Μηνιάτικη ανεξάρτητη-αδέσμευτη ηλεκτρονική έκδοση,
σε θέματα Θεάτρου Σκιών, σάτιρας και ευρύτερης ενημέρωσης
Περίοδος Α' Τεύχος 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ NΟΕΜΒΡΙΟΥ
2 Νοεμβρίου. Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για
Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων
5 Νοεμβρίου. Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για το Τσουνάμι
6 Νοεμβρίου. Διεθνής Ημέρα για την Αποτροπή της Εκμετάλλευσης του
Περιβάλλοντος κατά τη Διάρκεια Πολέμων & Ενόπλων Συγκρούσεων
10 Νοεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την
Ανάπτυξη
14 Νοεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη
16 Νοεμβρίου. Διεθνής Ημέρα για την Ανεκτικότητα
17 Νοεμβρίου. Ημέρα Μνήμης της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου
20 Νοεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού
20 Νοεμβρίου. Ημέρα Βιομηχανοποίησης της Αφρικής
21 Νοεμβρίου (Τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου).
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων
Τροχαίων
Ατυχημάτων
21 Νοεμβρίου.
Παγκόσμια Ημέρα
Τηλεόρασης
18 Νοεμβρίου (Τρίτη Πέμπτη του
Νοεμβρίου). Παγκόσμια Ημέρα
Φιλοσοφίας
25 Νοεμβρίου. Διεθνής Ημέρα για την
Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών
29 Νοεμβρίου. Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης
προς τον Παλαιστινιακό Λαό
30 Νοεμβρίου. Ημέρα Μνήμης για όλα τα
Θύματα του Χημικού Πολέμου

30 Νοεμβρίου. Μνήμη καραγκιοζοπαίχτη
Δημήτρη Μόλλα (1917-1987)

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

Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης

Εξώφυλλο: Μαρίνα Πετρή
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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.

AΠ

OK

M
OM

A

ΓΝΩΜΕΣ

Όλα αυτά βεβαίως προϋπήρχαν μέχρι τώρα και είναι το ζητούμενο
από εδώ και στο εξής.

Όμως για να υπάρξουν ξανά από εδώ και στο εξής, απαιτείται επίσης η
εξάλειψη της γάγγραινας της αχαριστίας.
Διότι, κυρίες και κύριοι, η αχαριστία είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα, το οποίο
δυστυχώς χαρακτηρίζει τους χειροκροτητές τόσο του Παλαιού όσο και του Νέου
Εορτολογίου και ιδίως τα μεγάλα και παχιά (εκ του ασφαλούς) λόγια περί «ανοιχτής
και στοργικής αγκάλης».
Όμως, αναζητήστε πληροφορίες σε αυτόν που φταίει για όλα αυτά: Στον μέχρι
προχθές Πρόεδρο Πάνο Καπετανίδη, όπως γράφει η ταυτότητα του τεύχους. Δηλαδή
σε αυτόν που τα παίρνει απάνω του ΟΛΑ, ακόμα και τις ύβρεις και τις κακοήθειες…
Μία αχάριστη όμως αγκάλη θα λειτουργήσει στο τέλος σαν μέγγενη, που θα
σφίξει τόσο πολύ τους περιζήτητους γαμπρούς και τις πολύφερνες νύφες, έτσι ώστε
να οδηγηθεί στη λογική απόληξη της αχαριστίας:
Τον γκρεμό…
Πάνος Καπετανίδης
Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καυχιούνται.
Ο ι δ υ ν α τ ο ί σ ω π α ί ν ο υ ν κ α ι π ρ ο χ ω ρ ο ύ ν.
Νίκος Καζαντζάκης
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρχαιρεσίες της 23ης Οκτωβρίου 2021
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.:
Κούζης Τάσος
23
Κωστιδάκης Τάκης 19

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παντιώρας Αντώνης

17 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοτσορές Σωκράτης
12  ΤΑΜΙΑΣ
Τζιβελέκης Νικόλαος 10 Β΄ΑΝΤΙ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γεωργίου Τάσος
5
Γραββάνης Απόστολος
2
Μελισσηνός Αλέξανδρος
2
-------------------------------------------------

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντώνης Παντιώρας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λαγκάδας Στάθης
Φωτειάδης Γιώργος
Τσώνης Τάσος

