Μηνιάτικη ανεξάρτητη-αδέσμευτη ηλεκτρονική έκδοση,
σε θέματα Θεάτρου Σκιών, σάτιρας και ευρύτερης ενημέρωσης
Περίοδος Α' Τεύχος 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού
Διεθνής Ημέρα Καθαρού Αέρα και Μπλε Ουρανών
Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Στιβάδας του Όζοντος
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Διεθνής Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών
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Διεθνής Ημέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση

Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Στιβάδας του Όζοντος
Κάθε χρόνο στις 16 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του
Στρώματος του Όζοντος, σε ανάμνηση της 16ης Σεπτεμβρίου του 1987, όταν αντιπρόσωποι από
24 χώρες υπέγραφαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, δεσμευόμενοι να περιορίσουν εκείνες τις
χημικές ουσίες που καταστρέφουν το ζωτικό για τον άνθρωπο στρώμα του όζοντος. Σήμερα, οι
χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ανέρχονται σε 198.
Το στρώμα του όζοντος ενεργεί σαν μια γιγαντιαία ομπρέλα πάνω από τη Γη και προστατεύει
τον άνθρωπο από τις βλαβερές συνέπειες της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου, που
προκαλεί εγκαύματα, καρκίνο του δέρματος και καταρράκτη. Όταν το στρώμα του όζοντος
αδυνατίζει, όπως η λεγόμενη «Τρύπα του όζοντος» πάνω από την Ανταρκτική, οι υπεριώδεις
ακτίνες φθάνουν στην επιφάνεια της Γης, απειλώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα
ζώα και τα φυτά. Μείωση κατά 1% της στοιβάδας του όζοντος οδηγεί σε αύξηση κατά 2% των
καρκίνων του δέρματος και του καταρράκτη. Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Η.Ε. επισημαίνει τις
προόδους που έχει επιτελέσει η διεθνής κοινότητα στον περιορισμό των χημικών ουσιών που
καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, κυρίως των χλωροφθοροανθράκων, οι οποίοι από
το 1950 κατέκτησαν την αγορά ως προωθητικά αέρια, διογκωτικά, για διάφορα πλαστικά, σε
συστήματα ψύξης και κλιματισμού (Freon) και ως διαλύτες.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν διατεθεί, μέσω των προγραμμάτων του ΟΗΕ, κοντά στα δύο
δισεκατομμύρια δολάρια σε 130 αναπτυσσόμενες χώρες, για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μείωση των
επιβλαβών χλωροφθοροανθράκων ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια τόνους όλα αυτά τα χρόνια.

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

Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης

Εξώφυλλο: Πάνος 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 ΟΡΦΑΝΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, Ο ΒΑΓΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
«Η Ορφανή της Χίου» είναι μια παράσταση που με σημάδεψε.
Είναι η πρώτη παράσταση που είδα ως παιδί, όταν ο εξάδελφός
μου, ο Κοσμάς, μου έδωσε ένα τάλιρο, για να πάρω πασατέμπο και εγώ
το έκανα… Καραγκιόζη στου Χαρίδημου. Ήμουν περίπου 7 χρονών και
ο Χαρίδημος έπαιζε στα Ταμπούρια, στο «Θέατρο Χρυσοστομίδης». «Η
Ορφανή της Χίου» είναι μια παράσταση που με αιχμαλώτισε, όταν μετά
από χρόνια την ξανάδα, πίσω από τον μπερντέ, βοηθώντας το μάστορά
μου Βάγγο το 1970 στο θερινό του θέατρο «Παράδεισος» στο Αιγάλεω.
Με συγκλόνισε το ρέκβιεμ που έπαιζε ως μουσικό χαλί στη σκηνή του
νεκροταφείου, την ώρα που ο Άγγελος κατέβαινε από τον ουρανό και
άνοιγε το σταυρό του τάφου στα δύο, για να βγει το φάντασμα του
Διονύσιου, να υποδείξει τους Τούρκους ως πραγματικούς ενόχους του
φόνου του και να απαλλάξει από την κατηγορία τον Καραγκιόζη.
«Η Ορφανή της Χίου». Μια παράσταση που εξακολουθεί να
συναρπάζει εμένα, όποτε την παίζω, να συγκινεί το κοινό, να γοητεύει και
να παρακινεί τους νέους καραγκιοζοπαίχτες να συνεχίσουν την παράδοση.
«Η Ορφανή της Χίου» είναι μια ελεύθερη μεταφορά στον μπερντέ
του καραγκιοζοπαίχτη Μάρκου Ξάνθου από το μυθιστόρημα του Ιάκωβου
Πιτζιπιού (1800-1869).
Πάνος Καπετανίδης
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1821
Η τέχνη του νεοελληνικού Θεάτρου
Σκιών με τα ηρωικά της έργα έχει τιμήσει,
ιδανικότερα από κάθε άλλη τέχνη, το έπος της
Επανάστασης του 1821 και τη συμπλήρωση
των διακοσίων ετών από την κήρυξή της.
Κορυφαία έργα αυτού του ηρωικού
δραματολογίου αποτελούν: «Ο Κατσαντώνης», «Ο Απαγχονισμός του Πατριάρχη
Γρηγορίου του Πέμπτου» και «Ο Αθανάσιος Διάκος», τα οποία συνιστούν από
μόνα τους μια ξεχωριστή και κορυφαία
τριλογία, με κοινή συνισταμένη της το
μαρτύριο των τριών πρωταγωνιστών
στο τέλος του έργου και το ανέβασμα
της ψυχής τους, συν Αγγέλοις, στους
ουρανούς.
Η παρουσίαση των έργων αυτών
ως Τριλογία του νεοελληνικού Θεάτρου
Σκιών για την Επανάσταση του 1821
διακρίνεται από μια ιστορική ολοκληρία
(προεπαναστατικά χρόνια, κήρυξη της Επανάστασης,
πρώτη επαναστατική περίοδος), από μια γεωγραφική
εκπροσώπηση όλων των επαναστατημένων
περιοχών (Ήπειρος, Μολδοβλαχία, Πελοπόννησος,
Στερεά Ελλάδα), αλλά και από μια καλλιτεχνική
εκπροσώπηση των βασικών σχολών της τέχνης του
Καραγκιόζη (ηπειρώτικη, αθηναϊκή, πατρινή και
πειραιώτικη).
Στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων
χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Μουσείο
Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού άνοιξε τις πόρτες
του στο κοινό και καλωσόρισε τους επισκέπτες του
στο νέο του χώρο, στην καρδιά της Αθήνας, στο
Μοναστηράκι. Μικροί και μεγάλοι, στον αύλειο χώρο
του Μουσείου, απόλαυσαν ηρωικά-ιστορικά έργα
του Θεάτρου Σκιών, δηλαδή έργα με υποκριτικέςδραματουργικές απαιτήσεις που δεν παρουσιάζονται
συχνά στη σύγχρονη σκηνή από τους Έλληνες
καραγκιοζοπαίχτες.
Οι παραστάσεις συνοδεύονταν από
ζωντανή μουσική και κορυφώνονταν με σκηνές
αποθέωσης, στις οποίες οι καραγκιοζοπαίχτες ενσάρκωσαν τους ρόλους των
προσώπων της ηρωικής παράστασης μπροστά από τη σκηνή. Τρεις καταξιωμένοι
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καραγκιοζοπαίχτες, ο
Άγγελος Αλιμπέρτης,
ο Θωμάς Αγραφιώτης
και ο Κωνσταντίνος
Κουτσουμπλής,
παρουσίασαν τις
παραστάσεις: «Ο
ήρωας των Αγράφων
Κατσαντώνης» στις
26.6.2021 (Άγγελος
Αλιμπέρτης),
«Ο Πατριάρχης
Γρηγόριος ο Ε΄» στις
3.7.2021 (Θωμάς
Αγραφιώτης) και «Ο
Αθανάσιος Διάκος»
στις 10.7.2021
(Κωνσταντίνος
Κουτσουμπλής).
Την παράσταση
του «Πατριάρχη
Γρηγορίου του
Ε΄» τίμησε με την
παρουσία του και
ο Πρόεδρος του
Πανελληνίου Σωματείου Θεάτρου Σκιών, κ. Πάνος Καπετανίδης.

