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της ειρήνης και της μη βίας
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ανάμεσα στα έθνη. Από το 2001,
η Ημέρα αυτή γιορτάζεται στις 21
Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή,
προγραμματίζονται εκδηλώσεις
σε όλο τον κόσμο από τον ΟΗΕ,
από θρησκευτικές οργανώσεις
και τις τοπικές κοινωνίες των
πολιτών.
23 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Ημέρα
Νοηματικών Γλωσσών
25 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια
Ημέρα Ναυτιλίας
26 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Ημέρα
για την Ολική Κατάργηση των
Πυρηνικών Όπλων
27 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού
28 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Ημέρα
για την Καθολική Πρόσβαση
στην Πληροφόρηση
28 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια
Ημέρα κατά της Λύσσας
30 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Ημέρα
Μετάφρασης και Διερμηνείας

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.

14 Σεπτεμβρίου.
Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση

της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14
Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική
καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους,
οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου 1997. Στην εισηγητική
έκθεση ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι:
Η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 1922 στην Μικρά Ασία, οι σφαγές,
λεηλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν, αποτελούν το αποκορύφωμα μιας
συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα της
Μικρά Ασίας, που έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του Αιγαίου
Ελλάδα, μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του ελληνικού πολιτισμού.
[…]
Tην τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη πρώτοι οι Νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν
πράξη. Και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού,
του γενιτσαρισμού και των κατά τακτά διαστήματα φυλετικών εκκαθαρίσεων ήρθε
να προστεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία των περίφημων
ταγμάτων εργασίας.
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16) Νυφίτσες
ΚΑΡ: Αυτό είναι το λεγόμενο
Γκουλάγκ;
ΧΑΤΖ: Προς το παρόν, όχι.
ΚΑΡ: Τότε τι είναι;
ΧΑΤΖ: Είναι η ελληνική
επικοινωνιακή πραγματικότητα.
ΚΑΡ: Ωχ! Υπάρχει και κάτι
χειρότερο από δαύτη;
ΧΑΤΖ: Το Γκουλάγκ ίσως
ωχριά μπροστά της σε
επίπεδο ψυχολογίας.
ΚΑΡΑΓΚ.: Με τα Μέσα Μαζικής
Εξαθλίωσης να σπάνε την
ψυχολογία μας.
ΧΑΤΖ: Ενημέρωσης εννοείς…
ΚΑΡΑΓΚ: Και τα δύο από Έψιλον αρχίζουν…
ΧΑΤΖ: Και η Εικονική Πραγματικότητα επίσης…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.: Ένα θολό τοπίο, στο οποίο κάνουν πάρτι οι εκάστοτε
νυφίτσες.
ΧΑΤΖ: Δεν αντιλέγω! Διότι στο μυαλό είναι ο στόχος…
ΚΑΡΑΓΚ: Ναι! Καθώς το σώμα επαναστατεί.
ΧΑΤΖ: Ενίοτε το σώμα παίρνει και τα όπλα στο βουνό…
ΚΑΡΑΓΚ: Το μυαλό μας, όμως;
ΧΑΤΖ: Αυτό παραλύει ευκολότερα. Δεν έχεις ακουστά την πλύση;
ΚΑΡΑΓΚ: Ναι! Την μπουγάδα!
ΧΑΤΖ: Την πλύση εγκεφάλου εννοώ!
ΚΑΡΑΓΚ: Όρθιος δεν κολλάει! Καθιστός κολλάει!
ΧΑΤΖ: Ορίστε;
ΚΑΡΑΓΚ: Στα παιδιά δεν κολλούσε τον Ιούνιο.
Τώρα όμως κολλάει.
ΧΑΤΖ: Παρακαλώ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.: Στα μαγιάτικα εγκαίνια
Ομόνοιας δεν κολλούσε. Αλλού κολλάει.
ΧΑΤΖ: Κολλάει όπου και όποτε μας βολεύει.
ΚΑΡΑΓΚ: Σαν να λέμε «να κουνάει» ή «να μην κουνάει»;
ΧΑΤΖ: Ποιος το λέει αυτό;
ΚΑΡΑΓΚ: Μια νυφίτσα στην «Κούνια».
ΧΑΤΖ: Πάλι άρχισες τα υπονοούμενα;
ΚΑΡΑΓΚ: Όσο ζω εγώ, οι Έλληνες θα μαθαίνουν πάντα την αλήθεια!
ΧΑΤΖ: Οι Έλληνες, κατά τον Πασά, θα ζουν πάντοτε μέσα στο ψέμα!
ΚΑΡΑΓΚ: Άλλη νυφίτσα και του λόγου του!
ΧΑΤΖ: Σταμάτα να μιλάς!
ΚΑΡΑΓΚ: Ποτέ δεν θα σταματήσω! Και μάρτυράς μου το Άγιον Όρος!
ΧΑΤΖ: Τι είναι αυτό;
ΚΑΡΑΓΚ: Το Άγιον Όρος, χοντροκέφαλε! Μόνο με τα βουνά συνεννοείσαι
τελικά!
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Ελευθερία

