, οι βοηθοί, ζούσαμε πραγματικά τον Καραγκιόζη, αλλά ήταν και
ο καλλιτέχνης, που σε ενέπνεε. Ο Μπαρμπαντώνης με έβλεπε, με συμπάθεια, που ήμουνα
δραστήριος και με παρότρυνε να γίνω καραγκιοζοπαίχτης. Δεν του κακοφαινόταν, που
μαθήτευα και ως κουρέας. (…) Ο Μπαρμπαντώνης ήτανε άφθαστος, στα πατριωτικά έργα,
ήξερε και καλή Ιστορία. Πραγματικό
θέατρο της εποχής εκείνης. Πολλή
δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά!
Κουραζόμουν, αλλά μου άρεσε».
Απεβίωσε στις 20 Μαρτίου του
2004, αφήνοντας συνεχιστές του
έργου του τα δύο του παιδιά, Άγγελο
και Αλέξανδρο.

Μία πληροφορία
από την εποχή
του Μεσοπολέμου (Θ.Α.)

Μια σπάνια πληροφορία από τη Νομαρχία Κοζάνης (και
από την εποχή του Μεσοπολέμου, ειδικότερα επί δικτατορίας
του Ιωάννη Μεταξά στο Βασίλειο της Ελλάδος, 30 Ιουνίου 1937)
για την καλλιτεχνική δράση του καραγκιοζοπαίχτη Μάρκου
Ξάνθου στην Κοζάνη «υπέρ της Βασιλικής αεροπορίας» και με
αποστολέα τον τότε οικονομικό έφορο Κοζάνης (ΓΑΚ/ΑΝΚ,
60/15.1/117/677).
Στη σχετική πηγή, θα επανέλθουμε σε επόμενο τεύχος.
Ευχαριστούμε θερμά τον Δρ. ιστορικό κ. Αθανάσιο Καλλιανιώτη
για την εύρεσή της.
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Από το "ΓΛΕΝΤΙ ΡΕΦΕΝΕ"
του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών
24/2/20
Ο Πρόεδρος Πάνος Καπετανίδης σε σατιρικά τραγούδια.
Οι λαϊκοί μουσικοί της βραδιάς:
Δημήτρης Μπασιώτης: Μπουζούκι & Τραγούδι
Λένα Νανοπούλου: Κιθάρα & Τραγούδι
Αναστασία Νικολάου: Τραγούδι και Ζίλια

Και άλλοι μουσικοί:
Ο Αντιπρόεδρός μας
Αντώνης Παντιώρας
και ένας από τους
νεολαίους
φίλους μας
Μιχαήλ Δελημιχαήλ

Ο ΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
που φιλοξένησε
στο χώρο του το
"ΓΛΕΝΤΙ ΡΕΦΕΝΕ"
και τον
ευχαριστούμε
ιδιαίτερα
Ο ψήστης μας
Αντιπρόεδρος
Αντώνης
Παντιώρας
τα έδωσε
ΟΛΑ
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Ο Παλαίμαχος
Μίμης Μάνος
πάντα στην
παρέα μας

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

«Ανάδειξη του Θεάτρου Σκιών ως
εκπαιδευτικό εργαλείο»
και εορτασμός της

Παγκόσμιας Ημέρας
Θεάτρου Σκιών

ν
ώ
χ
ο
τ
ε
μ
μ
υ
σ
Προσκλητήριο ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
μέχρι το τέλος
Μάρτη
Το Διοικητικό και το
Καλλιτεχνικό Συμβούλιο του
Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου
Σκιών, σε κοινή συνεδρίασή
τους, στις 17/2/20, έλαβαν
υπόψιν τους τις αυτοπροτάσεις μελών και φίλων του για την εθελοντική προσφορά
τους στη διημερίδα (27,28,29 Μάρτη) με θέμα: «Ανάδειξη του Θεάτρου Σκιών ως
εκπαιδευτικό εργαλείο».
Στη συνεδρίαση αυτή, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Το Π.Σ.Θ.Σ. να ευχαριστήσει όλους όσοι δήλωσαν συμπαραστάτες στην
προσπάθειά μας για την εθελοντική προσφορά.
2) Η κατανομή να γίνει σύμφωνα με την επιθυμία των εθελοντών και σύμφωνα
με τις ημέρες και ώρες του προγράμματος που ακολουθεί και σε συνεννόηση
με τον υπεύθυνο οργανωτικού της Διημερίδας κ. Αργύρη Αθανασίου (τηλ:
6974708873).
3) Για την πραγματοποίηση της παράστασης την Κυριακή 29/3/20 υπήρχαν επτά
υποψήφιοι εθελοντές.
Μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίστηκε να λάβουν μέρος οι: Αντώνης
Παντιώρας, για τον Πρόλογο μαζί με μικρή κωμωδία, και για μια ηρωική
παράσταση ο Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα
αξιοποιηθούν σε επόμενες εκδηλώσεις. Για την παράσταση θα τυπωθεί αφίσα, που θα
αναφέρεται ο τίτλος της παράστασης, η ημερομηνία και οι λογότυποι των διοργανωτών.
4) Η οργανωτική επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου για λεπτομέρειες και
καθηκοντολόγιο στις εθελοντικές ομάδες, για τις οποίες το προσκλητήριο