Κ. Α.
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ζ) Αλή Πασάς & Κατσαντώνης, Αλή Πασάς
& Κυρά-Φροσύνη, Αλή Πασάς & Δάφνη
Η τέχνη του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών έχει τη
μοναδική δυνατότητα να δημιουργεί, να κεφαλαιοποιεί,
να συμπυκνώνει και συνεπώς να εκφράζει έννοιες,
μέσα από τη διαμόρφωση αντίστοιχων συμβολισμών
και με έναν τρόπο μοναδικό, αφενός ως προς την
πολυπλοκότητα των συνθετικών του διαστάσεων
και αφετέρου ως προς την απλότητα (όχι όμως και
απλοϊκότητα) της τελικής εμφάνισής τους στο πανί. Ένα
από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της
συμβολικής διάστασης είναι η περίπτωση της έννοιας
της εξουσίας, που συγκεκριμενοποιείται με τη μορφή
της φιγούρας του Οθωμανού Πασά, επιβάλλοντας έτσι
στον μπερντέ από τα δεξιά το σεράι του Πασά και από
τα αριστερά την καλύβα (και κατόπιν παράγκα) του
Καραγκιόζη και συμβολίζοντας εύστοχα την αντιστικτική
(και συνάμα συμβολική) αντιπαράθεση δύο κόσμων, με
διαφορετικό θρησκευτικό, εθνικό και ταξικό πρόσημο: Οι
μουσουλμάνοι & οι χριστιανοί, οι Τούρκοι & οι Έλληνες,
οι πλούσιοι & οι φτωχοί.
Ο Πασάς και ο
Καραγκιόζης γίνονται τα
σύμβολα αυτών των δύο κόσμων, ως κάτοικοι δύο
οικημάτων, έτσι όπως αυτά απεικονίζονται στα δύο
σκηνικά και έτσι ώστε να συμπυκνώνεται σε αυτά ο
μικρόκοσμος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, υπό
το πρίσμα πλέον της οπτικής γωνίας ενός νέου
κόσμου, δηλαδή του νεοσύστατου νεοελληνικού
κρατιδίου. Το κρατίδιο αυτό, όσο και αν προσπαθεί
να εξευρωπαϊστεί, κρατάει μέσα του νωπές
μνήμες, που δεν είναι άλλες από τις μνήμες της
πρόσφατης οθωμανικής αυτοκρατορίας, την οποία
ονομάζουμε και Τουρκοκρατία. Οι μνήμες αυτές του
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μπερντέ δεν προήλθαν από παρθενογένεση. Συντηρούνταν στον ελλαδικό χώρο
και κυρίως στο χώρο της σημερινής βορειοδυτικής Ελλάδας με την ηπειρώτικη
παράδοση του Θεάτρου Σκιών και με επίκεντρο τα τουρκοκρατούμενα Ιωάννινα,
που απελευθερώθηκαν ογδόντα τρία έτη μετά από την ίδρυση του ελληνικού
βασιλείου. Η παράδοση αυτή αντλούσε από την εποχή της αυλής του Αλή Πασά, με
αποτέλεσμα να μην είναι τυχαία η εμφάνιση και η επιβίωση στον ελληνικό μπερντέ
των βασικών πρωταγωνιστών της και εν προκειμένω του ίδιου του «Αλή Πασά»,
ο οποίος περνάει ως φιγούρα στο ρεπερτόριο του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών
και ως πρωταγωνιστής έργων, όπως της «Δάφνης», της «Κυρά-Φροσύνης» ή
πρωτίστως του «Κατσαντώνη».
Το ηρωικό έργο «Αλή Πασάς και Δάφνη», όπως γράφει ο Δημήτρης Μόλλας
(«Ο Καραγκιόζης μας», εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2002, σελ. 224), «είναι
ηρωικό με στοιχεία τραγωδίας. Τα πρόσωπα είναι ιστορικά, αλλά σχεδιάζονται
όπως τα θέλει η λαϊκή παράδοση. Ο Αλή Πασάς, απογυμνωμένος από τις ιδιότητες
του συνετού διοικητή, του ληστοφάγου, του προστάτη των τεχνών, είναι το σύμβολο
της τυραννίας. (…) Θύμιος Βλαχάβας, αρματολός του Ολύμπου, σύμβολο της
ένοπλης πρωτοπορίας του έθνους. Ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τον Αλή και ένα
από τα θύματα της θηριωδίας του. Ζωή, δράση και θάνατος ήρωα. Άλλοι τεχνίτες
στη θέση του Βλαχάβα βάζουνε τον Κατσαντώνη. Το ίδιο πάλι σύμβολο». Στη μνήμη
του Δημήτρη Μόλλα παρουσιάστηκε το ηρωικό δράμα «Αλή Πασάς και ΚυράΦροσύνη» από τον Άγγελο Αλιμπέρτη (1 Δεκεμβρίου 2017) στην Πλάκα, ενώ ο
Άγγελος Αλιμπέρτης και πάλι στην Πλάκα παρουσίασε το ηρωικό δράμα «Ο ήρωας
των Αγράφων Κατσαντώνης» εναντίον του Αλή Πασά (26 Ιουνίου 2021) και στα
πλαίσια της μεγάλης Τριλογίας, ενός αφιερώματος στα διακόσια χρόνια από την
κήρυξη της Επαναστάσεως του 1821.
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27) 1 Μέρα 25
Αλήθειες (συν 2)






ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο ένα…
ΚΑΡ: Παρακαλώ;
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο δύο…
ΚΑΡ: Είσαι νούμερο…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο τρία…
ΚΑΡ: Νίκη του Χατζατζάρη…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο τέσσερα

και νούμερο πέντε…
ΚΑΡ: Νίκη του Χατζατζαρέως, βεβαίως-βεβαίως και για την ακρίβεια…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο έξι και νούμερο εφτά…
ΚΑΡ: Σε βάρεσε στο κεφάλι το «σαρανταεφτάρι» του Αυγούστου…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο οχτώ και νούμερο εννιά…
ΚΑΡ: Μία ακόμα. Η άλλη είχε σταματήσει στις δέκα…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο δέκα και νούμερο έντεκα…
ΚΑΡ: Το Νικολιό τον βάλανε σε ένα καράβι μούτσο…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο δώδεκα και νούμερο δεκατρία…
ΚΑΡ: Να τα φας και να είναι κρύα…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο δεκατέσσερα και νούμερο δεκαπέντε…
ΚΑΡ: Με κούρασες…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο δεκαέξι και
νούμερο δεκαεπτά…
ΚΑΡ: Όταν φτάσεις στο είκοσι, θα σου βάλω «άριστα»…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο δεκαοχτώ και νούμερο δεκαεννιά…
ΚΑΡ: Το είκοσι δεν είναι μονάχα για τον Θεό! Κοντοζυγώνεις…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο είκοσι και νούμερο είκοσι ένα…
ΚΑΡ: Φτου σου! Κάηκες… Αν παίζαμε «21», θα κέρδιζες
όμως…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο είκοσι δύο και νούμερο είκοσι τρία…
ΚΑΡ: Τελικά η αλήθεια δεν είναι μόνο μία…
ΧΑΤΖ: Αλήθεια νούμερο είκοσι τέσσερα και νούμερο είκοσι
πέντε.
ΚΑΡ: Τι; Έβαλες τελικά τελεία;
ΧΑΤΖ: Ναι! Έλαμψα! Μοσχοβόλησα!
ΚΑΡ: Οπότε να προσθέσεις δύο ακόμη σβουριχτές αλήθειες.
ΧΑΤΖ: Ποιες;
ΚΑΡ: Τη λάμψη σου και το μόσχο το σιτευτό.
ΧΑΤΖ: Ποιοι είναι αυτοί οι δύο;
ΚΑΡ: Οι ούριοι χτύποι σου! Πάρε και κείνον, πάρε και τούτον!
ΧΑΤΖ: Μη! Θίγεις την κοσμοθεωρία μου και τον τρόπο
λειτουργίας της!
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Με ρώτησε
τι δουλειά κάνω!
© Πιπίνα Δ. Έλλη

Χαρακτήρες: Καραγκιόζης,
Αγλαΐα, Βεζύρης
Φιγούρες: Τάκης Παλαιοθόδωρος
Καραγκιόζης: (Εκνευρισμένος) Να... ο
Βεζύρης… Με ρώτησε τι δουλειά κάνω!
Αγλαΐα: Ε… Και λοιπόν;
Καραγκιόζης: Κάνει τον έξυπνο ο… Άσε