17
17
22

Ακόμη μία επιτυχία είχε η Ελλάδα
στο πλαίσιο της UNESCO

2

Ακόμη μία επιτυχία είχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της UNESCO ως προς την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα
από το Βρετανικό Μουσείο. Στο πλαίσιο της 22ης Συνόδου της
Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, για την Επιστροφή των

Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες Προέλευσης (ICPRCP), ψηφίστηκε ειδική απόφαση και
μάλιστα ομόφωνα. Επίσης, εκφράστηκαν ανησυχίες, καθώς οι σχετικές αίθουσες στο
Βρετανικό Μουσείο είναι κλειστές.
Ένα από τα κύρια θέματα, στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, ήταν το ζήτημα της
Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα (Ελλάδα κατά Ηνωμένου Βασιλείου), το οποίο
εντάσσεται σταθερά στην ατζέντα της από το 1984, όταν τέθηκε για πρώτη φορά από την
Μελίνα Μερκούρη. Η Επιτροπή για πρώτη φορά φέτος, πέραν της Σύστασης (Recommentation), την οποία παγίως υιοθετεί για το θέμα, ψήφισε ομόφωνα ένα επιπλέον κείμενο
που είναι Απόφαση (Decision 22 COM 17), αποκλειστικά στοχευμένη στο ζήτημα της
επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.
H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη, μετά από την ολοκλήρωση των
εργασιών της Διακυβερνητικής Επιτροπής,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το αίτημα της Ελλάδας για την οριστική
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην
Αθήνα, τίθεται ανελλιπώς στην ημερήσια
διάταξη των Συνόδων της Διακυβερνητικής
Επιτροπής της UNESCO, για την Επιστροφή
των Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες
Προέλευσης (ICPRCP) από το 1984, όταν ετέθη
για πρώτη φορά από την Μελίνα Μερκούρη, ως
σήμερα.
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Στην 22η Σύνοδο, η οποία
ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, η Ελλάδα
πέτυχε παράλληλα με την έκδοση της
Σύστασης-στην οποία γίνεται αναφορά
στις κακές συνθήκες έκθεσης των
Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο- και την
έκδοση, για πρώτη φορά, Απόφασης της
Διακυβερνητικής Επιτροπής που αφορά
ειδικά στο θέμα της επιστροφής των
Παρθενωνείων Γλυπτών. Η Επιτροπή
καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο
να αναθεωρήσει τη στάση του και να
συνομιλήσει με την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας
ότι το θέμα έχει διακυβερνητικό χαρακτήρασε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει η
βρετανική πλευρά ότι η υπόθεση αφορά στο
Βρετανικό Μουσείο- και κυρίως ότι η Ελλάδα
διεκδικεί δικαίως και νομίμως την Επιστροφή
των Γλυπτών στη γενέθλια γη. Και τα δύο
κείμενα, της Σύστασης και της Απόφασης,
αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη
στην καθ’ όλα νόμιμη διεκδίκηση της χώρας
μας.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς
τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας,
όπως και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας
στην UNESCO, που με ιδιαίτερη αφοσίωση
στο στόχο της οριστικής επιστροφής των
Γλυπτών, εργάστηκαν συστηματικά και
πέτυχαν το συγκεκριμένο εξαιρετικά θετικό
αποτέλεσμα».
Η προστιθέμενη αξία της Απόφασης
έγκειται στο ότι η Επιτροπή εκφράζει την
έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η
επίλυση του ζητήματος παραμένει εκκρεμής
λόγω της στάσης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Επιπλέον, καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο
Βασίλειο να αναθεωρήσει τη στάση του
και να προσέλθει σε καλόπιστο διάλογο με
την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά το
διακυβερνητικό χαρακτήρα της διαφοράς.
Αντίστοιχα, στο κείμενο της Σύστασης
αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, η ανησυχία
της Επιτροπής για το γεγονός ότι η Duveen Gallery στο Βρετανικό Μουσείο, στην
οποία εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα,
είναι κλειστή για
το κοινό εξαιτίας
των επιβεβλημένων
εργασιών
αποκατάστασης των
φθορών της.