συμμετοχών ισχύει μέχρι το τέλος Μάρτη.
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Παρασκευή 27 Μαρτίου
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
Ανάδειξη του Θεάτρου Σκιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο
Πρόγραμμα
Παρασκευή 27 Μαρτίου
(Μέγαρο Παλαιάς Βουλής
ανοιχτή στο κοινό)
7:00-7:30 μ.μ. Χαιρετισμοί:
• Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών
7:30-8:30 μ.μ.
Βάλτερ Πούχνερ,
Επίτιμος και ομότιμος καθηγητής
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, αντεπιστέλλον
μέλος της Αυστριακής Ακαδημίας
Επιστημών
"Ο Καραγκιόζης στο θρανίο.
Η μύηση στη δημιουργικότητα"
Σάββατο 28 Μαρτίου
ό
(70 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών)
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
8:30-9:00
Προσέλευση & εγγραφές
9:00-9:15 Ολιγόλεπτο καλωσόρισμα:
ΥΠΑΙΘ ΔΙΝΕΠΟΚ
Π.Σ.Θ.Σ.
-------------------------

9:15-9:30
Πάνος Καπετανίδης
Καραγκιοζοπαίχτης,
Πρόεδρος του Π.Σ.Θ.Σ.
Δημήτρης Φιλελές,
Παιδαγωγός, Συγγραφέας
"Καραγκιόζης ο Έλληνας: οι αναμνήσεις
από ένα ευρωπαϊκό παιδαγωγικό
σεμινάριο Θεάτρου Σκιών"
9:30-9:40 ΔΙΝΕΠΟΚ - ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ
Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος:
"Οι μουσικές του Θεάτρου Σκιών"
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9:40-9:50 Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης
Δρ. Παιδαγωγικής - Καραγκιοζοπαίχτης
"Η τέχνη του «Καραγκιόζη» στα εγχειρίδια του
Δημοτικού Σχολείου
(1982-2006 και 2006 έως σήμερα)"
------------------------9:50-10:00 Γιάννης Χατζής
Καραγκιοζοπαίχτης, Ερευνητής Θεάτρου
Σκιών
"Θέατρο Σκιών & Φορείς Πολιτισμού: μια
πρόκληση παιχνιδιού, δημιουργίας και
έκφρασης"
------------------------10:00-10:10 Τάσος Κούζαρος, Καλλιτέχνης
Θ.Σ., Φιλόλογος
"Η συμβολή του Θεάτρου Σκιών στη
γλωσσική και εικαστική καλλιέργεια
των μαθητών"
10:10-10:20 Μιχάλης Χατζάκης
Πανεπιστημιακός - Θεατρικός Συγγραφέας
"Το παραμυθόδραμα στο Θέατρο Σκιών"
10:20-11:00 Διάλειμμα Καφές
-------------------------

11:00-12:30 1ο Εργαστήριο

Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών
"Σημειολογία χαρακτήρων, φιγούρα,
αλλαξοφωνία, υποκριτική, ρόλοι, συνεργασία
ομάδας, τεχνική κίνησης"
------------------------12:30-13:00 Ελαφρύ γεύμα
----------------------

13:00-15:00 2ο Εργαστήριο

Μαρία Βαμβακοπούλου
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
ΜΑ Λαογραφίας και Εκπαίδευσης ΠΤΔΕΕΚΠΑ Θεατρική χρήση σκιάς, κατασκευή
μπερντέ, σκηνικών, δημιουργία διαλόγων
με σύγχρονα θέματα που εξυπηρετούν τις
διδακτικές ανάγκες, παιγνιδο-αινίγματα
με χρήση φιγούρων, δημιουργία κόμικ με
φιγούρες, ψηφιακές εφαρμογές με χρήση του
προγράμματος eShadow
----------------------

15:00-15:30 Συζήτηση
συμπεράσματα ημερίδας

Κυριακή 29 Μάρτη 2020

ώρα 11:30 π.μ.
"O Μέγας Αλέξανδρος και το φίδι"
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

		

& πανηγυρικό κλείσιμο ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Το εορταστικό κλείσιμο της Διημερίδας και του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου Σκιών, θα γίνει
την Κυριακή 29 Μάρτη 2020 στο κινηματοθέατρο
«ΙΝΤΕΑΛ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

				

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗ

Σ ΤΑ Μ ΑΤ Η Γ Ε Ν Ε ΡΑ Λ Η
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