καλύτερα να μην πω τι σκέφτομαι!
Αγλαΐα: Μην νευριάζεσαι χωρίς λόγο… Εμείς είμαστε Έλληνες… Αυτός ό,τι και να
κάνει, θα είναι πάντα ο ξεχασμένος… Βεζύρης! Δεν περνάει η εθνικότητά του εδώ!
Είναι σκολασμένος!
Καραγκιόζης: Έτσι λες εσύ! Με είπε αγράμματο… Με είπε τεμπέλη και ανεπρόκοπο,
που δεν μπορώ να κοιτάξω το σπίτι μου!
Αγλαΐα: Σε ζηλεύει… Έχεις οικογένεια… Βρήκες και δουλειά… Πέρασαν εκείνα που
ήξερε, τα παλιά!
Καραγκιόζης: Το σκέφτηκα, αλλά συγχύστηκα με τον αναθεματισμένο που η ειρωνεία
του, έκατσε στο κεφάλι μου…
Αγλαΐα: Για κάτσε… Τι ακριβώς σου είπε, εδώ κάτι τρέχει!
Καραγκιόζης: (Ο Καραγκιόζης ξεροβήχει) Ε… Να! μου είπε ότι ακόμη ζω σε είδος
τσαντιριού… Σε σαράβαλο σπίτι… Και ότι είμαι ανεπρόκοπος!
Αγλαΐα: (Στεναχωρημένη) Και;
Καραγκιόζης: Ότι… Ό,τι και αν κάνω, θα είμαι πάντα ένας
άθλιος καμπούρης, που δεν έχει θέση στον ήλιο!
Αγλαΐα: (Τον αγκαλιάζει) Νομίζω ότι άρχισε να σε ζηλεύει
και σου πατάει τον κάλο! Εννοώ… Αγγίζει τα νεύρα σου!
Καραγκιόζης: (Οργισμένος) Ξέρεις κάτι; Όλοι οι άνθρωποι
φτιάχνονται με τον καιρό… Πώς το λέμε… Καλυτερεύουν…
«Εξελίσσονται»… Θέλω να φτιάξω την καλύβα μας…
Έστω και λίγο!
Αγλαΐα: (Χαμογελάει) Μήπως θα μπορέσω να σε βοηθήσω
και εγώ; Να βρω κάτι να κάνω και εγώ;
Καραγκιόζης: (Παρασυρμένος από τα όνειρά του,
δεν προσέχει τα λόγια της γυναίκας του και συνεχίζει
ακάθεκτα) Να βάλω καλά κεραμίδια στην τενεκεδένια
στέγη, για να μην τρέχει το νερό της βροχής! Να
πληρώσω για την εγκατάσταση ηλεκτρισμού… Να έλθει
ο ηλεκτρολόγος, για να… Για να… Μας τα φτιάξει…
(Μπερδεύεται) Έτσι… (Κουρασμένος) Για να έχουμε
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ηλεκτρισμό…
Αγλαΐα: Μην τρέχεις, Καραγκιόζη μου… Ηρέμησε!
Καραγκιόζης: (Δεν την ακούει) Να έχω… Να αγοράσω…
Ένα πλυντήριο για τη γυναίκα μου και ένα ωραίο, πώς το
λένε αυτό το… Το… Νομίζω το λένε πάσο! (Σταματά μια
στιγμή μπερδεμένος) Ναι, αυτό στην κουζίνα μας… Και
κουζίνα ηλεκτρική για το μαγείρεμα! Δεν ζητάω πολλά!
Αγλαΐα: (Γελάει) Ε! Ναι! Αυτά τα λίγα και είμαστε
εντάξει… Να σε βοηθήσω και εγώ… Να βρω μια
δουλίτσα σε σπίτι… Ή σε εστιατόριο… Να βοηθάω στην
κουζίνα…
Καραγκιόζης: (Δεν την ακούει, έχει παρασυρθεί από τα
όνειρά του) Σκέφτομαι να πάρω ένα αυτοκίνητο και να
το ξεπληρώνω λίγο-λίγο… Θέλω να γίνω πιο κανονικός!
Έλληνας αυτής της εποχής είμαι… Τα απαραίτητα θέλω…
(Αναστενάζει και ρωτάει) Κατάλαβες, Αγλαΐα μου;
Αγλαΐα: (Χαμογελάει, όμως στεναχωριέται που τον
βλέπει αγχωμένο) Ε! Ναι! Κατάλαβα και πολύ καλά…
Αυτά τα λίγα χρειαζόμαστε και είμαστε εντάξει… Όμως…
Επαναλαμβάνω… Να σε βοηθήσω και εγώ… Να βρω μια
δουλίτσα σε σπίτι… Ή σε εστιατόριο… Να βοηθάω στην
κουζίνα… Κατάλαβες;
(Ο Καραγκιόζης την κοιτάζει λοξά)
Καραγκιόζης: Άσε με να το σκεφτώ ετούτο…
Αγλαΐα: (Γελάει και πάλι) Δεν χρειάζεται να το πολυσκεφθείς… Μαζί θα κάνουμε
θαύματα!
Καραγκιόζης: (Κοιτάζει την Αγλαΐα σκεφτικός) Αυτό θέλει σκέψη! Η γυναίκα οφείλει
να κοιτάζει το σπιτικό της!
Αγλαΐα: (Χαμογελάει) Ναι… Αλλά δεν έχουμε μικρά παιδιά! Κατάλαβες; Θα έρχομαι
στο σπίτι μας, όταν θα έρχονται τα παιδιά μας από το σχολείο!
(Ακούγονται βήματα, κοιτάζονται και όταν κοιτάζουν στην αυλή τους, βλέπουν το
Βεζύρη)
Βεζύρης: Κύριε Καραγκιόζη… Είσαι εδώ;
(Ο Καραγκιόζης είναι θυμωμένος μαζί του και δεν απαντά. Η Αγλαΐα σηκώνεται και
ανοίγει την πόρτα τους)
