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24 Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης
27 Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος
29 Ιανουαρίου 1989: Μνήμη Σωτήρη Ασπιώτη, ταλαντούχου
καραγκιοζοπαίχτη του πατρινού Θεάτρου Σκιών και κορυφαίου κουκλοπαίχτη-ανδρεικελοπαίχτη (1926-1989)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΟΗΕ
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2021: Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών
2021: Διεθνές Έτος Δημιουργικής Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιμέλεια: Π.Κ. και Θ.Α.

ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάνος Β. Καπετανίδης
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Τα κείμενα, που
φιλοξενούνται στο ψηφιακό
έντυπο “Ο Καραγκιόζης
Αλογόκριτος”, εκφράζουν
τις προσωπικές απόψεις
των συντακτών τους, κάτι
που δεν συνεπάγεται
υποχρεωτικά και την
αποδοχή τους από τους
υπεύθυνους της ύλης του.

Η covid-19, το εμβόλιο και οι ηλίθιοι
ανυπακοή τους, άλλοι
κυκλοφορούν χωρίς μάσκα, άλλοι με τη μάσκα
στο πηγούνι ή κάτω από
τη μύτη ή σκαρφίζονται
Λίγο πριν δύσει το δίσεδιάφορους τρόπους όπως
κτο 2020 και ανατείλει το
κορονο-πάρτι, κρυφο-λει2021, μια αχτίδα φωτός
τουργίες, και αμέτρητες
φάνηκε στον ορίζοντα του
άλλες ανοησίες, βάζοντας
δοκιμαζόμενου από την
σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή
πανδημία πλανήτη.
τους (που θα ήταν δικαίΕπιτέλους, πλησιάζει η
ωμά τους άλλωστε) αλλά
μεγάλη ώρα για όλους μας,
και ολόκληρης της κοινόπου θα αρχίσουν οι εμτητας, οδηγώντας όχι μόνο
βολιασμοί με ένα εμβόλιο
τους εαυτούς τους στα
από το οποίο προσδοκούνοσοκομεία, στις ΜΕΘ,
με να αποτελέσει το μεγάαλλά και στο θάνατο, αλλά
λο όπλο, για να νικήσει η
και πολλούς άλλους που
ανθρωπότητα και αυτή τη
τηρούσαν τα μέτρα. Που
μάστιγα. Γι’ αυτό άλλωστε
ανάγκασαν ανθρώπους να
έγινε και ο διακαής πόθος,
στερηθούν το ψωμί τους,
σχεδόν ολόκληρης της
αφού έκλεισε η δουλειά
επιστημονικής κοινότητας
τους από την αυστηροποίπαγκοσμίως και η πορεία
ηση των περιοριστικών
ανάπτυξής του είναι εντυμέτρων.
πωσιακή και πρωτοφανής
Είναι εντυπωσιακό το ότι
για τα ιστορικά επιστημονικατασκευάστηκαν αποτεκά δεδομένα.
λεσματικά εμβόλια σε τόσο
Επιτέλους, πλησιάζει
σύντομο χρονικό διάστηη ώρα να
μα για ένα
σταματήσει
νέο ιό, του
ο φόβος,
οποίου το
όχι μόνο
γονιδίωμα
από την
μελετήθηκε
πανδημία,
λιγότερο
αλλά και
από ένα
από τους
χρόνο πριν,
Χανς
Κλούγκε
κάθε λογής
τονίζουν οι
Γεν. Δ/ντής του Π.Ο.Υ.
ηλίθιους
επιστήμοπου κυνες. Αυτή τη
κλοφορούν
στιγμή, σε
ανάμεσά μας. Άλλοι που
όλο τον κόσμο, περισσότεαντιδρούν ή αγνοούν τα
ρα από 42 εμβόλια βρίμέτρα προφύλαξης και
σκονται σε κλινικές μελέτες
που για να δηλώσουν την

σε ανθρώπους, ενώ δέκα
βρίσκονται σε μελέτες της
τελικής φάσης 3. Συνολικά,
πάνω από 180 εμβόλια
διαφορετικών ειδών βρίσκονται σε διάφορα στάδια

εξέλιξης.
"Ο εμβολιασμός είναι
ένα τμήμα της λύσης",
ανέφερε σε μήνυμά του
προς τον ελληνικό λαό ο
Γενικός Διευθυντής του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, Χανς Κλούγκε.
"Η λήψη του εμβολίου θα
αλλάξει τα δεδομένα. Θα
είναι ένα αποφασιστικό
όπλο κατά της πανδημίας
και θα μας βοηθήσει να
επιστρέψουμε σταδιακά σε
μια κανονική κοινωνική και
οικονομική ζωή. Ο συνδυασμός εμβολιασμού και συμμόρφωσης στις συστάσεις
για τη Δημόσια Υγεία, θα
προσφέρει την καλύτερη
προστασία για τον εαυτό
σας και θα σας βοηθήσει
να προστατεύσετε τους
άλλους".
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει προχωρήσει, επίσης, σε συμβάσεις με τις
εταιρίες AstraZeneca,
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Sanofi-GSK, Janssen
Pharmaceutica NV και
CureVac, για λογαριασμό
όλων των κρατών μελών
της και την προμήθεια
δόσεων, όταν τα εμβόλιά
τους αποδειχθούν ασφαλή
και αποτελεσματικά.
Η Ε.Ε. έχει σχεδιάσει
ένα πλάνο για τον εμβολιασμό και έχει διασφαλιστεί
ότι η παραλαβή θα γίνει
δίκαια και στον ίδιο χρόνο
από όλα τα κράτη μέλη,
τα οποία για πρώτη φορά
κάνουν κοινή προσπάθεια

παράδοση θα ξεκινήσει
ο εμβολιασμός. Η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμού
έχει προτεραιοποιήσει τις
κατηγορίες και ένα πολύ
σημαντικό κομμάτι μηχανισμών έχει κινητοποιηθεί,
έτσι ώστε να έχουμε εμβολιαστικά κέντρα, το προσωπικό που θα μας εμβολιάσει, όλα με ασφάλεια
και με υψηλό δείκτη ευθύνης", δήλωσε πρόσφατα ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η

προμήθειας εμβολίων και
εμβολιασμού.
Η Ελλάδα έχει ήδη
εκπονήσει σχέδιο για την
έναρξη εμβολιασμού κατά
της covid-19. Σύμφωνα με
τον προγραμματισμό που
υπάρχει και εφόσον τα
εμβόλια λάβουν τη σχετική
άδεια κυκλοφορίας από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η Ελλάδα
θα είναι έτοιμη από τον
Ιανουάριο και μετά να
ξεκινήσει εμβολιασμούς.
"Η χώρα μας είναι έτοιμη.
Μετά την έγκριση, θα ακολουθήσει παράδοση και
την επόμενη μέρα από την

δημιουργία 1.018 εμβολιαστικών κέντρων σε
όλη την Ελλάδα και εκτιμάται ότι θα μπορούν να
εμβολιάζονται μηνιαίως
2.117.440 πολίτες. Αν
η χώρα μας προμηθευτεί περισσότερες δόσεις
εμβολίων, θα υπάρξει
περαιτέρω ανάπτυξη του
σχεδίου για τη δημιουργία
επιπλέον εμβολιαστικών
κέντρων. Οι πολίτες που
είναι γραμμένοι στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα λάβουν ένα
SMS με την ημερομηνία
και τον τόπο εμβολιασμού,
όπου οι πολίτες θα πρέπει
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να απαντήσουν με απάντηση «1», αν επιθυμούν
να κάνουν το εμβόλιο,
οπότε και θα ισχύει η
ημερομηνία, η ώρα και ο
τόπος ή να απαντήσουν
«2», αν δεν επιθυμούν
να εμβολιαστούν, καθότι
δεν θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός
και η προγραμματισμένη
ημερομηνία εμβολιασμού
θα ακυρώνεται. Επίσης,
οι μη εγγεγραμμένοι στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα μπορούν να
κλείσουν ραντεβού για
τον εμβολιασμό είτε μέσω
sms, είτε διαδικτυακά, είτε
τηλεφωνικά μέσω τηλεφωνικών κέντρων. Πρώτα θα
εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, θα ακολουθήσουν οι
ευπαθείς ομάδες άνω των
65 ετών ή με υποκείμενα
νοσήματα και στη συνέχεια ο γενικός πληθυσμός.
Ο εμβολιασμός θα είναι
δωρεάν.
Υπάρχει, επίσης, σχεδιασμός και για τις συνθήκες
μεταφοράς των εμβολίων,
τα οποία διατηρούνται σε
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η χώρα μας προμηθεύτηκε 14 ψυγεία
κατάλληλα για τη συντήρηση του εμβολίου και
τα οποία θα διανεμηθούν
σε διαφορετικά σημεία της
χώρας.
Ιδιαίτερη έμφαση στην
ενημέρωση των πολιτών
Το ελληνικό σχέδιο δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στην
ενημέρωση του πληθυσμού, καθώς η επιτυχία
του εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό θα εξαρτηθεί

από τη συμπεριφορά των
πολιτών. Επιστημονικοί φορείς συγκροτούν
κοινό μέτωπο ενημέρωσης για τα θέματα του
εμβολίου και θα δώσουν
τη δυνατότητα σε όλο τον
πληθυσμό να καταλάβει
ότι τα εμβόλια που θα
εγκριθούν, είναι ασφαλή.
«Ενώ τα εμβόλια
σώζουν ζωές, ο φόβος
αφαιρεί ζωές. Είναι
φυσιολογικό να υπάρχει
προβληματισμός, αλλά
τα εμβόλια που θα λάβουν έγκριση, θα είναι
ασφαλή», τόνισε ο Χανς
Κλούγκε.
Διαβεβαίωσε ότι «στην
Ελλάδα και την Ε.Ε.,
εφαρμόζονται όλες οι τυπικές εθνικές ρυθμιστικές
διαδικασίες και ο Π.Ο.Υ.