Ε

λευθερία. Μία λέξη σύμφυτη με την ανθρώπινη ύπαρξη, μία λέξη για την οποία έχουν δοθεί
αγώνες και τόσοι άνθρωποι έχουν θυσιαστεί. Μία λέξη που μέσα στην αξία και την ιερότητά
της, τονίζει την κατάσταση του ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δρα και ζει αποδεσμευμένος από όλα
εκείνα που τον πιέζουν και του δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη έκφραση.
Ποια όμως είναι η σημασία της λέξης ελευθερία; Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνει αυτή η
λέξη σε όλο της το βάθος και την έκταση;
Η ελευθερία σημαίνει την ικανότητα του ανθρώπου να δρα και να έχει συναίσθηση των
πράξεων και των συνεπειών που αυτές έχουν. Ο ίδιος ο Φρόυντ είχε κάποτε γράψει πως ‘’οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν επιθυμούν στην πραγματικότητα την ελευθερία, διότι αυτή σημαίνει την
ανάληψη ευθυνών και οι περισσότεροι άνθρωποι την τρέμουν’’. Οι άνθρωποι που είναι πραγματικά
ελεύθεροι, δεν είναι ευθυνόφοβοι. Αναλαμβάνουν τις συνέπειες των επιλογών τους.
Ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος είναι αποδεσμευμένος από τα πάθη
του. Οι καταχρήσεις, η εξάρτηση από το τσιγάρο και το αλκοόλ, τα χαρτιά, όλα αυτά δεν είναι απλές
έξεις. Σταδιακά, καταστούν έναν άνθρωπο εξαρτημένο ο οποίος προβαίνει σε πράξεις αποκλειστικά
και μόνο για να μη χάσει αυτές τις βλαβερές συνήθειες. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ελεύθερος από
πάθη και άσχημες συνήθειες.
Η ελευθερία σημαίνει ακόμα την κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος έχει αποδεσμευτεί από
τη γνώμη των άλλων. Ένας
άνθρωπος ο οποίος είναι
υπόδουλος της γνώμης των
άλλων δεν είναι ελεύθερος:
είναι φυλακισμένος της
γνώμης του, κόβει και ράβει
τον εαυτό του ανάλογα με
τις αντιλήψεις και τα θέλω
των άλλων. Ο πραγματικά
ελεύθερος άνθρωπος
αγαπάει αυτό που είναι και
δεν εξαρτά την αυτοεκτίμηση
και την αντίληψη για τον
εαυτό του, από το τι θα πουν
οι άλλοι.
Η ελευθερία δεν είναι
μόνο η κατάσταση στην
οποία ένας άνθρωπος δεν
είναι φυλακισμένος. Είναι
η κατάσταση στην οποία
είμαστε ελεύθεροι από πάθη, εξαρτήσεις, γνώμες.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ

H Μαρία Σκαμπαρδώνη είναι Δημοσιογράφος. Έχει δημοσιεύσει κείμενα σε πολλά περιοδικά και blogs. Είναι
λάτρης του διαβάσματος. Μελετά Φιλοσοφία και Ψυχολογία από πολύ μικρή ηλικία. Το γράψιμο είναι για την Μαρία η
φυγή της, όλη της η ζωή. Γράφει για κάθε τι που την προβληματίζει και θέλει αυτή της την αγάπη να τη νιώσουν και
άλλοι άνθρωποι.
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Το Κολλητήρι
πάει σχολείο