Το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
υποστηρίχθηκε σθεναρά από την πλειοψηφία
των μελών της Επιτροπής.
Στην 22η Σύνοδο της Διακυβερνητικής
Επιτροπής, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από
πλευράς ΥΠΠΟΑ από το Γενικό Γραμματέα
Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, το Γενικό
Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης
Νικόλαο Σταμπολίδη και την Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική
Παπαγεωργίου.
Από πλευράς ΥΠΕΞ, από τη Νομική
Σύμβουλο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών, Άρτεμη
Παπαθανασίου.
Οι συστάσεις στο πλαίσιο αυτών των
συνεδριάσεων οδηγούν κάθε φορά σε νέες
συζητήσεις ανάμεσα στο Βρετανικό Μουσείο
και στο Μουσείο Ακρόπολης. Συζητήσεις
που συνήθως έχουν θετικό χαρακτήρα,
καθώς αλλάζουν κάθε φορά και οι συνθήκες,
ανάλογα με τις κατευθύνσεις που δίνονται
κεντρικά. Αυτή τη στιγμή, το Μουσείο
Ακρόπολης, πλην του πεπειραμένου
Δημήτρη Παντερμαλή, έχει και γενικό
διευθυντή τον Νίκο Σαμπολίδη. Επίσης,
η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
ασχολείται προσωπικά με το ζήτημα από
το 1999, όταν και ήταν γενική γραμματέας.
Τότε έγινε και η συνάντηση, στην οποία η
ελληνική πλευρά παρουσίασε τα πορίσματά
της για την καταστροφή της «επιδερμίδας»
των γλυπτών, τα οποία βρίσκονται στην
γκαλερί Ντυβέν από καθαρισμό.
Αγγελική Κώττη - liberal.gr
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θ) Καμβάς ηρώων του ‘21 στον
«Απαγχονισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄»
την παρουσία των οποίων
διαμορφώνεται (στο εν λόγω έργο) ένας
πολυσύνθετος καμβάς προσωπικοτήτων
της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Πρώτος όλων, ο Πατριάρχης
Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος
οδηγείται στο μαρτύριο από τον τότε
Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄, ως υπεύθυνος
(καθότι και Εθνάρχης) για τον
ξεσηκωμό των Ελλήνων στο βορρά
(Μολδοβλαχία) και στο νότο (Μοριάς).
Κατά την εξέλιξη των γεγονότων,
τον Πατριάρχη επισκέπτεται ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο αρχηγός της
Φιλικής Εταιρείας, ο οποίος ποιητική
αδεία εκφράζει την
απογοήτευσή του
για τη διχόνοια
ανάμεσα στους
οπλαρχηγούς της
Πελοποννήσου
και ετοιμάζεται
να γράψει
σελίδες δόξας
στην επικείμενη
επανάσταση
προς το βορρά
Ο επόμενος που
επισκέπτεται τον
Πατριάρχη, είναι ο
οπλαρχηγός

Η ηρωική παράσταση «Ο
Απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου
του Ε΄» παρουσιάστηκε από το
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού
Πολιτισμού μέσα στα πλαίσια
του εορτασμού των διακοσίων
χρόνων από την Επανάσταση
του 1821, ως μέρος μιας
τριλογίας ηρωικών έργων, που
έχει ως κοινή συνισταμένη το
μαρτύριο του ήρωα στο τέλος
του έργου και το ανέβασμα της
ψυχής του στους ουρανούς
από τους Αγγέλους.
Στο έργο αυτό, εκτός από
τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Άγιο
Γρηγόριο τον Πέμπτο,
παρελαύνουν επίσης πολλοί
ακόμα ήρωες της ελληνικής
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Επανάστασης του 1821, με
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Ολύμπιος
Γεωργάκης, ο
ηρωικός αυτός
Έλληνας που
πολέμησε με
αυτοθυσία στην
περιοχή της
Μολδοβλαχίας,
αφού πήρε
πρώτα την
ευλογία από
τον ίδιο τον
Πατριάρχη
Γρηγόριο.
Ένας
ακόμα ήρωας,
που είχε έρθει
ήδη σε αντίθεση
με τον Παλαιών
Πατρών Γερμανό στην Πελοπόννησο
και συγκρούεται κατόπιν ποιητική αδεία
και με τον ίδιο τον Πατριάρχη (εξαιτίας
του αφορισμού της Επανάστασης),
είναι ο Παπαφλέσσας σε μια πρόσθετη
(στις δύο προηγούμενες) δραματική και
έντονα συγκρουσιακή σκηνή.
Επιπρόσθετη είναι και η παρουσία
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, σε
μια σύντομη σκηνή συνάντησής του με
τον Πατριάρχη, στην οποία τίθεται επί
τάπητος το ηθικό δίλημμα της επιλογής
ανάμεσα στην τελική φυγάδευση ή το
μαρτυρικό θάνατο.
Παράλληλα με την επί σκηνής
εμφάνιση των παραπάνω ηρώων,
γίνεται κατά τη διάρκεια του έργου

αναφορά και σε άλλες προσωπικότητες
της Επανάστασης του 1821 και κυρίως
στους ιδρυτές (Νικόλαο Σκουφά,
Αθανάσιο Τσακάλωφ, Εμμανουήλ Ξάνθο)
της Φιλικής Εταιρείας, η έδρα της οποίας
τότε ήταν στην Κωνσταντινούπολη.