αξιολογεί
όλα τα
υποψήφια
εμβόλια
covid-19,
καθώς
ολοκληρώνονται
οι απαραίτητες
κλινικές
δοκιμές.
Όλες οι
πληροφορίες και τα
δεδομένα
αξιολογούνται
διεξοδικά
και πληρούνται
όλες οι
στάνταρ
απαιτήσεις
ασφαλείας, προτού
εγκριθεί ένα εμβόλιο.
Τα εμβόλια με τα οποία
εμβολιάζουμε πάνω από
το 95% των παιδιών μας
με σκοπό την προστασία
από την πολιομυελίτιδα,
την ιλαρά, τη διφθερίτιδα,
λαμβάνουν έγκριση με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Η εμπιστοσύνη σας στο
εμβόλιο για τον covid-19
και στις υπηρεσίες Υγείας
που θα το παρέχουν, θα
είναι ζωτικής σημασίας.
Σας καλώ να αναζητήσετε
αξιόπιστες πληροφορίες
από αξιόπιστες πηγές.
Μην γίνεστε μέρος μιας
νέας πανδημίας παραπληροφόρησης», τονίζει.
«Η επιστήμη, η τεχνολογία, η έρευνα, η ιατρική

είναι με το μέρος μας. Ας
ενημερωθούμε σωστά. Ας
ενημερώσουμε τον κόσμο σωστά, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να φύγουμε
από αυτή την τεράστια
κρίση Δημόσιας Υγείας.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα κριθούμε όλοι
από τον τρόπο με τον
οποίο θα μπορέσουμε να
στηρίξουμε και να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες
μας. Ξέρουμε τη δύναμη
της Επιστήμης. Θα τη
χρησιμοποιήσουμε όλοι
μαζί», είπε ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
Κάλεσε τους πολίτες να
μην πιστεύουν στα fake
news και να «κλείσουν τα
αυτιά τους σε αυτούς, οι
οποίοι θέλουν να δηλητηριάσουν αυτή την εθνική
προσπάθεια».
Μαζί με τα εμβόλια εμφανίστηκαν οι ημιμαθείς
του αντιεμβολιαστικού
κινήματος, οι ηλίθιοι που
ψάχνουν να βρουν «επαναστάτες-αντιρρησίες»,
οι ψεκασμένοι και άλλες
επικίνδυνες για την δημόσια υγεία συνομοταξίες.
Για αυτούς, θα πρέπει
γύρω τους να δημιουργηθεί ένας «συμβατικός
απομονωτισμός», ώστε
να λάβουν τα επίχειρα της
εγκληματικής ανοησίας
τους. Λόγου χάρη, αποκλεισμοί από αεροπορικά
ταξίδια, μεγάλους εργασιακούς χώρους και όπου
αλλού θα κρίνει η Ε.Ε..
Πάνος Καπετανίδης
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20)
Γάιδαρος
ή γίδα;






ΚΑΡ: Γιατί με έδεσες, βρε
γρουσούζη;
ΧΑΤΖ: Τυχερέ!
ΚΑΡ: Ορίστε;
ΧΑΤΖ: Τυχερέ!
ΚΑΡ: Παρακαλώ;
ΧΑΤΖ: Τυχερέ!
ΚΑΡ: Ε, το είπαμε αυτό ντε!
ΧΑΤΖ: Είσαι πολύ τυχερός τελικά!
ΚΑΡ: Γιατί; Κληρώθηκε το λαχείο;
ΧΑΤΖ: Ποιο λαχείο; Κάτι καλύτερο!
ΚΑΡ: Ποιο; Πήραμε την Πόλη;
ΧΑΤΖ: Άλλαξε θέμα!
ΚΑΡ: Εννοώ το «Σουλτάνο»…
ΧΑΤΖ: Άφησέ τον αυτόν! Κοίταξε! Δοκιμάζει πρώτος
το νέο εμβόλιο!
ΚΑΡ: Α!
ΧΑΤΖ: Μπράβο του! Είναι
συγκινητικός! Δίνει το καλό
παράδειγμα!
ΚΑΡ: Λες τώρα να βγάλει
από το κεφάλι του μεγάλα
αυτιά γαϊδάρου;
ΧΑΤΖ: Πάψε!
ΚΑΡ: Τώρα τι κάνει; Βγάζει
διάγγελμα;
ΧΑΤΖ: Ναι! Απευθύνεται στο λαό!
ΚΑΡ: Και τι να λέει άραγε;
ΧΑΤΖ: Ησυχία! Παροτρύνει τον κόσμο να εμβολιαστεί!
ΚΑΡ: Αυτό το εμβόλιο που έκανε, μήπως είχε μέσα νερό;
ΧΑΤΖ: Πάψε!
ΚΑΡ: Πάλι να πάψω;
ΧΑΤΖ: Τώρα ήρθε και η δική σου ώρα!
ΚΑΡ: Εγώ δηλαδή θα είμαι ο δεύτερος;
ΧΑΤΖ: Ναι, έλα να σου κάνω και σε σένα την ενεσούλα!
ΚΑΡ: Είναι ακριβώς το ίδιο εμβόλιο με αυτό του Σουλτάνου;
ΧΑΤΖ: Ε;
ΚΑΡ: Είναι ακριβώς το ίδιο εμβόλιο με αυτό του Σουλτάνου;
ΧΑΤΖ: Κάτσε καλά, για να σου πιάσω το μπράτσο!
ΚΑΡ: Απάντα, βρε γρουσούζη, αλλιώς θα σου γυρίσω το χέρι…
ΧΑΤΖ: ΑΧ!!!
ΚΑΡ: Το έκανες εσύ το εμβόλιο! Αν δεν γίνεις γίδα, θα το κάνω και
εγώ!
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΗΣ ΦΙΓΟΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ…
Πριν από δέκα δεκαπέντε ημέρες ο δεκάχρονος
εγγονός μου Αναστάσης, μου ζήτησε να του ζωγραφίσω έναν πίνακα ζωγραφικής με μια φιγούρα του
Καραγκιόζη για να την βάλει στο δωμάτιό του. Υπακούοντας πρόθυμα στην επιθυμία του και δεδομένου
ότι ήθελα και εγώ να προβώ σε μια τέτοιου είδους
καλλιτεχνική δραστηριότητα, ένεκα του αναγκαστικού

Εικόνα
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περιορισμού κατ’ οίκον λόγω πανδημίας, άρχισα να
ετοιμάζω τα σύνεργά μου. Ψάχνοντας λοιπόν για
καμβάδες και τελάρα στο αρμόδιο ερμάριο, ανακάλυψα στο βάθος του έναν, ξεχασμένο εκεί, τυλιγμένο σε
ρολό μουσαμά, που είχε μια σημείωσή μου με μολύβι
«διαφημιστική αφίσα Σπυρόπουλου».
Ξετυλίγοντας, εν μέρει, αυτόν τον μουσαμά με
μεγάλη προσοχή γιατί ήταν σχεδόν αποξηραμένος
και σε όχι καλή κατάσταση άρχισε να εμφανίζεται μια
ζωγραφική του κεφαλιού της φιγούρας του Καραγκιόζη. Σταμάτησα αμέσως το ξετύλιγμα μην τυχόν και
κάνω καμμιά ζημιά στη ζωγραφική. Ταυτόχρονα όμως
ξετυλίχτηκε και μέσα στη μνήμη μου ο τρόπος που
αποκτήθηκε αυτή η διαφημιστική αφίσα με τη ζωγραφιστή φιγούρα.
Πάμε λοιπόν κάμποσο χρόνο πίσω. Πόσο χρόνο;
Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ίσως 3 ή 4+ χρόνια πριν (;).
Εκείνο όμως που θυμάμαι καλά ήταν η ημέρα και
ο τόπος. Κυριακή στο Μοναστηράκι και συγκεκριμένα στην οδό Θησείου. Στο γνωστό και φιλικό μου
παλαιοπωλείο του Αλέξανδρου «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ» (Εικόνα 1). Τα ενδότερα του παλαιοπωλείου αυτού (Εικόνα 2) ήταν η
σπηλιά του Αλή Μπαμπά για καραγκιοζοσυλλέκτες.
Είχε ωραιότατες φιγούρες πλαστικές και δερμάτινες,
καραγκιοζίστικες αφίσες και ζωγραφικές. Είχε ενυπόγραφα σχέδια του Κούζαρου, του Γιώργου Χαρίδημου και πολλών άλλων, σπάνια βιβλία Καραγκιόζη,
προπολεμικές και μεταπολεμικές χαρτοκοπτικές,
παλιά φυλλάδια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να εξάψει