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

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ξύπνα, γιε μου!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Γιατί, πατέλα; Τρέχει κάτι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σήκω, είπα!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Είναι νωρίς ακόμα!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έχουμε να κάνουμε μια σπουδαία δουλειά!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Τι, πατέλα… Πάμε στο μαγειρειό, στην Αβέρωφ, για κολατσιό;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Τον κοιτάζει άγρια) Τι κολατσιό και πράσινα άλογα λες πρωί-πρωί; Αυτά είναι
δικά μου λόγια… Μην επαναλαμβάνεις, είπα!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Δεν μεταλαβαίνω, πατέλα…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αρκετά! Πάμε στο σχολείο της περιοχής μας να σε γράψω! Να μάθεις
γράμματα, για να ξεστραβωθείς επιτέλους!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Αφού ξέρω γράμματα, πατέλα μου! ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ/ΚΟΨΕ ΠΙΤΤΑ/ΔΟΣ ΜΟΥ
ΕΜΕΝΑ…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σκασμός! Μην είσαι ασεβής απέναντί μου! Γι’ αυτό ακριβώς, θα πας στο
σχολείο να μάθεις καλά-καλά γράμματα!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Γιατί, πατέλα; Υπάρχουν και κακά γράμματα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Συνεχίζει, χωρίς να ακούει) …ώστε να πάψεις να λες σαχλαμάρες… (Ξεροβήχει) Ανοησίες!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Δε λέω σαχλαμάρες, ούτε ανοησίες!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άκου τι λέει ο γιος μου, ο δικός μου γιος!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Χμ! Δεν το ήξερα αυτό! (Τον κοιτάζει παραξενεμένος) Κουνάει το κεφάλι του!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Θα σπουδάσεις βρε, θα γίνεις μεγάλος και τρανός, δικηγόρος
υπεράσπισης, του πατρός σου!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Δικηγόρος… Μα ακόμα δεν πήγα στο σχολείο… Δεν βιάζεσαι
κομμάτι, πατέλα μου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μην κάνεις τον έξυπνο στον πατέρα σου, γιε μου!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Όχι πατέλα, ενδιαφέρομαι! Πάλι έχεις προβλήματα με το
νερό ή με τα σκουπίδια;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Τον κοιτάζει άγρια) Απαιτώ το σεβασμό σου! Όχι άλλες
μπούρδες!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Εντάξει, πατέλα! Εσύ ξέρεις καλύτερα!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τώρα μάλιστα! Μιλάς σωστά! Κάπως έτσι σε θέλω,
δηλαδή σεβαστικό απέναντί μου. Έχω πολλά χρόνια στην καμπούρα μου!
Συμπέρασμα: Ξέρω καλύτερα! Συμφωνείς;
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ναι, πατέλα μου… Όπως είπες είναι! Και θα μου αγοράσεις
και μία ωραία τσάντα -δερμάτινη!-, για να σηκώνει όλα τα γράμματα που
θα μάθω!
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ε… Κάτι θα γίνει! Δηλαδή ειδοποίησα με τον
ασύρματο τον Μπάρμπα Γιώργη, να μας φέρει δώρο… για την
τόλμη σου να πας στο σχολείο, μια ωραία τσάντα, υφαντή!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Τι λες τώρα, πατελάκη! Αυτή θα είναι για
ψωμοτύρι ή ζητιανιά!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μην τολμήσεις να τα επαναλάβεις αυτά!
Προσβάλλεις το φίλο μας και την προκοπή του! Ο Μπάρμπα
Γιώργης ζει από αυτές!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Θα με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου στο σχολείο,
πατέλα! Και πώς θα το αντέξω;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μην γίνεσαι παρανοϊκός! Κοίταξε γύρω σου
τους τουρίστες και θα δεις πόσο ανάρπαστα είναι ετούτα, τα
καλούμενα… ταγάρια!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ζαγάρια; Μην μου το κάνεις αυτό, πατέλα!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ταγάρια είπα! Τρελαίνονται για δαύτα…
Σχετίζονται με το Art… Folklore! Αλλά είσαι μικρός ακόμα, τι
ξέρεις από τέτοια!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Καλά, καλά! Μην φωνάζεις τόσο πολύ,
γιατί θα ξυπνήσεις τον Βεζίρη και την αξιαγάπητη
Βεζιροπούλα! Θα νομίσουν ότι μας σκοτώνουν!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μπράβο, Κολλητήρι… Πάντα το έλεγα ότι
έχω έξυπνο γιο! «Αξιαγάπητη Βεζιροπούλα!», πού τα έμαθες ετούτα γιε μου! Και… Σέβεσαι
τους γείτονες!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ναι, πατέλα μου! Η Βεζιροπούλα μου είπε ότι θα με περιμένει να μεγαλώσω και
μου έκλεισε το μάτι!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι λες, βρε παλιόπαιδο! Τι Βεζιροπούλα και τέτοια μου λες! Δεν σέβεσαι τον
πατέρα σου κομμάτι; Δεν ντρέπεσαι παιδί πράγμα;
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ντρέπομαι… Ντρέπομαι… Αλλά δεν φταίω εγώ! Έτσι μου είπε η κοπέλα!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Επιτέλους φτάσαμε στο σχολείο τώρα πια! Σιωπή γιατί όπως πας, θα με
κάνεις ρεζίλι!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Τι θα πει ρεζίλι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Θα μας ντροπιάσεις εμένα και τον εαυτό σου!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Χμ! Και τι θα πει ντροπιάσεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σταμάτα, γιατί μου ανεβαίνει η πίεση!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ούτε αυτό το καταλαβαίνω!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κολλητήρι, πάψε, γιατί με αρρώστησες… Γι’ αυτό, θα πας στο σχολείο, για να
γίνεις άνθρωπος!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Δηλαδή κάτι σαν κι εσένα, πατέλα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μακάρι να μου μοιάσεις στο δαχτυλάκι μου έστω!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Δεν μου αρέσει αυτό! Ποιανού χεριού σου τελικά; Του κοντού σου ή του μακριού
σου…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σκασμός, ανάγωγε! Προσοχή! Εμπρός! Μαρς! (βαδίζουν ο Καραγκιόζης
μπροστά και το Κολλητήρι πίσω του) Ουφ! Μα τω Θεώ, κουράστηκα! Επιτέλους είμαστε στο
σχολείο…
(Τραβάει το Κολλητήρι που διαμαρτύρεται, από το χέρι, και το σέρνει χαμογελώντας, σα να μην
συμβαίνει τίποτε)
ΚΟΛΛΗΤΉΡΙ: Ωχ! Ωχ! Το χέρι μου… Έρχομαι… Έρχομαι… Μην με σέρνεις, βρε πατέλα!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σκασμός, είπα, βρε… Θα με κάνεις ρεζίλι! Είπα ν’ ακούς! Έτσι μπράβο!
Τέλος
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Speech and Voice
in the Comic Performances

of the Traditional Greek Shadow Theatre
of Karaghiozis V

«Η παρούσα εργασία γράφτηκε στην αγγλική και
μεταφράστηκε στην πορτογαλική γλώσσα για ξένους
ερευνητές. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Móin-Móin
του Πανεπιστημίου της πολιτείας της Σάντα Καταρίνα,
Βραζιλία. Ακολουθεί η μετάφρασή της στα ελληνικά»