Μέσα από τη δράση των
παραπάνω ηρώων κατά τη διάρκεια
της παράστασης, θα μπορούσαμε να
ισχυριστούμε ότι (στην ολοκληρωμένη
του πλέον μορφή) το έργο «Ο
απαγχονισμός του Πατριάρχη
Γρηγορίου του Ε΄», έτσι όπως
παρουσιάστηκε στο Μουσείο
Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
(στις 3 Ιουλίου 2021), συνιστά ένα
καμβά ηρώων του 1821, πάνω στον
οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα των
πρώτων έξι μηνών του έτους 1821,
των μηνών δηλαδή πριν και μετά
από την κήρυξη της Επανάστασης.
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29) Η χειρότερη
και με διαφορά






ΚΑΡ: Η χειρότερη υπουργός, που έχει
γνωρίσει ο τόπος, είναι η…
ΧΑΤΖ: Μην το πεις!
ΚΑΡ: Και γιατί να μην το πω;
ΧΑΤΖ: Διότι εκτός του ότι δεν είναι
ωραία έκφραση, δεν ισχύει.

ΚΑΡ: Και γιατί να μην ισχύει;
ΧΑΤΖ: Διότι υπήρξαν και χειρότεροι!
ΚΑΡ: Και γιατί να μην είναι ωραία έκφραση;
ΧΑΤΖ: Διότι πρόκειται για λαϊκίστικα κείμενα.
ΚΑΡ: Και γιατί είμαι λαϊκιστής;
ΧΑΤΖ: Διότι έτσι είσαι σαν τύπος αντάρτη, που κάνεις «ανταρσία».
ΚΑΡ: Και γιατί να μην είμαι τύπος αντάρτη, που κάνω «ανταρσία»;
ΧΑΤΖ: Διότι έτσι οδηγείσαι αυτόματα σε χαμηλά ποσοστά
ποιότητας.
ΚΑΡ: Και πώς μπορώ δηλαδή να οδηγηθώ στα ψηλά;
ΧΑΤΖ: Κάνοντας τη διαφορά στον πολιτικό πολιτισμό αυτής της 		
χώρας.
ΚΑΡ: Και πώς μπορώ να κάνω αυτή τη διαφορά;
ΧΑΤΖ: Μιλώντας στους αντιπάλους σου με το «σεις» και με το
«σας».
ΚΑΡ: Να δίνω και κανένα φοντάν; Κανένα φρουί-γλασέ; Κανένα
τσάι;
ΧΑΤΖ: Καλή ιδέα! Είναι αυτό που λέμε: «Αστική ευγένεια».
ΚΑΡ: Να πηγαίνω με το αστικό δηλαδή, για να είμαι ευγενικός;
ΧΑΤΖ: Όχι, βρε! Εννοώ: «Αγωγή».
ΚΑΡ: Θα μου κάνει και αγωγή;
ΧΑΤΖ: Ναι! Και αγωγή και μαθήματα αγωγής!
ΚΑΡ: Για να μην είμαι ανάγωγος;
ΧΑΤΖ: Ναι! Είπαμε! Θα μιλάς με το «σας» και με το «σεις».
ΚΑΡ: Ωραία! Να δοκιμάσω;
ΧΑΤΖ: Ναι! Για δοκίμασε!
ΚΑΡ: Κυρία υπουργός με το «σας» και με το «σεις»…
ΧΑΤΖ: Πολύ ωραία!
ΚΑΡ: Έχετε ωραίο χαμόγελο με το «σας» και με το «σεις»…
ΧΑΤΖ: Μπράβο! Μπράβο! Έξοχα!
ΚΑΡ: Έχετε και ωραία μπαλκόνια με το «σας» και με το «σεις»…
ΧΑΤΖ: Στο σπίτι της; Έχεις πάει; Τι λες, βρε;
ΚΑΡ: Είστε υπουργός της αγωγής με το «σας» και με το «σεις»…

ΧΑΤΖ: Έξοχα!
ΚΑΡ: …η χειρότερη και με διαφορά με το «σας» και με το «σεις».