την φαντασία και την επιθυμία για απόκτηση, ενός
συλλέκτη των αντικειμένων αυτών, αν φυσικά αντέχει
το πορτοφόλι του. Είχα αγοράσει αρκετά αντικείμενα
αυτού του είδους από το παλαιοπωλείο αυτό. Μπορώ
να πω, ότι ήμουν ένας πολύ καλός πελάτης. Οι τιμές
του; Λογικές. Και μάλλον χαμηλές. Και επιμένω στο
λογικές και χαμηλές γιατί την συγκεκριμένη Κυριακή
της παραπάνω ιστορίας μας, μου έδειξε μεταξύ των
άλλων, ξετυλίγοντας μπροστά μου ένα ρολό, με την
ζωγραφισμένη διαφημιστική αφίσα του Σπυρόπουλου, περί ης ο λόγος παραπάνω. Λέω την αφίσα του
Σπυρόπουλου, γιατί εκτός από την επιγραφή, που
υπήρχε στο επάνω μέρος «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΖΕΙ» που πιστοποιούσε αυθεντική «Σπυροπουλική»
προέλευση, είχε και στο κάτω-κάτω μέρος το τηλέφωνο επικοινωνίας του Θεάτρου του. Όμως, ακριβώς
κάτω δεξιά από την φιγούρα υπήρχε η υπογραφή του
Θανάση Σπυρόπουλου. Προφανές είναι ότι για την,
αφίσα αυτή μου ζητήθηκε ένα ασυνήθιστα, υπερβολικό ποσό. Και αυτό, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε συλλέκτης, λόγω της υπογραφής… Ξαναείδα καλά την αφίσα με μεγάλη προσοχή
γιατί ήταν λίγο ξεθωριασμένη και ο μουσαμάς της
σε πολλά σημεία ήταν τσαλακωμένος. Μου άρεσε
πολύ. Ήταν ελαιογραφία για να αντέχει σε εξωτερικές
καιρικές επιδράσεις και απεικόνιζε τον Καραγκιόζη σε
μπούστο δηλαδή μόνο το επάνω μέρος του κορμού.
Η χρωματική παλέτα της ζωγραφιστής φιγούρας του
Καραγκιόζη ήταν πρόχειρη αλλά όχι κακή. Κατάλληλη για κρεμαστή διαφημιστική αφίσα του δρόμου.
Εκείνο, όμως που ήταν άξιο προσοχής και θαυμασμού, ήταν ο σχεδιασμός της φιγούρας. Το σχέδιο
είχε τέτοια ελευθερία και τέτοια άνεση, που αμέσως
παρέπεμπαν σε καλλιτέχνη ολκής. Καλλιτέχνη με
την γνωστή σχεδιαστική ικανότητα του μεγέθους του
Θανάση Σπυρόπουλου.
Κατόπιν αυτών πείστηκα τότε, ότι η υπογραφή

Εικόνα
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ήταν γνήσια και αγόρασα την
αφίσα αυτή, κάνοντας τα καθιερωμένα παζάρια, πλην όμως η
τιμή, που συμφωνήθηκε τελικά,
δεν απείχε πολύ από την αρχική, που μου ζητήθηκε.
Αρκετά υψηλή για την τσέπη
μου. Βρήκα κελεπούρι; Πιάστηκα κορόιδο; Κύριος οίδεν.
Σκέφτηκα να την πάω και να
τη δείξω στον ίδιο τον Θανάση Σπυρόπουλο, να του πω
πού και πώς την βρήκα και
να ζητήσω πιστοποίηση της
υπογραφής. Τί θα μου έλεγε;
Ή ναι, ή όχι. Προτίμησα να μην
την δείξω μήπως μετά τύχει και
χάσω την ηρεμία μου. Η ενυπόγραφη φιγούρα αυτή παραμένει
ένα αξεδιάλυτο μυστήριο, που
το θέλω, μου αρέσει και με ευχαριστεί. Θέλησα να παραμείνω
με την «ψευδαίσθηση» του γνήσιου ενυπόγραφου έργου. Ναι!
Ένα καλλιτεχνικό και συλλεκτικό
μυστήριο! «Το μυστήριο της
ζωγραφιστής φιγούρας», που
συνειρμικά μου φέρνει στη μνήμη μου τον τίτλο του μυθιστορηματικού αστυνομικού θρίλερ
«Το μυστήριο της ημισκαλιστής
φιγούρας» που δημοσίευσε
ο καλός μου φίλος Θωμάς
Αγραφιώτης στο ηλεκτρονικό
περιοδικό του Πανελληνίου
Σωματείου Καλλιτεχνών Θεάτρου Σκιών «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΜΑΣ» (Τεύχος 84, Οκτώβριος
2014 έως τεύχος 96, Δεκέμβρης
2015).
Δυστυχώς έκανα ένα ουσιώδες λάθος και δεν σημείωσα την
ημερομηνία αγοράς. Τοποθετήθηκε το ρολό με την αφίσα στο
ντουλάπι μου με την σκέψη, να
επέμβω για κάποια συντήρηση
του έργου εν ευθέτω χρόνω
και εκεί ξεχαστήκαμε ομού. Και
εκείνη και ο υποφαινόμενος…
Ο εύθετος χρόνος υπέστη
διαστολή επαληθεύοντας για
άλλη μια φορά την θεωρία της
σχετικότητας του Αϊνστάιν…!!!
Να όμως, που όμως ο εγγονός μου, με την παράκλησή του
για μια ζωγραφιά του Καραγκιόζη ξύπνησε την αφίσα του
Σπυρόπουλου από τον βαθύ
της ύπνο στο χρονοντούλαπό
μου, σαν την ωραία κοιμωμένη
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εικόνα
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εικόνα
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του παραμυθιού…
Και τώρα άρχισαν τα δύσκο-

λα. Ο μουσαμάς της αφίσας
(διαστάσεων 1,26x0,55 m)
σκληρός από την πολυκαιρία
ξετυλίχτηκε με πολύ μεγάλη
προσοχή, ενώ ταυτόχρονα συγκολλήθηκε με Ατλακόλ επάνω
σε σκληρό υπόστρωμα MDF
πάχους 4mm. Συγχρόνως δε,
στερεώθηκε με ειδικό ακρυλικό
στερεωτικό διάλυμα, γιατί υπήρχε φόβος να δημιουργηθούν
ρωγμές και να αποκολληθούν
τα χρώματα της ζωγραφικής.
Η εργασία αυτή χρειάζεται δύο
άτομα. Το ένα να κολλάει και
συγχρόνως το δεύτερο να στερεώνει. Ευτυχώς με βοήθησε ο
εγγονός μου, φορώντας αμφότεροι της μάσκες μας… λόγω
covid-19! (Σημειωτέον ότι στις
περιπτώσεις αυτές για να συντηρηθεί ένα έργο ζωγραφικής,
επάνω σε ένα παλαιό εύκαμπτο
υλικό και ιδίως με ρωγμές και
αποκολλήσεις χρωμάτων, όπως
π.χ. είναι ο μουσαμάς ζωγραφικής απαιτείται, είτε φοδράρισμα
και τελάρωμα, είτε κόλλημα σε
σκληρό υπόστρωμα με ταυτόχρονη στερέωση της ζωγραφισμένης επιφάνειας. Δεδομένου
ότι τα ειδικά καταστήματα είναι
κλειστά λόγω lockdown δεν
έγινε φοδράρισμα και τελάρωμα. Η επικόλληση και η στερέωση έγινε δια των υπαρχόντων
μέσων).
Ο εγγονός μου ενθουσιάστηκε με το αποτέλεσμα της όλης
εργασίας (Εικόνα 3) και μου
είπε: Παππού, τι ωραίος Καραγκιόζης! Κάνε τα χρώματα πιο
ζωηρά, όπως είναι οι καραγκιόζηδες, που μου έχεις φτιάξει…
Αποφάσισα λοιπόν να κάνω
τα χρώματα πιο ζωηρά και πιο
καραγκιοζίστικα με επιζωγράφιση, χωρίς επ’ ουδενί να ξεφύγω
από το σχέδιο (χνάρι, ανθιβόλιο) του Θανάση Σπυρόπουλου. (Πολλές φορές μετά την
συντήρηση και στερέωση ενός
ζωγραφικού έργου, που έχει
φθορές ή αποχρωματισμούς ή
ξεθώριασμα χρωμάτων, ακολουθεί επιζωγράφιση, δηλαδή
η λεγόμενη αισθητική αποκατάσταση του έργου). Για τον λόγο
αυτό προστέθηκε στο αριστερό
μέρος του πίνακα η σημείωση-