Ήχος και ομιλία στις κωμικές παραστάσεις
του παραδοσιακού Ελληνικού
Θεάτρου Σκιών 5

των Ιωάννα Παπαγεωργίου
& Θωμά Αθ. Αγραφιώτη
Οπτικό και Ακουστικό Χιούμορ
{Σε αυτό το κεφάλαιο, όταν δεν προσδιορίζεται, οι πληροφορίες αντλούνται από το βιβλίο
του Αγραφιώτη 2017: 126-28. Βλέπε επίσης τη σχετική προσέγγιση για τα λεκτικά και τα μη
λεκτικά κωμικά τεχνάσματα στο οθωμανικό Θέατρο Σκιών στον And 1979: 47-48, 65-67}.
Το κωμικό υλικό των παραστάσεων του Καραγκιόζη μπορεί να διακριθεί σε δύο
κατηγορίες: (α) την οπτική και (β) την ακουστική.
α) Το οπτικό χιούμορ προέρχεται, κυρίως, από τον παράλογο/παράδοξο σχεδιασμό
ορισμένων φιγούρων. Αυτές είναι σκόπιμα φτιαγμένες σαν καρικατούρες, προκειμένου να
προκαλούν το γέλιο απλώς με την εμφάνισή τους. Τέτοιες είναι οι φιγούρες του ίδιου του
Καραγκιόζη με την καμπούρα και τα ξυπόλυτα πόδια του, του Μορφονιού με τη μεγάλη
μύτη, του ξεβιδωμένου Εβραίου και της πιο σπάνιας φιγούρας του Πεπόνια (ενός χοντρού
αξιωματικού του στρατού στο σαράι). Ένα παρόμοιο κωμικό αποτέλεσμα δημιουργείται από τη
μεταμόρφωση των βασικών χαρακτήρων σε ζώα στο κλασικό έργο «Το στοιχειωμένο δεντρί» ή
από τα ασυνήθιστα κουστούμια που φοράει ο Καραγκιόζης, κάθε φορά που αναλαμβάνει ένα
νέο επάγγελμα (το τρύπιο ημίψηλο, το φράκο με τα ξυπόλυτα πόδια κτλ.).
Ένα ακόμα οπτικό κωμικό τέχνασμα προέρχεται από το χαστούκι/το χαστούκισμα
και το χτύπημα/τον ξυλοδαρμό. Ο Χατζηαβάτης δέρνεται από τον Καραγκιόζη, ο οποίος
με τη σειρά του δέρνεται από τον Βεληγκέκα και όλοι μαζί «γεύονται» το ξυλοκόπημα του
Μπαρμπαγιώργου. Πρακτικά μιλώντας, ο ξυλοδαρμός γίνεται πιο ρεαλιστικός με τη συνδρομή
του ήχου. Οι καραγκιοζοπαίχτες χρησιμοποιούν μια πατέντα, της οποίας ο ήχος εντείνει το
αποτέλεσμα.
β) Το ακουστικό χιούμορ στο θέατρο του Καραγκιόζη μπορεί να προέρχεται από τους
ήχους που παράγονται από πατέντες ή από την ομιλία και τη φωνή. Το ακουστικό χιούμορ
της δεύτερης κατηγορίας είναι (i) είτε καθαρά λεκτικό ή (ii) είτε προκύπτει από το νόημα της
ομιλίας.
(i) Το λεκτικό χιούμορ προκαλείται από την αλλοίωση των λέξεων, από τη δημιουργία
καινούριων λέξεων, κυρίως από τον ίδιο τον Καραγκιόζη, από την εσκεμμένη ή την ακούσια
παρανόηση μιας λέξης με διπλό νόημα και από τα λογοπαίγνια με ομώνυμες λέξεις. Ένα
παρόμοιο αποτέλεσμα δημιουργείται, όταν ο Καραγκιόζης κακοποιεί τις ευρωπαϊκές λέξεις ή
παραμορφώνει τις ελληνικές, προκειμένου να ακουστούν ως γαλλικές ή γερμανικές (Damnianakos 1986: 149-52).
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Αξίζει να παρατεθεί εδώ ένας διάλογος, διασκευασμένος από τη Λίντα Μυρσιάδη
στα αγγλικά και ο οποίος καθιστά προφανή τον παραλογισμό των κωμικών διαλόγων στις
παραστάσεις του Καραγκιόζη. Στο σχετικό απόσπασμα, ο Χατζηαβάτης προσπαθεί να διδάξει
στον Καραγκιόζη την τέχνη του ντελαλήματος:
Χατζηαβάτης: Ακούσατε!...
Καραγκιόζης: Ακούσαμε.
Χατζηαβάτης: Όχι ακούσαμε, ακούσατε.
Καραγκιόζης: Το ίδιον είναι, βρε παιδί μου
Χατζηαβάτης: Ακούσατε!
Καραγκιόζης: Ακούσαμε.
Χατζηαβάτης: Βρε τρομάρα να σου ’ρθει, ακούσατε.
Καραγκιόζης: Ακούσαμε.
Χατζηαβάτης: Άει στο διάολο πέστο όπως θέλεις το
μυαλό μου θα σπάσω εγώ να γεμίσω το δικό σου;
Καραγκιόζης: Αυτό λέω κι’ εγώ λέγε.
Χατζηαβάτης: Μπέηδες!
Καραγκιόζης: Ντεμπέληδες.
Χατζηαβάτης: Αγάδες!
Καραγκιόζης: Αυγουλάδες.
Χατζηαβάτης: Πασσάδες!
Καραγκιόζης: Πατσάδες.
Χατζηαβάτης: Ντερβισάδες!
Καραγκιόζης: Τσουρβατζάδες!
Χατζηαβάτης: Κινέζοι!
Εξώφυλλο 1
Καραγκιόζης: Το Κιρκινίζι.
Χατζηαβάτης: Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι.
Καραγκιόζης: Γάλλοι, Παπαγάλοι και το γρόσι (Myrsiades 1980: 117). {Σημείωση
μεταφραστών: Το απόσπασμα που διασκεύασε η