Αγλαΐα: Καλημέρα, κύριε Βεζύρη μας! Πώς είστε;
εζύρης: Ευγενέστατη, κυρία Αγλαΐα… Γεια σας! Αναρωτιέμαι, αν ο κύριος
Καραγκιόζης είναι μαζί σας!
Αγλαΐα: Ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά του, κύριε Βεζύρη!
Βεζύρης: Αλήθεια είναι, λοιπόν, το ότι εργάζεται!
Αγλαΐα: Δεν σας καταλαβαίνω! Ο άντρας μου δεν συνηθίζει να ψεύδεται, κύριε
Βεζύρη… Άλλωστε ετοιμάζομαι και εγώ να πάω στη δική μου δουλειά!
Βεζύρης: Χαίρομαι! Ξέρετε… Είχα να του κάνω μια πρόταση να εργαστεί για μένα…
Αλλά αφού τακτοποιήθηκε… Και για σας θα μπορούσα να κάνω κάτι… Η κυρία που
είχαμε για το σπίτι μας έφυγε... Είναι μεγάλης ηλικίας, ξέρετε!
Αγλαΐα: Α! Έτσι! Δεν το ήξερα! Αν κουραστώ από τη δουλειά που έπιασα, ίσως και
να μπορέσω να σας εξυπηρετήσω! Εξαρτάται!
Βεζύρης: Θα σας περιμένω μια εβδομάδα και μου λέτε. Επίσης και για τον
Καραγκιόζη και ας είναι περήφανος Έλληνας!
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Αγλαΐα: Εντάξει, κύριε Βεζύρη! Θα μεταφέρω
την κουβέντα μας στο σύζυγό μου! Αν και δεν
γνωρίζω τι δουλειά εννοείτε για τον άντρα μου…
Βεζύρης: Ω! Ο Καραγκιόζης ξέρει πολλά
πράγματα… Μπορεί να οδηγεί το αυτοκίνητό
μου, αν χρειαστεί να πάω κάπου εγώ ή η
θυγατέρα μου! Να ψωνίζει για εμάς… Ή να
κοιτάζει το σπίτι μας, όταν λείπουμε κτλ. κτλ..
Αγλαΐα: Ευχαριστώ, κύριε Βεζύρη, θα
επικοινωνήσω όσα είπατε στο σύζυγό μου!
Βεζύρης: Σας είμαι ευγνώμων, αγαπητή κυρία!
Γεια σας!
Αγλαΐα: Και εγώ σας ευχαριστώ… Γεια σας!
(Η Αγλαΐα επιστρέφει στο καθιστικό, όπου
περιμένει ο Καραγκιόζης)
Καραγκιόζης: Τι ήθελε ο γρουσούζης;
Αγλαΐα: Χμ… Θέλει να μας δώσει δουλειά…
Άκουσε που είπε ότι έπιασες δουλειά και κίνησε
να μας προσφέρει μια άλλη… Ως λέει, έχει
δουλειά και για τους δυο μας!
Καραγκιόζης: Δεν θα υπηρετήσω αυτόν τον
κερατά, που με προσβάλλει απανωτά!
Αγλαΐα: Χμ… Θέλει λίγη σκέψη! Να τι είπε: «Ο
Καραγκιόζης ξέρει πολλά πράγματα… Μπορεί να
οδηγεί το αυτοκίνητό μου… Αν χρειαστεί να πάω
κάπου εγώ ή η θυγατέρα μου! Να ψωνίζει για
εμάς… Ή να κοιτάζει το σπίτι μας όταν λείπουμε
κτλ. κτλ.».
Καραγκιόζης: Για κάτσε… Και τα θυμάσαι όλα αυτά απέξω και ανακατωτά…
Αγλαΐζουσα, γυναίκα μου! Θα πρέπει να γίνεις δασκάλα και όχι υπηρέτρια
αυτουνού!
Αγλαΐα: Λαμπρή ιδέα! Ίσως να βρω δουλειά σε ίδρυμα… Σε σχολείο και… Να
τον ξεχάσω το Βεζύρη… Θα κοιτάξω τις εφημερίδες… Τέλη Αυγούστου, αρχές
του Σεπτέμβρη… Μόνο αν δεν μπορώ να βρω τίποτε, τότε καλός θα είναι και ο
Βεζύρης!
Καραγκιόζης: Α! Μην μου λες τέτοια! Ο Βεζύρης είναι OUT! (Η Αγλαΐα γελάει)
Γυναίκα μου, δεν θέλω να υπηρετήσω αυτόν τον… Άσε καλύτερα να μην το
πω! Άκου τι θα σου πω τώρα: Ο ανιψιός του Μπάρμπα-Γιώργου, μου έστειλε
κουβέντα… Να δουλέψω στο μαγαζί του… Είναι έμπορας φρούτων… Πουλάει σε
χοντρική και σε λιανική τιμή… Θα μπορώ να κάνω διάφορα και θα πληρώνομαι
καλά… Και τώρα με τον κορονοϊό και με τη ζέστη, θα μπορώ να οδηγώ και το
αυτοκίνητό του, για να μεταφέρω τα διάφορα ψώνια στα μαγαζιά ή στα σπίτια των
πελατών του…
Αγλαΐα: Μπράβο, άντρα μου! Και μπράβο στον Μπάρμπα-Γιώργο… Είμαι βέβαιη
ότι είπε τα καλύτερα για σένα… Είσαι θετικός… Σωστός και… Αλήθεια, με κάνεις
υπερήφανη! (Ο Καραγκιόζης την πλησιάζει, χαμογελώντας)
Καραγκιόζης: Ναι, πάντα βοηθητικός ο μπάρμπας! Σε ευχαριστώ, γυναίκα μου!
(Αγκαλιάζονται, γελώντας)
Τέλος
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Ο «Επαναστάτης» Καραγκιόζης