επιγραφή
«Αισθητική
αποκατάστασις, διά
χειρός Τάκη
Μαζαράκη.
Δεκέμβριος
12, 2020».
Και ιδού το
αποτέλεσμα
Εικόνα
(εικόνα 4)
που παραδόθηκε στον
εγγονό μου.
Τοποθετήθηκε καταλλήλως στο
δωμάτιό του
και μάλιστα
λόγω μεγέθους επί θύρας (!), ενώ «Το μυστήριο της ζωγραφιστής φιγούρας», μου υποσχέθηκε, να το λύσει ο
ίδιος, όταν… μεγαλώσει!!!
Εδώ τελειώνει η ιστορία του «Μυστηρίου της
ζωγραφιστής φιγούρας» και αρχίζει μια άλλη. Και
αυτή ενέχει το μυστήριό της. Άλλη μια μυστηριώδης ενυπόγραφη διαφημιστική αφίσα, μικρότερη
στο μέγεθος από την πρώτη, (0,80x0,60 m) που
αγοράστηκε και αυτή από το ίδιο παλαιοπωλείο, σε
κάποια άλλη επόμενη Κυριακή. Ήταν ελαιογραφία
ζωγραφισμένη σε μουσαμά και αυτή, τυλιγμένη σε
ρολό και ελαφρώς τσαλακωμένη, αλλά όχι σε κακή
κατάσταση. Το απόκτημα αυτό όμως, συντηρήθηκε
αμέσως μετά την αγορά, με φοδράρισμα, χωρίς να
γίνει τελάρωμα και αισθητική αποκατάσταση γιατί
δεν υπήρχε λόγος. Τυλίχτηκε σε ρολό και παρέμεινε ξεχασμένη και αυτή στα απύθμενα βάθη ενός
άλλου ερμαρίου. Την θυμήθηκα και αυτή, την ώρα,
που έγραφα για «Το μυστήριο της ζωγραφιστής
φιγούρας». Διέκοψα το γράψιμο. Την αναζήτησα
και την ανακάλυψα. Συμπέρανα λοιπόν, ότι οι δυο
αυτές ιστορίες ταιριάζουν. Έχουν ένα κοινό «μυστηριώδες» σημείο ή μάλλον μια μικρή «μυστηριώδη
λέξη» στο κάτω μέρος. Την υπογραφή του Θανάση
Σπυρόπουλου. (Εικόνα 5).
Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ όλες τις μυστηριώδεις ή μη ιστορίες. Υπάρχει και τρίτη. Σαν αδιόρθωτος συλλογέας καραγκιοζίστικων αντικειμένων
ξαναπήγα κάποια άλλη Κυριακή στην αστείρευτη
«λαλέουσα»
πηγή του
Εικόνα
μαγαζιού
6
του Αλέξανδρου
και βρήκα
μια παλιά
δερμάτινη
φιγούρα
του Καρα-
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γκιόζη, που… «εις τον άκρο δεξιό πόδα» της είχε
σαν υπογραφή την επιγραφή «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ»
(Εικόνα 6). Η όλη κατασκευή, το άψογο σχέδιο και
οι χρωματισμοί, αν και ξεθωριασμένοι, ένεκα παλαιότητας, παρέπεμπαν σε κατασκευή του Θανάση
Σπυρόπουλου. Όχι πολύ ακριβή η τιμή της. Την
αγόρασα. Έδειχνε γνησιότατη, τουλάχιστον στα
δικά μου μάτια… (Εικόνα 7). Ήτανε και αυτή καταχωνιασμένη στο χρονοντούλαπο… της ιστορίας και
ανεσύρθη στο φως μαζί με τις αφίσες…
Πολύ τυχερός ο εγγονός μου. Ψώνισε click
away από τον παππού του έναν πίνακα Καραγκιόζη και τώρα θα εισπράξει τζάμπα ένα δεύτερο
πίνακα και μία
δερμάτινη επώνυμη Καραγκιόζικη
φιγούρα... Μία
αφίσα… αγορά
συν μια δεύτερη
αφίσα και μια
φιγούρα δώρο.
1+2. Προσφορά
του καταστήματος
Εικόνα
του παππού του…
Το μόνο που μένει
7
είναι να κολληθεί
η αφίσα αυτή σε
στερεό υπόστρωμα MDF ή κόντρα
πλακέ θαλάσσης
και να κορνιζαριστεί. Όπως επίσης
και η φιγούρα
του Καραγκιόζη.
Χρειάζεται μια
μικροσυντήρηση
και κορνιζάρισμα
σε λευκό φόντο.
Υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά και όλα θα είναι
έτοιμα εγκαίρως… Αξίζουν τον κόπο.
Τη δεύτερη αφίσα και τη δερμάτινη φιγούρα δεν
τις έχει δει ο εγγονός μου.
Του τις φυλάω για έκπληξη την Πρωτοχρονιά.
Θα ενθουσιαστεί.
Και κάτι άλλο, που αφορά στον γράφοντα,
προσωπικά.
Έχει περάσει τόσος χρόνος από την αγορά των
αφισών αυτών και της φιγούρας, οπότε τώρα, τώρα
τη στιγμή αυτή, που γράφονται αυτές οι γραμμές
και έχοντας πλέον νηφάλια σκέψη, ουδόλως με
απασχολεί, αν οι υπογραφές και η επιγραφή είναι
γνήσιες ή όχι. Είναι τόσο όμορφες και χαριτωμένες
αυτές οι δύο αφίσες και η φιγούρα και τόσο καλλιτεχνικές!!! Έργα Τέχνης, που θεωρώ βέβαιο το χέρι
του Θανάση Σπυρόπουλου (και… λίγο του υποφαινόμενου…). Αυτό μου φτάνει…

Καλή Χρονιά!
Τάκης Μαζαράκης
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πάντα θα είναι δίπλα σας,
γιατί μας αγαπάτε
και εις τις παραστάσεις μας,
όλοι ευθύς τρεχάτε
Από τα βάθη της καρδιάς,
ευχή μου αναδύω.
Το Έτος ένα κι’ εικοστόν
συν τις χιλιάδες δύο
εντός ολίγου εισέρχεται,
μετά χαράς εντόνου
γι΄αυτό κι’ εγώ σας εύχομαι,
εις όλους Και του Χρόνου.
Ο Νέος Χρόνος, πού ‘ρχεται
καλέ μου Χατζατζάρη
Ας είναι για τον Κόσμο μας,
με ομορφιά και χάρη
Άνευ κορώνας λοιμικής.
Να φέρει ευτυχία
Εις δε τις προσδοκίας σας,
καλή επιτυχία
Καλή Χρονιά, να έχετε
φίλοι του Καραγκιόζη
εγώ και η παρέα μου,
αστείοι και γουστόζοι

Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά,
βγήκα να ντελαλήσω
Το Νέο Έτος έφτασε,
να σας καλοχρονίσω
Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά
κι’ αρχή Καλός μας Χρόνος
Ας έλθει μέσα στις καρδιές,
ο της αγάπης θρόνος
Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά
με κάλαντα αναγγέλλω
Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά,
τ’ Αλογοκρίτου στέλλω
Σ’ αυτό το σπίτι πού ‘ρθαμε
πέτρα να μη ραγίσει
Και τούτο αλογόκριτο χρόνους
πολλούς, να ζήσει.
Τάκης Μαζαράκης
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Ένα ελάχιστο επεισόδιο
Καραγκιόζη-Μπαρμπαγιώργου:

Αιτία ο «κορονοϊός»!
© Πιπίνα Δ. Έλλη

Χαρακτήρες: Καραγκιόζης, Μπαρμπαγιώργος
Φιγούρα εικόνας: Τάκης Παλαιοθόδωρος
Καραγκιόζης: Τα έμαθες;
Μπαρμπαγιώργος: Ε! Κάτι έπιασα απ’ τα πολλά!
Καραγκιόζης: Υπάρχει τρόπος να τη γλιτώσουμε;
Μπαρμπαγιώργος: Αφού τ’ άκουσες, γιατί ρωτάς;
Καραγκιόζης: Για κάτσε! Μιλάμε για το ίδιο πράγμα ή...
Μπαρμπαγιώργος: Δεν γνωρίζω ακριβώς! Δηλαδή;
Καραγκιόζης: Μπαρμπαγιώργο! Ξύπνα! Μιλάω για τον ιό!
Μπαρμπαγιώργος: Α! Εννοείς τον κορονοϊό!
Καραγκιόζης: Καλά! Μην κάνεις τον έξυπνο! Τι ιός, τι κορονοϊός!
Μπαρμπαγιώργος: Να σου πω! Ο κορονοϊός είναι καινούριο φρού
το! Δεν είναι απλά μια ίωση!
Καραγκιόζης: Νάτα μας! Ο Μπαρμπαγιώργος κάνει και το γιατρό...
Μπαρμπαγιώργος: Όχι παιδί μ’. T’ άκουσα στην τηλεόραση! Μας
τρέλανε! Μη ετούτο... Μη το άλλο... Πώς θα πορευτούμε δεν
ξεύρω! Πολλή απομόνωση! Κι έχω και τα πράτα στο χωριό μ’!
Καραγκιόζης: Εγώ ανησυχώ μην λείψουν τα φασόλια και τι θα 		
κάνουμε!
Μπαρμπαγιώργος: Το ξέρω, γιε μ’! Σ’ έφερα λίγα κιλά! Να! Πάρτα!
(Σκύβει και σηκώνει το ταγάρι
του και το προσφέρει στον Καραγκιόζη)
Καραγκιόζης: Μπαρμπαγιώργο μου! (Λέει συγκινημένος στο
έπακρο) Πόσο με συγκινείς, μπάρμπα μου! Είσαι Άγιος!
Πονόψυχος!
Μπαρμπαγιώργος: Όχι! Είμαι Ρουμελιώτης και μπάρμπας
σου! Σε σκέφτηκα, βρε λιγούρη! Τι να κάνουμε! Μας σέρ
νεις τα εξ αμάξης, αλλά πάραυτα σε αγαπάμε, ανιψιέ μ’!
Να τρως καλά, γιατί ο ιός θέλει δύναμη, για να τον απω
θήσεις!
Καραγκιόζης: Να ζήσεις χίλια χρόνια, μπάρμπα μου! (Τον
αγκαλιάζει)
Μπαρμπαγιώργος: Θα κοιμάμαι ήσυχος! Δεν θα ανησυχώ
για σένα! Θα περάσεις πολλές μέρες με τα φασόλια αυτά,
γιατί σου τα δίνω με πολλή αγάπη! Άντε να φεύγω! Χαι
ρετίσματα στην κυρά σου!
Καραγκιόζης: Στο καλό, γενναιόδωρε μπάρμπα μου! Ο Θεός
να μου κόβει ημέρες και να σου τις κάνει χρόνια!
Τέλος
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Ο Καραγκιόζης
στις
«ψηφιακές»
γειτονιές
Τι γύρευε άραγε
ο Καραγκιόζης
στο Ρίον;
Πατρίκιος
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Ο Καραγκιόζης