Μυρσιάδη προέρχεται από το φυλλάδιο του Μ. Ξάνθου,
Τα επτά θηρία και ο Καραγκιόζης (Ξάνθος χχ. [π.
1925]: 10-11). Στην ελληνική μετάφραση του άρθρου
παρατίθεται το αυτούσιο απόσπασμα του έργου και όχι η
διασκευή του από τη Μυρσιάδη}.
Το λεκτικό χιούμορ μπορεί επίσης να προκύπτει
από τις παρεξηγήσεις που προκαλούνται εξαιτίας της
χρήσης τοπικών διαλέκτων από τους περισσότερους
χαρακτήρες. Ένα τυπικό λογοπαίγνιο αυτού του είδους
δημιουργείται από τη λέξη «κουράδι», η οποία στο
κρητικό ιδίωμα σημαίνει «πρόβατο» και στην επίσημη
γλώσσα σημαίνει «κόπρανο».
ii) Το χιούμορ που εξαρτάται από το περιεχόμενο
σχετίζεται πιο πολύ με τις σκέψεις ενός χαρακτήρα,
παρά με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρονται οι λέξεις. Το
συγκεκριμένο είδος χιούμορ απαιτεί τη συγκέντρωση του
θεατή και την ψυχική του εγρήγορση.
Σύμφωνα με τον Στάθη Δαμιανάκο, το κωμικό
μπορεί να παραχθεί, δημιουργώντας διπολικές
αντιφάσεις (όπως πλούτος/ κλοπή, νόμος/ ανομία,
Εξώφυλλο 2
δουλειά/ τεμπελιά, ηθικότητα/ ανηθικότητα, τάξη/ αταξία,
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γνώση/ άγνοια, σοβαρότητα/ σοβαροφάνεια,
ορθολογισμός/ ανορθολογισμός κτλ.),
υποτιμώντας αντικείμενα με συμβολική
αξία ή μη επιδεικνύοντας σεβασμό σε
καθιερωμένες αξίες (όπως εντιμότητα,
εκπαίδευση, γάμος κτλ.). Στο έργο
«Λίγο από όλα» (ή «Οι αρραβώνες του
Καραγκιόζη) {Η εκδοχή του έργου από τον
Αντώνη Μόλλα έχει μεταφραστεί από τον R.
Gudas (Gudas 1986: 177-253)}, ο Μπέης
καλεί τόσους πολλούς μνηστήρες για την
κόρη του, ώστε είναι σαν να τη βγάζει σε
δημοπρασία (Damianakos 1986: 146-152).
Στο έργο του Γιάννη Κόντου «Ο
Καραγκιόζης και οι τρεις γαμπροί», ο
Καραγκιόζης τελικά κερδίζει την υπό
διεκδίκηση νύφη και λαμβάνει την ευλογία
του πεθερού του. Έτσι, εκμεταλλεύεται την
ευκαιρία, για να γελοιοποιήσει με διάφορα
αστεία την προγαμήλια τελετή και τον ίδιο το
γάμο:
Αλήμπεης: Λοιπόν, σκύφτε τώρα να
σας δώσω την ευχήν μου.
Καραγκιόζης: Σκύψε, κατεργαρούλα!
Μπέης: Παιδιά μου, να ζήσετε, να γεράσετε!
Καραγκιόζης: Να μαυρίσουμε και να
Οπισθόφυλλο 1
κορακιάσουμε!
Μπέης: Χώμα να πιάνετε μάλαμα να γίνεται.
Καραγκιόζης: Μάλαμα να πιάνουμε μπαρούτι δημητσανίτικο να γίνεται.
Μπέης: Να ζήσετε σαν τα ήρεμα περιστεράκια.
Καραγκιόζης: Να τρωγόμαστε σαν τα κοράκια.
Μπέης: Με καλά τέκνα.
Καραγκιόζης: Με καλούς διαβόλους και τα ζεμπίλια του Σολομώντος το ανάγνωσμα! Εμπρός
τώρα, πάμε να διασκεδάσουμε. Και στα δικά σας παιδιά (Από L. Myrsiades, in Myrsiades
1980: 116) {Σημείωση μεταφραστών: εδώ παρατίθεται αυτούσιο το απόσπασμα του ελληνικού
πρωτότυπου έργου «Ο Καραγκιόζης και οι τρεις γαμπροί» του Γ. Κόντου και όχι η διασκευή του
από τη Μυρσιάδη (Κόντος 1973: 103)}.
Τα περισσότερα από τα ευφυολογήματα, τα αστεία, τα λογοπαίγνια και τους κωμικούς
διαλόγους ανήκουν στην κοινή προφορική παράδοση της συντεχνίας των καραγκιοζοπαιχτών
και επαναλαμβάνονται από τη μια παράσταση στην άλλη. Αυτή η παράδοση έχει αποδειχθεί
«ισχυρότερη και πιο βιώσιμα δυνατή από μεμονωμένες ή τοπικές κινήσεις και επιρροές»
(Myrsiades 1980: 118).
Ομιλία και Φωνή στις Δραματικές και Ηρωικές Παραστάσεις
Κατά τη διαδικασία του εξελληνισμού του στα τέλη του 19ου αιώνα, το Θέατρο Σκιών
του Καραγκιόζη απώλεσε τις περισσότερες από τις ιθυφαλλικές ιδιότητες του προγόνου του.
Μολονότι δεν έχασε πλήρως την καρναβαλική του ατμόσφαιρα, εν μέρει συνέκλινε προς την
κουλτούρα του κυρίαρχου ρεύματος. Το σημείο της σύγκλισης ήταν η πατριωτική ιδεολογία
εκείνης της περιόδου. Τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή οι θαμώνες του θεάματος,
είχαν υιοθετήσει με ενθουσιασμό τα αλυτρωτικά όνειρα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