σε περιοδεία με το Μετά-Μπουλούκι

12.7 Αττική, Ίλιον 1

12.7 Αττική, Ίλιον 3

20.7 Θεσσαλονίκη, Πλαζ Αρετσούς
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12.7 Αττική, Ίλιον 2

14.7 Πάτρα, Παλαιά Σφαγεία

22.7 Βόλος

Πατραϊκός

«Ετοιμάζονται όμορφα πράγματα...»

Συζήτηση περί... σκιών στην
πλατεία που είναι αφιερωμένη
στον ΜΙΜΑΡΟ...

Θ.Κ.

«Σούπερμαν»

Μια δικαίωση του
«Καραγκιόζη Αλογόκριτου».
Η αναφορά μας, δύο χρόνια
πριν, στην πιθανή κυοφορούμενη
ταύτιση του πρωθυπουργού με τον
εξ Αμερικής Σούπερμαν,

ήρθε να επιβεβαιωθεί τελικά με
κομβικό υπουργικό πρόσωπο…

Mανωλάκης ο Βομβιστής
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«Ο Επαναστάτης»
Καραγκιόζης
στις γειτονιές της Πάτρας
του 2021

Πλατεία Αγίας Λαύρας 1

Πλατεία Αγίας Λαύρας 3

Πλατεία Αγίας Λαύρας 2

Πλατεία Αγίας Λαύρας 4

Από
την Λεύκα στην Θέα και από την
Περιβόλα στην Πλατεία Αγίας
Λαύρας...
Πλατεία Αγίας Λαύρας 5
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Πατρίκιος

ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ:
17ου ΤΕΥΧΟΥΣ

(Σεπτέμβριος 2020)

Τέσσερις
εικόνες
μιλάνε όσο
4.000
λέξεις…

Σελίδα

15

Ο Καραγκιόζης
από τον Πόντον
(Από το φετινό τόμο του
διαγωνισμού, που περιλαμβάνει τα έργα
και τα σχολεία που διακρίθηκαν στον
πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό για τον
Πόντο-οργανωτική επιτροπή)

Χαίρετε!
Σίγουρα θυμάστε τον καλό μας
άνθρωπο… Τον Καραγκιόζη από τον
Πόντο, που τον έδιωξε κακήν κακώς ο
κακός Βεζίρης, αλλά εκείνος κατάφερε να
ορθοποδήσει και να συνεχίσει ακάθεκτος
την διάδοση του Ποντιακού πολιτισμού.
Τι; Όχι; Ένα μυαλό θα μου πείτε χειμώνακαλοκαίρι. Σωστά, ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ για να φρεσκάρουμε τη μνήμη
σας!
Άι γεια σας και χαρά σας, αυτόν!!!
Σας έχουμε και συνέχεια!
Το θεατρικό της Σαντορίνης κατάφερε να σηκώσει το κύπελλο.
Αυτό το πράγμα με ευχαριστεί, διότι όλα τα παιδιά και οι δάσκαλοι που
συμμετείχαν έδωσαν μεγάλη προσπάθεια, για να το δημιουργήσουν και να το
σκηνοθετήσουν! Παρόλο που υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, το θεατρικό βγήκε
ΠΟΛΥ ωραίο!
Αντωνιάδη Άννα
Αυτό το μαγικό ταξίδι με το υπέροχο θεατρικό που ετοιμάσαμε, μου
δημιούργησε συναισθήματα και
αμέτρητες αναμνήσεις. Αρχικά
να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ
στην καθηγήτριά μας, η οποία μας
βοήθησε στο να οργανώσουμε αυτό
το θεατρικό και ένα μεγάλο μπράβο
σε όλους μας που καταφέραμε
να κερδίσουμε το διαγωνισμό.
Περάσαμε από δύσκολες συνθήκες,
όμως τελικά τα καταφέραμε.
Οι περισσότερες πρόβες μας
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γινόντουσαν μέσω διαδικτύου.
Αυτό ήταν αρκετά κουραστικό.
Όσο λοιπόν βλέπαμε το θεατρικό
και όλους τους διαλόγους,
νιώθαμε τα ίδια συναισθήματα
με αυτά που ένιωθε και ο
Καραγκιόζης, τη λύπη, τη χαρά
του. Αφού λοιπόν είχαμε κάνει
αρκετές πρόβες και είχαμε
δουλέψει σκληρά, είχε έρθει η
ώρα, για να ηχογραφήσουμε
το θεατρικό μας. Ήμασταν όλοι
αρκετά αγχωμένοι, αλλά ταυτόχρονα και χαρούμενοι. Κατά τη διάρκεια της
ηχογράφησης, αντιμετωπίσαμε και
εκεί κάποια μικρά προβλήματα,
όμως στη συνέχεια είχε βγει ένα
πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο καθηγητής
της πληροφορικής μας βοήθησε στο
να οργανωθεί καλύτερα το θεατρικό
μας και να γίνει μία υπέροχη
παρουσίαση. Μετά από κάποιες
μέρες, είχαν βγει τα αποτελέσματα.
Ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι
και πιστεύαμε από την αρχή ότι

χέρια μας.
Βαζαίου Ανδρομάχη

ίσως έχουμε κερδίσει. Και τελικά
όντως κερδίσαμε και ήμασταν
πανέτοιμοι, για να πάμε στην
Θεσσαλονίκη και να πάρουμε το
βραβείο μας. Χαρήκαμε όλοι μας
πάρα πολύ, γιατί καταλάβαμε
ότι η προσπάθειά μας είχε
ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Ανυπομονούμε λοιπόν πώς και
πώς να πάμε στην Θεσσαλονίκη
για να κρατήσουμε το βραβείο στα

Αυτό το ταξίδι, μέσω αυτού του
θεατρικού, στη χώρα του Καραγκιόζη,
μου προκάλεσε ποικίλα συναισθήματα,
όπως ακριβώς και η αναπάντεχη νίκη
μας στο διαγωνισμό, που λάβαμε μέρος.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, δεν
μου άρεσε το γεγονός των διαδικτυακών
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σε κάποιο διαγωνισμό.
Ζώρζου Μαρία