στις παλιές Γειτονιές της Πάτρας

Ένα λάθος: Πλατεία
Δημ. Μίμαρου, σαν
να λέμε π.χ. Γιανν.
Γιάνναρου;
Πατραϊκός

Έ να ς
«γοητευτικός»
Καραγκιόζης
Η μορφή του
καμπούρη πανταχού
παρούσα
(αλιευμένη από το
διαδίκτυο).
Μα ν ω λ ά κ η ς ο
Βομβιστής
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1821-2021:
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών θα απουσιάζει;
Τα δείγματα από το στήσιμο του «φορέα» με επικεφαλής την υπερπλούσια «ιέρεια»
Γιάννα Αγγελοπούλου, ξεκίνησαν σκιερά. Ο μετέπειτα προγραμματισμός που ζητούσε μαικήνες με προτάσεις που θα πληρώσουν το «γιορτασμό», άρχισε να δημιουργεί υποψίες.
Έφτασαν πια οι μέρες μέσα στην πανδημία, να αρχίσουν αυτοί οι αναμενόμενοι εορτασμοί και η οσμή της απουσίας, από αυτούς τους εορτασμούς, της τέχνης που έχει συνδέσει
την ύπαρξή της με την ιστορία της Επανάστασης του ’21 και των ηρώων της, άρχισε πια να
φαγκρίζει.
Τον καιρό που τα βιβλία ιστορίας ήταν πανάκριβα, όταν ελάχιστα παιδιά πήγαιναν
σχολείο για να διδαχτούν πώς αποχτήθηκε η Ελευθερία μας, το Ελληνικό Θέατρο Σκιών
δημιουργούσε τις καλύτερες παραστάσεις για εκείνη την περίοδο. Από τον προεπαναστατικό
Κατσαντώνη, μέχρι το μαρτυρικό θάνατο του Αθανάσιου Διάκου και τον πνιγμό της κυράΦροσύνης από τον Αλή Πασά. Από τον απαγχονισμό του Πατριάρχη, μέχρι τον Κυριακούλη
Μαυρομιχάλη και τόσες άλλες ηρωικές παραστάσεις, που έγιναν κλασσικές.
Είναι κρίμα, λοιπόν, να βγω δικαιωμένος και το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών να απουσιάζει από αυτούς τους γιορτασμούς. Στα μάτια μας, θα φαντάζουν σαν «δήθεν γιορτασμοί,
σαν το δήθεν σήμα από το οποίο απουσιάζει η Ελληνική Σημαία, με δικαιολογίες που δεν
κατάφεραν να υπερασπιστούν την έλλειψη αυτή.
Πάνος Καπετανίδης
Το υπάρχον πρόγραμμα: https://www.greece2021.gr/map
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“MIM… KING OF SWORDS”: 4 of Wands
Αυτό το μείγμα, που ήθελες, τελικά το πέτυχες και τα κατάφερες, χάρη κυρίως στη βοήθεια του Γιάννη από τον Καρβασαρά, με τον οποίο συνεργάστηκες
αρμονικά, παρά τις τοπικές παραφωνίες της πόλης της μητέρας
σου. Εξάλλου, από την Καλαμάτα σε είχε πάει πρώτα-πρώτα στο
Μεσολόγγι, όπου έμεινες επί έτη πολλά και γαλουχήθηκες από
τους «απέκηδες» και το πνεύμα του Εικοσιένα, όπως ακριβώς
και ο Γιάννης με την παρέα του. Κάπως έτσι μπόλιασες μέσα σου
την αγάπη σου για την πατρίδα και τη μετέφερες και στην τέχνη
σου. Φεύγοντας στην Πόλη, είδες την ανατολίτικη όψη της Ελλάδας, είδες τους προαιώνιους πόθους της Μεγάλης Ιδέας μπροστά
σου και όλο αυτό το ενίσχυσες μέσα από την τέχνη σου. Το έκανες οικείο και «Αγαπητό», ωχ, ξέρω ότι το επίθετο αυτό δεν σου
αρέσει και τόσο, συνεργάστηκες μαζί του και σε πρόδωσε. Όμως,
σε πρόδωσε, γιατί ήξερε κατά βάθος ότι αυτόν το συγκερασμό
του έθνους με την κοινωνία μόνον εσύ
τον είχες αντιληφθεί, θρησκευτικό-εθνικό,
κοινωνικό-ταξικό, κάτω από μια στέγη, σε ένα οίκημα όλα μαζί. Στο
ύφος του χαρτιού σου. Το τέταρτό σου χαρτί είναι το: 4 μπαστούνι.
Κάτω από την ίδια στέγη, μαζί, έθνος και θρησκεία, παράδοση
και Ανατολή, λαός και κοινωνία, ταξική πάλη και κοινωνικοί αγώνες,
μαζί το προαιώνιο πνεύμα και οι νέες ιδέες των κινημάτων, που
εύκολα έφταναν στο λιμάνι της Πάτρας από την Εσπερία. Είχες τη
δυνατότητα να κρίνεις και να επιλέξεις, όπως σου έλεγα την παράδοση και όχι τη συντήρηση, τη λαϊκή τέχνη και όχι τη δυτική τέχνη,
τη βυζαντινή μουσική και όχι την όπερα, τους κοινωνικούς αγώνες
και όχι την αναρχία. Ωστόσο, πολλοί σε είπαν και επικίνδυνο νεωτεριστή, άλλοι σε είπανε εχθρό της τέχνης, άθεο
σε είπανε κάποιοι άλλοι, μερικοί και αναρχικό,
σε διώξανε και από την Παντάνασσα και από
τον Άγιο Ανδρέα και από την Ευαγγελίστρια, σε βάλανε μέχρι και στην
«μπουζού», σε μπουζούριασαν, κατά τη ρήση του φίλου σου, ενός
«πάγκακου» ανθρώπου, που σου έκανε μεγάλη ζημιά, ακριβώς επειδή
τον εμπιστεύτηκες και τον αγάπησες, μολονότι ήθελε να σε ταπεινώσει
και να σου μεταδίδει ενοχές. Ήσουν ευάλωτος στις ενοχές.
Σε έλεγε «επικίνδυνο», «ατάλαντο», «κοντό», μολονότι από όλα
αυτά το μόνο που ίσχυε σωματικώς ήταν το τελευταίο, αλλά σε πείραζε και αυτό, σε πονούσε, σου μετέδιδε κόμπλεξ κατωτερότητας, αλλά
σου θύμιζε και το επώνυμο ενός ακόμα συνεργάτη σου, που δεν σου
φέρθηκε καλά. Εξαιτίας όλων αυτών, είχες μαλώσει και με το μόνο
πραγματικό σου φίλο, τον Γιάννη τον «απέκη», που με την παρέα του
Μέμου, πήγε στην Αθήνα και γλίτωσε. Εσύ προτίμησες τον πιο δύσκολο δρόμο, αυτόν της
συνύπαρξης της αγιότητας με την αμαρτία, της Ανατολής με τη Δύση και της δεξιάς με την
αριστερά. Όλα κάτω από μια στέγη, κάτω από την ίδια στέγη, αυτή που είχες θεμελιώσει,
χτίσει και στεριώσει μόνος σου…

Θ. Α.
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«Για όλου του κόσμου το ψωμί,
το φως και το τραγούδι!»

1

«Αλληλεγγύη για όλους»
Μεγάλη διαδικτυακή συναυλία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Δεκέμβρη από τον
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ», με
τίτλο: «Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως
και το τραγούδι!».
Η Συναυλία πραγματοποιήθηκε με τη

θερμή συμμετοχή και συνεισφορά δεκάδων τραγουδιστών, μουσικών, τεχνικών. Παρόντες με
τα τραγούδια και τους αγώνες τους, δίπλα στους γιατρούς, τους νοσοκόμους, τους συναδέλφους μας, δίπλα σε όλους που υψώνουν το ανάστημά τους σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες
συνθήκες.
H Εκδήλωση του Συλλόγου μας αποτέλεσε ένα μεγάλο Πολιτιστικό γεγονός σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη στιγμή για το λαό
μας. Υψώνει φωνή διεκδίκησης, αγώνα, ανάτασης, αλληλεγγύης. Μια
πολυσυλλεκτική συναυλία με μεγάλα ονόματα του Ελληνικού τραγουδιού.
Υπήρξαν ευχαριστίες του Συλλόγου στους: Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών για την παραχώρηση της Αίθουσας. Την Α. Τριάντη και τη
βοήθεια στην παραγωγή. Την ΕΡΤ για τη χορηγία επικοινωνίας, την
κάλυψη και βιντεοσκόπηση και μετάδοση της συναυλίας από τηλεόραση και ραδιόφωνο σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η συναυλία μεταδόθηκε την Κυριακή 13/12 και ώρα 21.00 μέσα
από την πλατφόρμα estage live. Ο κάθε θεατής μπόρεσε να παρακολουθήσει τη Συναυλία, μετά από την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου, επιλέγοντας ανάμεσα στα ποσά των 3 ευρώ ή 5 ευρώ ή 10 ευρώ,
ανάλογα την ενίσχυση που επιθυμεί και δύναται να προσφέρει για το Ταμείο Αλληλεγγύης του
Συλλόγου.
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2

«Αλληλεγγύη για Όλους»

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στις 18.00, διεξήχθη
διαδικτυακός τηλεμαραθώνιος αλληλεγγύης που διοργανώνουν η «Αλληλεγγύη για Όλους» και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών,

με την στήριξη της Π.Ο.Θ.Α., δίνοντας έτσι το παρών
σε μια ακόμη δράση για την ενίσχυση του πολύπαθου καλλιτεχνικού χώρου από την πανδημία που μας
πλήττει τους τελευταίους μήνες. Τα συνεχή λοκντάουν, έχουν φέρει σε δεινή κατάσταση την πλειοψηφία
των ανθρώπων του πολιτισμού, οι οποίοι καλούνται
να αντιμετωπίσουν την ανεργία, τη νέα καθημερινότητα.
Καλλιτέχνες, τεχνικοί και δημοσιογράφοι του πολιτισμού ζωντανά από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
συζήτησαν για τη νέα πραγματικότητα του κλάδου με
παράλληλες μουσικές και θεατρικές δράσεις. Η εκδήλωση μεταδόθηκε με live-streaming από ιστοσελίδες
και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των συμμετεχόντων
φορέων.
Ο “τηλεμαραθώνιος” πραγματοποιήθηκε μέσω
της «Αλληλεγγύη για όλους» (solidarity4all.gr) και τα
χρήματα που θα συγκεντρωθούν, θα μετατραπούν
σε voucher από μεγάλα σούπερ μάρκετ και θα διατεθούν στους εργαζόμενους στον πολιτισμό μέσω του
Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών.
https://www.youtube.com/watch?v=8UE8zHrcqME&amp;fbclid=IwAR2MFH-PbtJdiB11clS9CMd_
RollTIvzNyKMVHxqH9CZMo7qGhMi9z_HKjc
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ΕΓΙΝΑΝ
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Θ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Την Τρίτη 8 Δεκέμβρη, πραγματοποιήσαμε παράσταση

διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Αντιπροσωπεία της Π.Ο.Θ.Α. και των πρωτοβάθμιων
Σωματείων συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου
Πολιτισμού, κο Νικόλα Γιατρομανωλάκη. Του θέσαμε τα ζητήματα του Μητρώου και ιδιαίτερα της άρσης της καταληκτικής
ημερομηνίας εγγραφής, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι
συνάδελφοι στο επίδομα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, όπως
και την επέκταση των επιδομάτων για τους μήνες ΝοέμβριοΔεκέμβριο. Επίσης, όσοι αποζημιωθούν μέσω Μητρώου,
να είναι δικαιούχοι και της μείωσης ενοικίου, όπως συμβαίνει και με τις αναστολές εργασίας,
καθώς και αναστολή πληρωμής
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε
εφορία, τράπεζες, ΔΕΚΟ, όλων
των ειδών συνδέσεων τηλεφωνίας, ενέργειας, δημοτικών
τελών, καθώς και απαγόρευση
διακοπής ρεύματος, εξώσεων.
Τέλος, ζητήσαμε να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία
στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΠΟΑ:
«…προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς στο εξωτερικό...» (άρθρο 69) που αφορά
στον ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο
Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας).
Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι θα τα μεταφέρει
στα συναρμόδια Υπουργεία και
θα στηρίξει το αίτημά μας για
κοινή τηλεδιάσκεψη. Από την
μεριά μας, θα συνεχίσουμε να
ασκούμε πιέσεις, μέχρι οι διαβεβαιώσεις να γίνουν πράξη.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Θεάματος Ακροάματος δεσμεύεται στον κόσμο της εργασίας
ότι θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει τις διεκδικήσεις του χώρου, μέχρι να υπάρξουν μέτρα
στήριξης τώρα και για όλους.
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ΕΓΙΝΑΝ
ΘΑ
ΓΙΝΟΥΝ
4
Διαδικτυακός Εορτασμός
για το Επετειακό Έτος:

«ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020»
https://youtu.be/EWqPTnWA_oY?t=1071
Στο τεύχος Νοεμβρίου του «ΑΛΟΓΟΚΡΙΤΟΥ»,
μας διέφυγε κάτι σημαντικό και είπαμε να το δημοσιεύσουμε σε αυτό το τεύχος:
Την Παρασκευή 20 Νοέμβρη 2020, έγινε διαδικτυακή παρουσίαση έκθεσης Λαϊκής Ζωγραφικής: «Η
αυτοδίδακτη Αλήθεια της τέχνης».
Στην έναρξη, μίλησαν η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη η οποία τόνισε μεταξύ άλλων:
«Στην Ελλάδα του 2020, η λαϊκή ζωγραφική συνεχίζει τη δική της μακρόχρονη πορεία και
αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένη που, παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, καταφέραμε να παρουσιάσουμε εξαιρετικά δείγματά της, εμπνευσμένα από τις δύο εμβληματικές
αυτές μάχες, που άλλαξαν τη ροή της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας ιστορίας και αποτέλεσαν θεμέλια του Δυτικού πολιτισμού». Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η Πρύτανης και μέλος της
Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020» Ελένη Αρβελέρ.
Έπειτα, η Λουΐζα Καραπιδάκη, Ιστορικός Τέχνης, Αρχαιολόγος στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, παρουσίασε τους καλλιτέχνες και τα έργα τους,
ενώ η Αμαλία Παππά, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
Διευθύντρια Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης
Αρχείων, είπε ότι «τα Γενικά Αρχεία του Κράτους πλαισιώνουν την έκθεση με ένα τεκμήριο ιδιαίτερου συμβολισμού, τη “Χάρτα του Ρήγα Φεραίου”, η οποία εκδόθηκε το 1797 και αποτελεί
ένα από τα πολυτιμότερα αποκτήματα των Γενικών Αρχείων του Κράτους».
Στην έκθεση, συμμετέχουν 17 δημιουργοί με 25 πίνακες ζωγραφικής, κεραμικά, χαρακτικά και εικαστικές κατασκευές. Οι περισσότεροι δημιούργησαν πρωτότυπο έργο για το
Επετειακό Έτος «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020» και ο αφηγηματικός ιστός της έκθεσης έχει
διαρθρωθεί στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Εξιστόρηση ιστορικών γεγονότων στα έργα των Κώστα Δούκα, Παναγιώτη Σιάγκρη,
Στάθη Σωτήρχου, Χρήστου Τσίντζου, Σωτήρη Χαρίτου (Χαρίδημος), Γιώργου Χατζηχρυσοστόμου.
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Συμβολισμοί και ιστορικά
γεγονότα στα έργα των Γίτσας
Ασημακοπούλου, Σοφίας Δατσέρη,
Αλέξανδρου Λιάπη, Άσιας Μπρέσαν-Σαλταφερίδη.
Προσωπογραφίες ιστορικών
προσώπων στα έργα των Χριστίνας Αλεβιζόπουλου και Θεοχάρη
Σαρμίδη.
Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας
ως θαλασσογραφία της μνήμης στα
έργα των Μαρίνας Αναστασοπούλου, Ζάννας Αρτέμης και Μαίρης
Τριβιζά.
Μεθερμηνεία της ιστορίας στις
περίοπτες εγκαταστάσεις των Σταύρου Λάου και Μαρινέλλας Τζανέλα.
Με αυτό το άρθρο και από
αυτό το τεύχος, εγκαινιάζουμε
μια σειρά άρθρων και σκίτσων,
από το αρχείο του Σωτήρη Χαρίδημου.
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Από το αρχείο του Σωτήρη Χαρίδημου
και με τις εκφράσεις του Γιώργου Χαρίδημου

(Βασίλης Πλάτανος) Την κωμωδιούλα «Τα κάλαντα του Καραγκιόζη» κατέγραψα από
τον αξέχαστο φίλο, αδελφό καραγκιοζοπαίχτη Γιώργο Χαρίδημο, όταν έπαιζε στο θεατράκι
του, στην πλατεία Λυσικράτη, Φανάρι Διογένη, στην Πλάκα, όπου μαζεύονταν αρκετοί φίλοι του
Θεάτρου Σκιών, παιδιά, μεγάλοι, ξένοι, ακόμη και παπάδες.