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Επομένως, ο Καραγκιόζης έπρεπε να προσαρμοστεί στις ιδεολογικές ανησυχίες των
θεατών του, προκειμένου να παραμείνει δημοφιλής. Παράλληλα με την κωμική παράδοση,
ο Καραγκιόζης διαμόρφωσε παραστάσεις με σοβαρό περιεχόμενο. Σταδιακά, άλλα μη
πατριωτικά δραματικά έργα προστέθηκαν στο δραματολόγιο. Σε αυτό το νέο δραματολόγιο,
δεν υπήρχε θέση ούτε για τους τυπικούς κωμικούς χαρακτήρες, ούτε για τον τρόπο της
ομιλίας τους. Μόνο η παρουσία της φιγούρας του Καραγκιόζη διατήρησε μέρος της κωμικής
της ταυτότητας (Myrsiades 1988: 37-40; Χατζηπανταζής 1994: 124-126).
Εκτός από τις φιγούρες του Μπαρμπαγιώργου, του Πασά, του Βεληγκέκα και του
Χατζηαβάτη, που κάνει μόνο κάποιες σποραδικές εμφανίσεις, οι χαρακτήρες των ηρωικών
και των δραματικών έργων είναι μοναδικοί σε κάθε έργο. Μολονότι στερεοτυπικοί ως προς
τη διαμόρφωσή τους, οι ήρωες αυτοί αναπαριστούν διαφορετικά ιστορικά ή φανταστικά
πρόσωπα. Η ομιλία τους ταιριάζει αναπόφευκτα με την ατμόσφαιρα της πλοκής,
αποκλίνοντας από την κωμική ταυτότητα του είδους. Ο τόνος της φωνής τους γίνεται σοβαρός
και επίσημος, αγγίζοντας περιστασιακά το πομπώδες. Στις κορυφώσεις δε της πατριωτικής
διάθεσης, ο επίσημος τρόπος της ομιλίας ενισχύεται από εθνικιστικά ποιήματα, που
απαγγέλλονται συνήθως από τους ίδιους ήρωες. Ο κλέφτης Κατσαντώνης, για παράδειγμα,
υποκινεί τους άνδρες του σε ηρωικές πράξεις, προτρέποντάς τους να ορκιστούν στον Θεό και
στο Σταυρό:
Ας ορκισθούμε στο Σταυρό στην πίστη μας την αγία
για την πατρίδα πόλεμο καθώς και τη θρησκεία
Ας ορκισθούμε στο Σταυρό με την πνοή στο στόμα
ή θα γενή η πατρίδα μας σαν πρώτα δοξασμένη
ή με τα βόλια της τιμής θα πέσωμε στο χώμα (Myrsiades 1988: 73) {Σημείωση μεταφραστών:
Το απόσπασμα που παραθέτει η Μυρσιάδη
προέρχεται από το φυλλάδιο του Κ. Μάνου,
Ο ήρως Κατσαντώνης (Μάνος χχ. [π.
1930]: 18). Στην ελληνική μετάφραση του
άρθρου παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο του
πρωτοτύπου και όχι η διασκευή του από τον
Κώστα Μυρσιάδη}.
Επειδή πολλά σοβαρά έργα ήταν διασκευές
δημοφιλών μυθιστορημάτων, η γλώσσα των
μορφωμένων εισέβαλε αναπόφευκτα στον
κόσμο του Θεάτρου Σκιών. Οι ήρωες και οι
φιγούρες της εξουσίας μιλούσαν μία κατανοητή
εκδοχή της καθαρεύουσας, εναλλάσσοντάς
την με λέξεις από την καθομιλούμενη δημοτική
(Χατζηπανταζής 1994: 125-126). Αυτό τους
έδωσε μια αύρα ανωτερότητας και τους
απομάκρυνε από τους κοινούς ανθρώπους.
Η ιστορία ανυψώθηκε σε μια μυθική σφαίρα
(Παπαγεωργίου 2018: 742-43). Ωστόσο,
όπως έχει σημειώσει ο Κώστας Μπίρης, η
ομιλία της καθαρεύουσας δημιουργούσε
συχνά ακούσια κωμικά αποτελέσματα (για
τους μορφωμένους θεατές του κοινού), επειδή
πολλοί καραγκιοζοπαίχτες ήταν αγράμματοι
και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να
μιλήσουν επαρκώς την επίσημη γλώσσα των
Οπισθόφυλλο 2
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μορφωμένων (Μπίρης 1952: 1377).
Συμπερασματικά, η υπεροχή της ομιλίας και της φωνής ήταν κάτι δεδομένο στο παραδοσιακό
ελληνικό θέατρο. Ηρωικό ή κωμικό, το περιεχόμενο του έργου διατυπώθηκε/αποδόθηκε
κυρίως δια του μέσου της γλώσσας. Ο καραγκιοζοπαίχτης, κρυμμένος πίσω από τον μπερντέ,
χρησιμοποίησε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών σημείων, για να εμψυχώσει τις δισδιάστατες
φιγούρες και να αφηγηθεί την ιστορία. Εκτός από την ομιλία και τη φωνή, οι μόνοι βοηθοί του
ήταν οι περιορισμένες κινήσεις των φιγούρων και η μουσική που συνόδευε μερικές από αυτές,
τα σταθερά σκηνικά, το φως που παραγόταν από μια σειρά απλών λαμπτήρων ή κεριών και
τελικά η μαγεία της σκιάς, ασπρόμαυρης ή χρωματιστής.