συγκεντρώσεων, διότι δεν
είχαμε άμεση επικοινωνία
με την καθηγήτρια λόγω
συχνών προβλημάτων του
διαδικτύου. Αντίθετα όμως,
λάτρεψα τις συγκεντρώσεις
μας εκτός σχολείου. Έτσι
είχα την δυνατότητα να
γνωρίσω παιδιά από άλλα
τμήματα. Αυτό που δεν
περίμενα όμως ότι θα
συμβεί, ήταν η νίκη μας στο
διαγωνισμό, καθώς δεν είχα
ποτέ την τύχη να κερδίσω

Όλο αυτό το όμορφο ταξίδι εμένα με σημάδεψε με πληθώρα χαρούμενων
συναισθημάτων με κυριότερο την αισιοδοξία για μια καλύτερη ζωή. Οι πρόβες
ήταν πολύ ευχάριστες και αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν το βασικότερο κομμάτι
της επιτυχίας!!! Υπήρχε μία πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά αλλά
και ανάμεσα σε μας και την καθηγήτρια
μας κ. Αμαραντίδου. Αυτό το έργο είναι
αφιερωμένο πιο πολύ στον Θεάνθρωπο
ως πρόσφυγα και μετά στα ατελείωτα
καραβάνια των προσφύγων!!! Θέλω
να ευχαριστήσω την οικογένειά μου
για τη στήριξη που μου έδωσαν στη
συμμετοχή μου σε αυτό το έργο! Ελπίζω
να σας αρέσει και να το απολαύσετε!!!
Ευχαριστώ πολύ!
Φάφκας Θεόδωρος
Όλος αυτός ο καιρός που κάναμε πρόβες, περνούσε πολύ γρήγορα, αλλά και
πολύ ευχάριστα. Εμένα προσωπικά περισσότερο μου άρεσε που συνεργάστηκα
με φίλους, αλλά και με παιδιά άγνωστα για εμένα, προκειμένου να διασκεδάσουμε
και να βγάλουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Τι να πρωτοθυμηθώ; Εκείνα τα
παιχνίδια που παίζαμε στο τέλος κάθε μας συνάντησης, ήταν τέλεια! Ξεχειλίζω
από συναισθήματα χαράς και ενθουσιασμού. Επίσης, είμαι πολύ περήφανος για
εμάς, διότι βραβευτήκαμε και έτσι οι προσπάθειές μας ανταμείφθηκαν. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι στο μέλλον θα πάρω μέρος και σε άλλες σχολικές παραστάσεις.
Φωτεινός Αντώνης
Τα καλύτερα έπονται… Να είστε έτοιμοι!!!
Ελισάβετ Αμαραντίδου
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Μας στέλνει ο
Σωτήρης Χαρίδημος

Ένα παλιό σχέδιο του
Χαρίδημου, ο Γιώργος ΜΑΜΑΗΣ,
που ήταν κυνηγημένος αγωνιστής
της Eπταετίας και ιδεολόγος,
υπήρξε ταχυδακτυλουργός,
καραγκιοζοπαίχτης, παραδοσιακός
τσαγκάρης. Ήταν ο τέλειος ηθοποιός
που έπαιξε τον Καραγκιόζη. Ήταν
το σουλούπι του και ομοίαζε στον
πρωταγωνιστή Καραγκιόζη, που
και εγώ τον χρησιμοποίησα στο
Σύνταγμα. Είχε τόσο επιτυχία,
διότι αυτοί οι ισόπαλοι που κάνουν
τώρα τον Καραγκιόζη έχουν
ύψος τουλάχιστον 1,90. Αυτό δεν
ταιριάζει στον Καραγκιόζη, αλλά
μόνο στον Μπαρμπαγιώργο και
στον Βεληγκέκα. Αυτό είναι μεγάλο
λάθος, διότι ο Καραγκιόζης δεν
είναι καφές καπουτσίνο και δεν είναι
εύκολο να τον ρουφήξουν με τον καλάμι, που έχουν καβαλήσει. Τέλος, ο Μαμάης
ήταν μαθητής μου για πέντε χρόνια στο πολιτιστικό κέντρο στο Γουδί και μου
έλεγε για τα κατορθώματά του, πίνοντας ένα κρασάκι.

Σελίδα

20

Σελίδα

21

Σελίδα

22

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ
ΤΑ ΜΕΡΑΚΙΑ!

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ
Πάνου Καπετανίδη
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«Το κόκκινο της ευτυχίας»

της Μαρέν Λορέντζου Σκαγιά
και της Κολτσάκη Ανδρονίκης από τις
Εκδόσεις Μυκόνιο Φως