«Τα κάλαντα του
Καραγκιόζη»
Στα «Κάλαντα του Καραγκιόζη», το πανί δείχνει
αριστερά την παράγκα του
Καραγκιόζη και δεξιά το σαράι
του Πασά. Καθώς ανάβουν τα
φώτα, στο πανί παρουσιάζεται ο Χατζηαβάτης, προχωρά
προς την παράγκα, χτυπά και
φωνάζει:
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Καραγκιόζη,
βρε Καραγκιόζη!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Από μέσα).
Ποιος;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Εγώ, ο φίλος σου, ο Χατζηαβάτης ο Τσελεπής.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Φύγε από δω, ρε Χατζατζάρη Τσιμπλιμπλή.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Έλα, βρε Καραγκιόζη μου, ήρθα να σε δω.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ήρθες να με δεις, για θα με μπερδέψεις πάλι και θα με μουρλάνουν στο
ξύλο...
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Έλα, βρε ματάκια μου!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δεν είμαι μέσα, ρε. Δεν είμαι δω.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: (Γελά). Χα, χα, χα! Βρε, αφού δεν είσαι μέσα στην παράγκα, πώς ακούγεται
η φωνή σου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ρε βλάκα, έφυγα το πρωί αφηρημένος κι έτσι ξέχασα τη φωνή μου μέσα στην
παράγκα.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Βρε, έλα βρε. Σε θέλω να σου πω.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άι φύγ’ από δω. Δεν έρχομαι, άσε με ήσυχο.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Το ξέρω ότι με πήρε η μυρουδιά του. (Γίνεται φασαρία με γκαζοντενεκέδες
στην παράγκα, παίρνει φόρα ο Καραγκιόζης και πέφτει πάνω στον Χατζηαβάτη. Τον αρχίζει
στις καρπαζιές, φωνάζοντας).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δώσε μου το, ρε.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Γιατί με χτυπάς, Καραγκιόζη;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Το ρολόι, ρε.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ποιο ρολόι;
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Το ρολόι που βρήκες απ’ όξω απ’ την παράγκα.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Γιατί με χτυπάς;
Εγώ το βρήκα, δεν το ‘κλεψα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Είναι δικό μου το
ρολόι.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Πώς είναι δικό
σου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Να, ρε, εγώ το
άφησα απ’ όξω απ’ την παράγκα,
για να περάσει κανένας βλάκας,
σαν και σένα, να σκύψει να το πάρει και να πεταχτώ όξω.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Άσ’ το ρολόι, ρε,
κάτω, κι εγώ το ‘βαλα, για να σπάσω πλάκα.
Ο Γιώργος Χαρίδημος και ο Πάνος Καπετανίδης
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δε μου λες, ρε
(Πρόεδρος του Πανελ. Σωματ. Θεάτρου Σκιών)
Χατζατζάρη, το ρολόι, που βρήκες,
στο "Α' Συνέδριο για τον Καραγκιόζη" 1987.
δουλεύει;
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ναι. Είναι καλό
το ρολόι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Να, λοιπόν, τι
έγινε. Εγώ το ρολόι το άφησα εδώ που σου ‘πα. Αυτό δουλεύει. Κάνει τίκι τάκα, τίκι τάκα, τίκι
τάκα. Περπάτησε από ‘δω που τ’ άφησα και ήρθε κει που το βρήκες.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Και τι ώρα έλεγε που τ’ άφησες το ρολόι σου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Οκτώμισι παρά τέταρτο.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Καραγκιόζη μου, δε βρήκα ρολόι, αλλά για να σε κάνω να βγεις απ’ την παράγκα, φώναξα δυνατά να ακούσεις ότι βρήκα ρολόι, για να βγεις.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και τι δουλειά θα κάνουμε;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Καραγκιόζη μου, αύριο ξημερώνει παραμονή. Λένε τα κάλαντα. Να πάμε να
πούμε τα κάλαντα στα μαγαζά, στα σπίτια, να βγάλουμε χρήματα, για να κάνουμε κι εμείς γιορτές.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ρε, ολόκληροι μαντράχαλοι, τα κάλαντα θα λέμε;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Δεν είναι ντροπή Καραγκιόζη μου, δε θα μας παρεξηγήσουν. Το καλούν οι
μέρες και θα μας δίνουν χρήματα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και πώς θα τα πούμε δίχως καμπανέλια;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ε, Καραγκιόζη μου, να σάξουμε.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πάμε δω πιο κάτω, είναι μια οικοδομή. Να πάρουμε μπετόβεργες και να σάξουμε δυο καμπανέλια. (Πάνε, φτιάχουν τα τρίγωνα, τα καμπανέλια τους, ξαναβγαίνουν στον
μπερντέ).
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Εγώ φεύγω τώρα και θα ‘ρθω πολύ πρωί να σε πάρω, για ν’ αρχίσουμε από
νωρίς τα κάλαντα ως το βράδυ. Θα βγάλουμε αρκετά χρήματα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Στάσου, ρε Χατζατζάρη, γιατί δεν αρχίζουμε από σένανε, από τώρα, και να
συνεχίσουμε κι αύριο.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Βρε Καραγκιόζη μου, δεν τα λεν από σήμερα. Αύριο.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ρε, βλάκα, αφού είναι καινούριο το μαγαζί μας, θ’ αρχίσουμε από σήμερα. Το
ίδιο είναι. (Καταφέρνει ο Καραγκιόζης τον Χατζηαβάτη ν’ αρχίσουν τα κάλαντα. Βρίσκονται έξω
από το σαράι). Και πεινάμε!».
(Μέσα από το σαράι ο Πασάς φωνάζει).
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ΠΑΣΑΣ:
Δερβέναγα, κατέβα κάτω και κοίταξε, ποιος φωνάζει απ’ έξω απ’ το σαράι και
μας ενοχλεί. Και να του δώσεις ένα καλό ξύλο, να τσακιστεί να φύγει.
(Ο Καραγκιόζης εξακολουθεί).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δώστε μας λεφτά ρεεεεε και πεινάμε. (Βγαίνει ο Βεληγκέκας κι αρχίζει στο
ξύλο τον Χατζηαβάτη και τον Καραγκιόζη. Πέφτουν χάμω οι δυο τους κι ο Βεληγκέκας από
πάνω τους λέει).
ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Πόγια ορέ, πο φωνές αντάρτες, πο να χολιάζεται το εφέντια. Πο τώρα ορέ να
σας σβαρνάω, χαλάλι να σας γίνει.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Χατζατζάρη, μας χαλαλίζει και τις ξυλιές που μας έδωσε.
(Φεύγει ο Βεληγκέκας).
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: (Πεσμένος χάμω): Πο, πο, πο η σπάλα μου!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και μένα η κουτάλα μου!
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Μας σκότωσε στο ξύλο.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μεγάλες εισπράξεις κάναμε. Έλα τώρα να τις μοιραστούμε. Άντε, Χατζατζάρη, και του χρόνου να ‘μαστε καλά να μας ξαναδείρουνε. (Κι αρχίζει τον Χατζηαβάτη στις
καρπαζιές).
(Κι η κωμωδία με τα «Κάλαντα του Καραγκιόζη» τελειώνει χαρακτηριστικά).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Χρόνια πολλά, ρεεεεε, μέχρι
τα σπίτια σας! Χρόνια πολλά, ρεεεεε, πεινάμε!

Ο Χαρίδημος με τους συντελεστές
του Θεάτρου Τέχνης
"Ο Καραγκιόζης παρά λίγο
βεζίρης"

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
(1934-2011) Συγγραφέας και
καλλιτεχνικός-πολιτιστικός
συντάκτης στις εφημερίδες
«Αυγή», «Νίκη», «Νέα»,
«Μεσημβρινή», «Εξόρμηση», «Ελευθεροτυπία» και
«Ριζοσπάστης», ενώ υπήρξε
και συνεργάτης πολλών
περιοδικών. Λάτρης του
Καραγκιόζη του Χαρίδημου.
Είχε πολλές ηχογραφήσεις
από παραστάσεις του. Για το σύνολο του έργου του, είχε
βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, την εταιρία Λεσβιακών Μελετών, την ΕΡΤ και τη Γυναικεία Λογοτεχνική
Συντροφιά. Μερικά από τα βιβλία του είναι: «Τρανές
Λειτουργιές», «Εξοχή Ελληνική», «Εν Πλω», «Διάψαλμα», «Προσκυνητάρι της Αίγινας» και «Μαχαιροθαλασσόκρινα».
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ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 10ου ΤΕΥΧΟΥΣ
(Ιανουάριος 2020)