***

Για τη σχετική βιβλιογραφία, μαζί με το πλήρες αγγλικό πρωτότυπο, βλέπε:
https://www.academia.edu/38709771/Speech_and_Voice_in_the_Comic_Performances_of_the_Traditional_Greek_Shadow_Theatre_of_Karaghiozis
Στην ελληνική μετάφραση του άρθρου παρατέθηκαν αποσπάσματα από τα έργα:
Κόντος, Γιάννης 1973. «Ο Καραγκιόζης και οι τρεις γαμπροί», στο: Δώδεκα κωμωδίες και
το χρονικό του θεάτρου σκιών, ιστορικό Δημ. Σιατόπουλος, επιμ. Μπ. Γραμμένος. Αθήνα: εκδ.
Αγκύρας, 81-103.
Μάνος, Κώστας χχ. [π. 1930]. Ο ήρως Κατσαντώνης. Αθήνα: εκδ. "Αστήρ" Παπαδημητρίου.
Ξάνθος, Μάρκος χχ. [π. 1925]. Τα επτά θηρία και ο Καραγκιόζης. Αθήνα: εκδ. Σαραβάνος
–Βουνησέας και Ι. Β. Σαραβάνος.
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«Κασσιανή»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα
του Βασίλαρου
Το Πατρινό Θέατρο Σκιών κατάφερε να φτάσει σε ανώτατα
επίπεδα συγγραφικής και ερμηνευτικής έκφρασης. Ένας από τους
τρεις κορυφαίους εκπροσώπους του, ο Βασίλαρος, πέρα από το
παραδοσιακό δραματολόγιο, αναδείχτηκε, ακόμα περισσότερο,
με τα «έντεχνα» έργα του. Μια από τις σημαντικότερες, αν όχι
η σημαντικότερη, δημιουργία του είναι η αριστουργηματική
«Κασσιανή», η οποία έχει σταχυολογηθεί, ως μύθος, από τη
βυζαντινή μας παράδοση. Με έργα, όπως η «Κασσιανή», έργα
άγνωστα στο ευρύ κοινό του «Καραγκιόζη», το παραδοσιακό
ρεπερτόριο παραδίδει τη σκυτάλη σε μια
εξίσου εμπνευσμένη, αλλά ωριμότερη,
έντεχνη καλλιτεχνική έκφραση, μέσα από
την οποία το νεοελληνικό Θέατρο Σκιών
αγγίζει το μύθο, το ήθος, τη διάνοια, τη
λέξη, το μέλος και την όψη της τραγωδίας.
Πρόκειται για ένα έργο, με ολοκληρωμένο
«σενάριο», καλά σμιλευμένους και
τραγικούς χαρακτήρες, πλούσιες ιδέες
(σχετικές με τη θρησκευτική ζωή), άρτια
γλωσσική
διατύπωση
(μέσω της τότε
καθαρεύουσας),
βυζαντινό
μέλος και όψη:
Η μορφή των
ανέκφραστων
φιγούρων
δίνει την
πρωτοκαθεδρία
στο ζωοποιό
λόγο, ο οποίος
τις εμψυχώνει,
όπως ακριβώς
και ο αρχαίος
λόγος έδινε ζωή