Σελίδα
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Η μάσκα
της μάσκας…

© Pipina D. Elles
(4/10/2020)

Χαρακτήρες: Καραγκιόζης, Κολλητήρι,
Χατζηαβάτης
Φιγούρες: Παλαιοθόδωροος

Καραγκιόζης: Και μην ξεχάσεις τη μάσκα, γιε μου!
Κολλητήρι: Όχι πατέρα… Εσείς οι μεγάλοι πρέπει να φοράτε μάσκα!
Καραγκιόζης: Εντάξει… Θα τη φορέσω, σαν βγω στα μαγαζιά!
Κολλητήρι: Και αν δεν πας, πατέρα, στην αγορά και σε επισκεφτούνε κάποιοι, κράτησε
και πάλι τις αποστάσεις! Από μακριά το κουτσομπολιό, έτσι;
Καραγκιόζης: Δεν ντρέπεσαι να μιλάς έτσι στον πατέρα σου, βρε ανάγωγε;
Κολλητήρι: Έλα τώρα, πατεράκι μου! Από αγάπη το λέω! Τι δηλαδή… Είναι καλύτερα
να πάθεις κάτι και μετά να τρέχουμε πέρα-δώθε;
Καραγκιόζης: Και τι είμαι, γιε μου; Βλάκας; Τόσους μήνες, για να μην πω χρόνια,
κοντός ψαλμός, αλληλούια, όλα για τον ηλίθιο τον κορονογιό!
Κολλητήρι: (Γελάει) Κορονοϊό, πατέρα μου!
Καραγκιόζης: Τι διαφορά κάνει επιτέλους; Ε;
Κολλητήρι: Έτσι όπως το λες, ακούγεται γιος της κορώνας ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων!
Ο κορονοϊός είναι σοβαρή ίωση, η κορυφή… Η κορώνα του ιού, κατάλαβες; Τώρα… Να
το πιστέψουμε… Να μην το πιστέψουμε… Θα δείξει!
Καραγκιόζης: Τι λες γιε μου; Λες να είναι κόλπο;
Χατζηαβάτης: (Πλησιάζει, μιλώντας) Πάλι μαλώνετε εσείς;
Καραγκιόζης: Ε! Πού πας μωρέ! Μην πλησιάζεις άλλο!
Σταμάτα εκεί που είσαι!
Χατζηαβάτης: Τρέχει κάτι;
Καραγκιόζης: Καλά! Εσύ πού ζεις;
Χατζηαβάτης: Ε… Εκεί κάπου… (Δείχνει με το χέρι του)
Δίπλα στο Σεράγι!
Καραγκιόζης: Και δεν έχεις ακούσει τίποτε, στη δική σας
επικράτεια, για το μικρόβιο που σκοτώνει;
Χατζηαβάτης: Ε, να σου πω… Δεν έχω δει κανέναν εδώ
γύρω να αποδημεί στον Αλλάχ… Καταλαβαίνεις;
Καραγκιόζης: Στον καφενέ πηγαίνεις;
Χατζηαβάτης: Δεν έχω καιρό! Έχω δουλειές… Ξέρεις εσύ!
Δουλειές του Βεζύρη!
Καραγκιόζης: Βρε Τζαναμπέτη, με δουλεύεις;
Κολλητήρι: Ε, είναι κι αυτός ολημερίς με την
Βεζυροπούλα! Σκύλος της δηλαδή, που την υπακούει
τυφλά!
Χατζηαβάτης: Και σένα τι σε νοιάζει, παιδί πράγμα,
να κουτσομπολεύεις… Ίδιος ο πατέρας σου είσαι! Δεν
ντρέπεσαι, που χώνεσαι εκεί που δεν σε σπέρνουν!
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Κολλητήρι: Μα αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Χατζηαβάτη!
Καραγκιόζης: Ο γιος μου δεν λέει ψέματα, γιατί «όποιος
λέει ψέματα»…
Χατζηαβάτης: Ναι… Ναι… Ξέρω … «Πέφτει μες τα αίματα»!
Καραγκιόζης: Λοιπόν, για να τελειώνουμε! Θέλεις κάτι;
Χατζηαβάτης: Ε, ναι! Κάτι ήθελα… Αλλά το ξέχασα… Μα δεν
αφήνετε μυαλό στον άλλον με τα τρελά σας! (Ο Χατζηαβάτης
ρίχνει ένα βήμα)
Καραγκιόζης: Είπα όχι άλλο βήμα! Καλά, δεν ζει στην
Ελλάδα η αφεντιά σου; Δεν ακούς ότι ο ιός επαναστάτησε,
γιατί είμαστε ανεπρόκοποι και βάλθηκε να μας
ποινικοποιήσει, αν δεν φοράμε μάσκες; Να μην κάνουμε τον
έξυπνο, έτσι; Καθώς το καλοκαίρι έφυγε και ο χειμώνας που
πλησιάζει, δεν θα μας χαριστεί! Γρίπες και πάλι γρίπες!
Χατζηαβάτης: Ωχ! αδελφέ! Εμείς ζούμε στας εξοχάς!
Αναπνέουμε καθαρόν αγέρα, δεν έχουμε ανάγκη από τες
γρίπες! Γρίπη γουρουνιών, γρίπη ΣΑΡΣ, γρίπη κορονοϊός…
Καραγκιόζης: Μωρέ, είσαι τυχερός, που δεν υπάρχει τζαμί
εν λειτουργία, εδώ! Γιατί από ό,τι ακούω, οι μουσουλμάνοι
δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτού του είδους τα προφυλακτικά!
Χατζηαβάτης: (Γελάει πονηρά) Τι προφυλακτικά και
κουραφέξαλα λέγεις, βρε! Γιατί εσύ που είσαι Χριστιανός,
παγαίνεις στην εκκλησία σας, ανεπρόκοπε;
Καραγκιόζης: Δεν πηγαίνω, γιατί είμαι τόσο αμαρτωλός, που φοβάμαι ότι ο τρούλος