Τέσσερις
εικόνες
μιλάνε όσο
4.000
λέξεις…
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Τα «απομνιμονέματά» μου
Ο καραγκιοζοπαίχτης και οικοδόμος Σωτήρης
Ευγενίου Σπαθάρης (1887‒1974) είναι ο πρώτος Έλληνας λαϊκός καλλιτέχνης που έγραψε εκτενή κείμενα
για τη ζωή του και για την τέχνη του. Ξεχωριστά, απολαυστικά και από πολλές απόψεις χρήσιμα τα κείμενα
αυτά, πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της συγγραφής
τους, μεγάλη η περιπέτεια των χειρογράφων που τα
διασώζουν.
Τα «απομνιμονέματά» του (η ορθογραφία του βιβλίου) τα έγραψε ο Σπαθάρης τρεις φορές: μία το 1944,
μία από το 1950 ως το 1955, και μια τρίτη από το 1957
ως το 1959. Η τελευταία εκδοχή, γραμμένη επειδή τα
προηγούμενα χειρόγραφα είχαν χαθεί, εκδόθηκε στις
αρχές του 1960, «λογοκριμένη» όμως και με γλωσσικές επεμβάσεις αρκετές. Τώρα τα χαμένα χειρόγραφα
βρέθηκαν και στον παρόντα τόμο εκδίδονται για πρώτη
φορά οι δύο παλαιότερες και πολύ αξιολογότερες μορφές του σπουδαίου αυτού έργου. Είναι ένας «άλλος»
Σπαθάρης: η γλώσσα διαφέρει, μεγαλύτερο διάστημα καλύπτεται (π. 1894‒1953), άγνωστα από αλλού
επεισόδια εμφανίζονται, άλλα, γνωστά, περιγράφονται
ζωηρότερα και εκτενέστερα. Ειλικρινής και έντιμος αφηγητής μοιάζει αυτός ο χαρισματικός και φιλότιμος αλλά και
δύσκολος και σκληρός άνθρωπος, καθώς μας μιλά για τις αδυναμίες και τις αποτυχίες του με την ίδια ενάργεια
και γλαφυρότητα που παρουσιάζει τα προτερήματα και τις επιτυχίες του.
Πέρα από την αξία που έχουν ως σπουδαία πηγή για την ιστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών, αλλά και
για τον τρόπο που βίωνε τη «μεγάλη ιστορία» ένας εκπρόσωπος των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της πρωτεύουσας, τα απομνημονεύματα του Σπαθάρη, που εκδίδονται εδώ χωρίς περικοπές και γλωσσικές επεμβάσεις,
αποτελούν σημαντικότατο μνημείο λόγου. Πόσοι φορείς της προφορικής παράδοσης, που δεν διάβαζαν και με
δυσκολία έγραφαν, θέλησαν και κατόρθωσαν να συντάξουν τόσο μεγάλα αυτοβιογραφικά κείμενα στη χώρα μας
αλλά και αλλού;
Στην εισαγωγή του επιμελητή της έκδοσης Γιάννη Κόκκωνα, πέρα από τα εντελώς απαραίτητα βιογραφικά στοιχεία του Σπαθάρη, θα βρει ο αναγνώστης την ιστορία της συγγραφής των κειμένων, των προσπαθειών για την έκδοσή τους και της τύχης των χειρογράφων. Κάμποσα συμπληρωματικά κείμενα και παραλλαγές
ορισμένων αφηγήσεων που σώθηκαν, μαζί με άλλα κείμενα του συγγραφέα μας δημοσιευμένα σε περιοδικά και
εφημερίδες από το 1945 ως το 1965, έχουν μπει σε τέσσερα παραρτήματα. Επεξηγηματικά σχόλια, γλωσσάρι
και ευρετήριο συμπληρώνουν τον τόμο, ενώ η προερχόμενη από διάφορες πηγές διάσπαρτη εικονογράφηση
υποστηρίζει, τρόπον τινά, οπτικά την αφήγηση.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Σωτήρης Σπαθάρης γεννήθηκε το 1887 στην Αθήνα από άγνωστους γονείς και το 1889 υιοθετήθηκε
από τους Σαντορινιούς Ευγένιο και Μαριέττα Σπαθάρη. Μεγάλωσε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, στην περιοχή
του Μεταξουργείου. Μικρό παιδί γοητεύτηκε από το θέατρο σκιών, μαθήτευσε για λίγο στον καραγκιοζοπαίχτη
Θεοδωρέλο και από τα πρώτα εφηβικά χρόνια άρχισε να δίνει παραστάσεις στη γειτονιά του. Αλήτεψε, δούλεψε
κοντά σε τσαγκάρηδες και άλλους μαστόρους, και συμπλήρωνε το πενιχρό εισόδημα από τις παραστάσεις του
καραγκιόζη δουλεύοντας σαν οικοδόμος, πλακάς κυρίως. Το 1913 παντρεύτηκε από έρωτα την Τριανταφυλλιά
Μαλακού, υπηρέτρια από τα Κύθηρα, κατατάχτηκε στον στρατό καθυστερημένα το 1915, επιστρατεύτηκε αργότερα και βρέθηκε στο Μακεδονικό μέτωπο το 1918 και το 1919. Όταν γεννήθηκε ο γιος του Ευγένιος, το 1924,
μετακόμισε στα Αλώνια της Κηφισιάς. Στις δεκαετίες του 1930 και 1940 έγινε ο αγαπημένος καραγκιοζοπαίχτης
των καλλιτεχνών και των διανοουμένων της Αθήνας, ύστερα από τη γνωριμία του με τον Γιάννη Τσαρούχη. Το
1944, παρακινημένος από τον ζωγράφο Νίκο Καρτσωνάκη, άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά του. Το 1945
γνώρισε τον Άγγελο Σικελιανό, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το ήθος του και δημοσίευσε αποσπάσματα της
πρώτης μορφής των απομνημονευμάτων, συνοδεύοντάς τα με πολύ θερμά λόγια. Συνταξιοδοτήθηκε το 1947,
όταν κλονίστηκε σοβαρά η υγεία του, όμως με τον ένα ή τον άλλον τρόπο συνέχισε να ασχολείται με τον καραγκιόζη ως τον θάνατό του, το 1974, παρακολουθώντας πάντοτε την επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή του
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γιου του Ευγένιου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ποιος ήταν ο Σωτήρης Σπαθάρης και πώς έγινε
(και) συγγραφέας (1887-1944)
2. Ο δημόσιος έπαινος του Σικελιανού, η «ορθογραφία» του πρώτου επιμελητή των απομνημονευμάτων και η διακοπή της συνεργασίας του με τον Σπαθάρη (1945-1948)
3. Από τις εκ των υστέρων επεμβάσεις στις εκ των
προτέρων υποδείξεις: Ο Σπαθάρης ξαναγράφει τα
απομνημονεύματά του με την καθοδήγηση ενός νεαρού αριστερού ποιητή (1950-1955)
4. Ο εκδότης και ο αρχικός σχεδιασμός της έκδοσης (1951-1953)
5. Η επεξεργασία του υλικού και η προετοιμασία
της έκδοσης (1952-1955)
6. Η ρήξη του Σπαθάρη με τον δεύτερο επιμελητή
και η «απώλεια» των χειρογράφων (1956-1957)
7. Η τρίτη γραφή των απομνημονευμάτων και η
έκδοσή της το 1960
8. Η τύχη των χειρογράφων του Σπαθάρη και η
σημερινή τους κατάσταση
9. Η παρούσα έκδοση. Δεδομένα και επιλογές
10. Συγκρίνοντας το περιεχόμενο των τριών γραφών
11. Να πιστέψουμε αυτά που θα διαβάσουμε;
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΩΤΗΡΗ ΣΠΑΘΑΡΗ.
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ (1944)
Παλιαί αναμνήσεις (c. 1895-1905)
Σας αφηγούμαι τι είδα και τι διήλθα εις του Θεόφιλου (1902-1903)
«Αρχίνησα να φημίζομαι» (c. 1903-1913)
«Μακεδονικόν μέτωπον» (1918-1919)
Όταν έπαιζα στου Πολυγένη, στο Αμαρούσιον
(1919-1923)
Όταν έπαιζα εις του Σγουρού, εις την Κηφισιά
(1924)
Σας αφηγούμαι όταν έπαιζα εις την Δράμα (1925)
«Έγινα πλέον καλλιτέχνης» (1925-1926)
«Καλλιτέχνης και ξυπόλυτος» (1931-1938)
«Τουρνέ» (1928-1938)
«Η αποθέωσις» (1936-1937)
«Εγώ είμαι χροσούζης» (1939)
«Εις την Λάρισα» (1939)
«Στους τραυματίας» (1940-1941)
«Έσσεν του έξτρα πρίμα» (1941-1942)
«Κλείνω και το βιβλίο μου» (1943-1944)
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΩΤΗΡΗ ΣΠΑΘΑΡΗ.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΦΗ (1950-1955)
Γράφω ποιος με έσπρωξε να γράψω τα απομνημονεύματά μου
«Αρχίνησα να παίζω» (c. 1895-1905)
«Δυο ψυχές αθώες»
«Η αρρώστια του ύπνου» (1893-1894)
«Έστησα μια σκηνή μικρή» (c. 1900-1919)
«Τότες που ’μουνα βοηθός του Θεοδωρέλου» (c.
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1900)
«Η γκαμήλα» (1901-1902)
«Μου σκίσανε το πανί» (c. 1902)
«Ο Θεόφιλος της Βάθης» (1902-1903)
«Είχα κι αυτές τις αρρώστιες…»
«Εγώ και ο Μαθιός» (c. 1904-1906)
«Για μένα παντού απελπισιά» (c. 1906)
Παρέα με τους αλήτες (c. 1902-1905)
Πότε έμαθα πως δεν ήμουνα παιδί τους, της οικογένειας Σπαθάρη
«Στην Αίγενα» (c. 1906)
«Εγώ και ο Γιώργαρος» (c. 1907)
«Όταν παντρεύτηκα» (1912-1913)
Όταν ήμουνα στρατιώτης (1915-1917)
«Για το Μακεδονικό μέτωπο» (1918-1919)
«Στου Πολυγένη» (1920)
«Πάντα με το κεφάλι ψηλά» (1921)
«Το πούλημα του σπιτιού» (1921-1923)
«Ο Ριζόπουλος» (1920-1923)
«Πουλείται βίλα εξοχική» (1922-1923)
«Κάτοικος Κηφισιάς» (1924)
Πώς ο καραγκιόζης μου έκανε ταξίδι για την Μακεδονία (1925)
Στη Δράμα (1925)
«Πάμε για την Αθήνα» (1925)
«Το σωματείο μας» (1925)
«Ε, φτάνει, Θεόφιλε» (1925-1926)
Παράσταση του Φώτη Γιαγκούλα (1925-1926)
«Το τι έπαθα στη Δράμα» (1926)
[Ανακεφαλαίωση, 1923-1926]
«Ο καφετζής της Δεξαμενής» (1926)
«Χάλασα τη δουλειά» (1927-1928)
Πάμε για δουλειά του καραγκιόζη αλά κουτουρού
παζάρι (1928)
«Στα κουτουρού για τη Λαμία» (1929)
«Πρωτάκουστη εξυπνάδα» (1930)
Στην Κερατιά (1930)
Η παράσταση του Αθανασόπουλου (1931)
Η γνωριμία μου με τον ζωγράφο Τσαρούχη (1931)
Τα βαμμένα νύχια που ξεσκίζουνε την τέχνη του
ελληνικού καραγκιόζη (1932)
Η γνωριμία μου με την Έλλη Παπαδημητρίου
(1932-1949)
«Ο γιος μου Ευγένιος» (1932)
«Εγώ και ο Μελίδης» (1933)
«Αποθέωση» (1936-1937)
«Εις την Σύρα» (1937)
«Η αποτυχία που έκανα στον πρωτότυπο καραγκιόζη» (1937)
«Βάσανα» (1938)
Η γνωριμία μου με τον μπαρμπα-Τάσο Τσίλια, βοηθό του Μπράχαλη (1938)
«Στο Μπαρουτάδικο» (1939)
«Με τους ήρωας της Αλβανίας» (1940-1941)
Τον καιρό της γερμανικής κατοχής
«Περιστατικά» (1917-1943)
«Μπήκανε αντάρτες» (1944)
Τι θα πει καλός κόσμος (1944)
Η γνωριμία μου με τον Άγγελο Σικελιανό (1945)

«Το αναμμένο κάρβουνο του καλλιτέχνη» (1946)
Για το Σικελιανό (1946)
«Εάν είχες ένα κτήμα…» (1946-1947)
Αγγλικό Ινστιτούτο (1947)
Ο Καραγκιόζης μου, που μου ’δωσε μια μέρα
πολλά λεφτά (1951)
Ο Σικελιανός (1951)

«Το ταξιδάκι που ’κανα το 1953»
«Ο γάμος του γιου μου» (1953)
«Βρε κάτσε, γέρο, καλά…» (1953)
«Στην Κύπρο» (1953)
«Τι το νέο έφιαξα»
Το τέλος για τη ζωή μου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Συμπληρώματα και παραλλαγές της πρώτης γραφής
2. Συμπληρώματα και παραλλαγές της δεύτερης γραφής
3. Κείμενα του Σπαθάρη δημοσιευμένα στον Τύπο
4. Δύο κείμενα του Σπαθάρη για τον Παναγή Κουταλιανό

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ - ΣΧΟΛΙΑΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επιμέλεια: Γιάννης Κόκκωνας, Εισαγωγή: Γιάννης Κόκκωνας ISBN 978-960-524-596-2
Κωδικός στον Εύδοξο 94701240 - A' έκδοση 12/2020
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 712 17 24 σκληρόδετο Τιμή καταλόγου 25,00€

Φιγούρες & σούστες (παιδικές και επαγγελματικές) από:

http://shop.karagkiozis.com/
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