στις ανέκφραστες μάσκες της αρχαίας
τραγωδίας.
Πρόκειται για ένα έργο, που φέρνει
στη σκηνή τις ανθρώπινες πράξεις,
σύμφωνα με το Ορθόδοξο κοσμοείδωλο
του Βυζαντίου και τη θεανθρώπινη
χριστιανική φιλοσοφία, για τη σωτηρία
της ψυχής και τη μετά θάνατον ζωή. Ένα
έργο, ορθολογικά
δομημένο και
διαμορφωμένο,
με αρχή, μέση
και τέλος. Ένα
έργο, με κάθαρση,
όπως αρμόζει στις
γνήσιες τραγωδίες.
Σαφώς, κάποια
στοιχεία του ίσως
μπορούν να
προσαρμόζονται
στις ημέρες μας,
κάτι που πρέπει
να γίνεται, με
απόλυτο σεβασμό
στο πρωτότυπο
κείμενο. Η
καθαρεύουσα δίνει
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τη θέση της στη δημοτική,
κρατώντας, όμως, το πνεύμα
και το νόημα του λόγου. Το
μέγεθος μικραίνει, για να μην
κουράζει, καθώς οι ρυθμοί
της εποχής έχουν αλλάξει.
Ο στόμφος, ενδεχομένως,
να περιορίζεται, αλλά
παραμένει, για να αποδώσει
την τραγικότητα των ηρώων.
Και ο Καραγκιόζης περνά
σε δεύτερο, αλλά καίριο
και σταθερά κομβικό ρόλο,
δίνοντας τη στωική, αλλά και
εύθυμη, νότα της θέσης του,
ενώ θυμίζει αφενός τον αρχαίο
Διογένη και αφετέρου τους
μίμους του Βυζαντίου, στους
οποίους άμεσα παραπέμπει,
ως ο γελωτοποιός Δένδερης.
Θ. Α.
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Το σ ε ρ ά ι κ α ι ο σ ο υ λτ ά ν ο ς

Η «Εφημερίδα των Συντακτών»
(οπισθόφυλλο, 14-7-2020), ορθώς αυτήν
τη φορά, αποτύπωσε το σεράι του Πασά
ως το Μέγαρο Μαξίμου.
Αυτό δηλαδή που κάποτε θα ήταν
το ρωμαϊκό ή βυζαντινό παλάτι του

αυτοκράτορα.
Από την άλλη και για
μια ακόμα φορά δυστυχώς, η

«Καθημερινή της Κυριακής»
(2η σελίδα, 26-7-2020) επιμένει
να αποτυπώνει τον Ταγίπ ως
Καραγκιόζη.
Και μάλιστα ως νεοελληνικό
Καραγκιόζη, δηλαδή ούτε καν
στην οθωμανική του μορφή.
Για πολλοστή φορά, ο αιωνίως
ξυπόλυτος Ρωμιός αδικείται με τη
γελοιογραφική του απεικόνιση με
το να εξισώνεται με την εξουσία
και μάλιστα με την τούρκικη
εξουσία στη χειρότερη ίσως
μορφή της…

Μανωλάκης
ο Βομβιστής
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Στις Γειτονιές της Πάτρας :

Από τις γειτονιές

της Προύσας στις γειτονιές
της Πάτρας…
Πατραϊκός
Της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα
ανάποδα τα βλέπει, μες του
μυαλού του τον καθρέφτη...
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Ο Καραγκιόζης στις Γειτονιές

Από το Ζαβλάνι στη
Λεύκα

Λεύκα

Μποζαΐτικα

Βούντενη

και από
από τα
Μποζαΐτικα
στη Βούντενη...

τα
Πατρίκιος
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ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6ου ΤΕΥΧΟΥΣ
(Σεπτέμβριος 2019)
Τέσσερις
εικόνες
μιλάνε όσο
4.000
λέξεις…
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9o ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Από 7
μέχρι 12
Σεπτέμβρη 2020
Το Πανελλήνιο
Σωματείο Θεάτρου Σκιών, ένα
από τα πιο παλιά Σωματεία που
γιορτάζει φέτος τα 95 χρόνια από
την ίδρυσή του (1925) και στεγάζει
όλους τους καραγκιοζοπαίχτες
της Ελλάδας και της Κύπρου,
συνδιοργανώνει με το Δήμο
Νέας Ιωνίας και τον «Ο.Π.Α.Ν.»
(Οργανισμό Πολιτισμού, άθλησης
και Νεολαίας) το 9ο κατά σειρά
Φεστιβάλ Καραγκιόζη, που
φέτος είναι αφιερωμένο
στον αείμνηστο
καραγκιοζοπαίχτη
Σταμάτη Γενεράλη.
Χώρος του φεστιβάλ, το Γηπεδάκι 5Χ5 της Πλατείας Αγ. Γεωργίου
(πλησίον Ηλεκτρικού Σταθμού ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας).
θα συμμετάσχουν ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ καραγκιοζοπαίχτες, παλιότεροι και
νέοι.
Συμμετέχει η ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων του Κλέαρχου
Κορκόβελου.
Τηρουμένων των επιδημιολογικών μέτρων και ελπίζοντας όλα να πάνε
καλά μέχρι τότε, η έναρξη κάθε παράστασης θα είναι στις 7:30 το βράδυ και
η είσοδος θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
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