θα με πλακώσει κάποια στιγμή! Έχω όμως τα εικονίσματα του Αγίου Γεωργίου του
Νεομάρτυρα Ιωαννίνων και του Αϊ Ανδρέα των Πατρών! Ε, ξέρεις, έχω και εγώ τις
αγάπες μου τελικά!
Χατζηαβάτης: Να μη σε ακούσει η γυναίκα σου, βρε!
Καραγκιόζης: Α, να χαθείς, μούτρο!
Κολλητήρι: Πω… πω… Τι άνθρωποι είστε επιτέλους εσείς οι δύο! Ενήλικοι σου λέει
ο άλλος! «Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα!
Βγάλε το καβουράκι σου να μην βραχτεί η ομπρέλα!» Άντε
να του δίνω, γιατί με πονοκεφαλιάσατε! (Αποχωρεί)
Χατζηαβάτης: Ακόμα κι ο γιος σου κουράστηκε!
Καραγκιόζης: Τέτοιος χοντροκέφαλος που είσαι, τι
περιμένεις! Άντε και πες στην Βεζυροπούλα να σου
δώσει μερικές μάσκες, γιατί σε μερικά μέρη κυρίως είναι
επικίνδυνα λόγω του γιου! (Ο Χατζηαβάτης γελάει)
Χατζηαβάτης: Του κορονοϊού, βρε αχαΐρευτε!
Καραγκιόζης: Δίνε του μην με πιάσουν οι διαβόλοι! Ενώ
δήθεν δεν ξέρεις τίποτε και κάνεις το χαζό, στο τέλος μας
λες ότι εμείς είμαστε οι χαζοί και εσύ ο ξύπνιος! Ουστ
εδώθε!
Χατζηαβάτης: Καλά, Καραγκιόζη, μην είσαι κακός! Είπα να
γελάσουμε κομμάτι αλλά εσύ… Πού χαμπαρίζεις από τέτοια!
Καραγκιόζης: Πονηρός, όπως πάντα! Άντε γεια! (Κλείνει
την πόρτα του αφήνοντας σύξυλο τον Χατζηαβάτη)
Χατζηαβάτης: Τι του έκανα, τζάνουμ! Δεν πειράζει,
γιαβρούμ! Αύριο θα τα έχει ξεχάσει όλα αυτά ο μπουνταλάς,
με τη μεγάλη καρδιά!
Τέλος
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ΓΝΩΜΗ
Η ανανέωση μιας τέχνης δεν είναι πάντοτε κάτι εύκολο.
Ιδίως μάλιστα αν πρόκειται για μια παραδοσιακή τέχνη με
πανάρχαιες ρίζες, όπως είναι το Θέατρο Σκιών.
Ως προς τον Καραγκιόζη, η σημερινή αποθέωση των
μεταρρυθμίσεων του Μίμαρου αποσιωπά το γεγονός ότι οι
μεταρρυθμίσεις αυτές πέρασαν στην κυριολεξία δια πυρός
και σιδήρου.
Πόλεμο δέχτηκαν και οι μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις
του Θεοδωρόπουλου, ισάξιες (αν
όχι ανώτερες) του Μίμαρου, όπως
και οι καινοτομίες του Βασίλαρου στο δραματολόγιο.
Όλοι όμως εδώ και πολλά χρόνια έγιναν κοινωνοί
των παραπάνω μεταρρυθμίσεων, με τον ίδιο τον Γιάνναρο
να μου εκμυστηρεύεται το 2006 ότι η γενιά του, όταν
ήτανε νεότερος, ήξερε περί Ντίνου και Βασίλαρου,
ενώ ο Μίμαρος ακούστηκε μεταπολιτευτικά από τους
καραγκιοζολόγους.
Μεταπολιτευτικά, πάντως, οι ανανεωτικές ιδέες
για το Θέατρο Σκιών επανέρχονται
αρχικώς από τον Κώστα και Δημήτρη
Λαδόπουλο, σύμφωνα και με τις
αναφορές του Θανάση Φωτιάδη.
Οι ίδιες ιδέες συστηματοποιούνται κατόπιν από μάχιμους
καραγκιοζοπαίχτες με το Έντεχνο Θέατρο Σκιών, που
προϋποθέτει βαθιά γνώση της θεωρίας, για να διατυπωθεί
και να κατανοηθεί.
Παράλληλα, άλλες σύγχρονες τάσεις ανανέωσης
του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών περί
ενός ισότιμου διάλογου της σκιάς
με άλλες τέχνες συναντιούνται και
συγκεκριμενοποιούνται στην τάση για Μουσικό Καραγκιόζη με
έμφαση προφανώς στο μέλος εις βάρος του θεατρικού λόγου.
Όμως, η τέχνη του Παραδοσιακού Καραγκιόζη (ακόμα
και του Έντεχνου) είναι πάνω από όλα η σκιά, η δισδιάστατη
φιγούρα και κυρίως, πάνω από όλα, ο θεατρικός λόγος.
Όλα τα υπόλοιπα, όπως το μέλος ή η σκηνογραφία κτλ.,
ήταν και είναι πάντοτε επικουρικά στο νεοελληνικό Θέατρο
Σκιών.
Και αυτά τα λέει η Ποιητική, η οποία μπορεί φυσικά να
δευτερολογήσει άνετα…
Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης
(Πατραϊκός ή Πατρίκιος)
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Ο Καραγκιόζης
από τον
Πόντον
Τίτλοι τέλους!!!