«Το κόκκινο της ευτυχίας» τιτλοφορείται
το ευφυέστατο διδακτικό παιδικό βιβλίο της
Μαρέν Λορέντζου Σκαγιά και της Κολτσάκη
Ανδρονίκης από τις εκδόσεις Μυκόνιο Φως. Οι
εκδόσεις Μυκόνιο Φως στηρίζουν τις εκδόσεις
νέων καλλιτεχνών με ελληνικότητα ή ελληνική
θεματογραφία για παιδιά. Η ιδέα των δύο
δημιουργών συγγραφέων είναι μια σιωπηρή
καταγγελία με γλυκόλαλες λέξεις και υπέροχες
ζωγραφιές, για την κακή χρήση των ηλεκτρονικών
μέσων και επικοινωνίας. Τόπος δράσης, ένα
ελληνικό χωριό, με πρωταγωνιστές δύο φίλους τον
Χάρη και τον Πάρη, με γκεστ σταρ ένα πλάσμα
από άλλο κόσμο, μια νεράιδα. Όλα θα αρχίσουν
με την επιστροφή από την πόλη στο χωριό της
καταγωγής τους, όπου θα βρουν τους ανθρώπους
του αλλαγμένους… Οι οθόνες κινητών και
κομπιούτερ θα έχουν πάρει τη ζωή της φύσης. Θα
μελαγχολήσουν, αλλά θα αρχίσουν να αναζητούν
βοήθεια ακόμα και στις αρχές του τόπου για να
σώσουν το χωριό… Όταν από έναν άλλο κόσμο,
από καιρό ξεχασμένο, θα έρθει να τους βρει… Το μοντέρνο αυτό παραμύθι φανερώνει τα
οφέλη της επαναφοράς του ανθρώπου στη φύση και τη χρήση της επιστήμης με σύνεση και
ισορροπία, την ευτυχία μέσα από τα απλά πράγματα, όπως η απλότητα μιας καλημέρας,
ένα χαμόγελο, ένα κοίταγμα… Απευθύνεται σε παιδιά νηπίου και δημοτικού σχολείου.
Η Μυκονιάτισσα εικονογράφος Άννας Ελευθερίου προσφέρει το χρώμα και φαντασία με
λαϊκότροπο ύφος των τοπίων του χωριού και των τύπων των ανθρώπων των ζώων και του
ξωτικού του παραμυθιού. Η επιμέλεια των γραφικών από την Μαρίνα Πετρή συμπληρώνει
μια νότα μοντερνισμού στο σύνολο του βιβλίου. Είναι το πρώτο βιβλίο της Μυκονιάτισσας
Μαρέν Λορέντζου Σκαγιά και της Κολτσάκη Ανδρονίκη από την Θεσσαλονίκη. Η Μαρέν
Λορέντζου Σκαγιά είναι Φυσικοπαθητικός ΝD και Γεωπαθολόγος. Έχει γράψει ενδιαφέροντα
άρθρα σε περιοδικά για τη σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και για την υγιεινή διατροφή.
Πέρα από τα επιστημονικά άρθρα, αποφάσισε να κάνει και ένα ταξίδι στον κόσμο των
παραμυθιών. «Το κόκκινο της ευτυχίας» είναι το πρώτο παραμύθι που εκδίδει και εύχεται
να εκδώσει πολλά ακόμη! H Νίκη Κολτσάκη είναι παιδαγωγός. Συνεργάστηκε πολλά
χρόνια με το Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
σαν μέντορας στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και ταξίδεψε μαζί τους στο μαγικό
κόσμο των παραμυθιών. Έχει γράψει άρθρα για την εκπαίδευση, έχει συμμετάσχει σε
ερευνητικά προγράμματα, έχει υλοποιήσει πολιτιστικά προγράμματα και πολλές θεατρικές
παραστάσεις σε σχολεία. «Το κόκκινο της ευτυχίας» είναι το δεύτερο παραμύθι που
εκδίδει και εύχεται να εκδώσει πολλά ακόμα! Η εικονογράφος Άννα Ελευθερίου έχει
παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής σε εργαστήρια γνωστών Ελλήνων ζωγράφων. Ζει
στην Μύκονο, ζωγραφίζει με πάθος θέματα σαν παραμύθια. Η θεματική της αντλεί στοιχεία
της παράδοσης και θρύλων της Μυκόνου και Ελλάδας με ένα μοναδικό δικό της μαγικό
τρόπο. Πειραματίζεται με υφολογικές τάσεις και media. Το έργο της έχει παρουσιαστεί
σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί με την εικονογράφηση
εντύπων. «Το κόκκινο της ευτυχίας» είναι το πρώτο παιδικό βιβλίο που εικονογραφεί.
Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, στην Μύκονο και στην Αθήνα. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 6948283563-Mαρέν Λορέντζου Σκαγιά και 6978064528-Μαρίνα Πετρή.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 30/08



ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΤΣΟΡΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 02/09

«Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος
στο Χάνι της Γραβιάς»


ΤΡΙΤΗ 31/08

ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
«Η ορφανή της Χίου»


ΤΕΤΑΡΤΗ 01/09

ΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
«Ο ήρωας Κατσαντώνης»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
«Ο Χριστιανομάχος»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/09

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ

«Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και η
κάρα του Κων/νου Παλαιολόγου»

ΣΑΒΒΑΤΟ 04/09

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΓΙΑΚΟΣ
«Ο Αθανάσιος Διάκος στο Μοναστήρι»
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9ο Φεστιβάλ
Καραγκιόζη
Νέας Ιωνίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
"Ο Καραγκιόζης Οδοντίατρος"
					
Με τον Γιάννη Αθανασίου
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου
"Η Αρπαγή της Βεζιροπούλας"
				
Με τον Σωκράτη Κοτσορέ
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
"Ο Λήσταρχος Πασαδόρος"
					
Με τον Νίκο Μπαρμπούτη
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου

"Ο Καραγκιόζης Κομπογιαννίτης Γιατρός"
Με τον Κωνσταντίνο Ντούμπα

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου "Ο Καραγκιόζης στη Χώρα των
						
Δεινοσαύρων"
Με τον Αλέξανδρο Μελισσηνό
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου α) "Ο Πρόλογος"
Με τον Γιώργο Φωτειάδη
β) "Ο Καραγκιόζης Ξωρκολόγος"
					
Με τον Χρήστο Καλπουζάνη
Συμμετέχει η λαϊκή ορχήστρα με τους: Κλέαρχο Κορκόβελο: κύμβαλο - τραγούδι.
Νίκο Μήλα: βιολί - τραγούδι, Ηλία Ντάγγα: κιθάρα.
Παίρνουν μέρος επαγγελματίες και ερασιτέχνες
Καραγκιοζοπαίχτες και ΔΕΝ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ!
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