Ακούσατε, ακούσατε: Άγγλοι,
Γάλλοι, Πορτογάλοι, Έλληνες και
Οθωμανοί, «Ο Καραγκιόζης από τον
Πόντον» έφτασε στην κορυφή! Σε μια
εκδήλωση τιμητική (που θα γινόταν
δια ζώσης, αν δεν υπήρχε ο Covid,
«Εγώ ο Απαισιότατος» δηλαδή),
πήρε το πρώτο το χαρτί (έπαινοι, τα
πειστήρια του «εγκλήματος»).
Και σεις καλοί μας ηθοποιοί,

που τολμήσατε να μιλήσετε στην
ποντιακή, σας ευχαριστούμε πολύπολύ! Φίλοι μας καρδιακοί, μεγάλοι
και μικροί, σας αποχαιρετούμε με μία
ευχή: Είθε η διάλεκτος η ποντιακή
σε ολόκληρη την οικουμένη να
ακουστεί…
Avanti, Maestro!
Ελισάβετ Αμαραντίδου

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
Αν δ ε ν σ ο υ α ρ έ σ ε ι τ ο δ ι ά β α σ μ α , ε ί ν α ι
επειδή δεν έχεις βρει το κατάλληλο βιβλίο.
Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
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Ο κόσμος του Καραγκιόζη.
Φιγούρες
The world of Karaghiozis. Figures

δίγλωσση έκδοση, εκδόσεις:
«24γράμματα»

«Ο κόσμος του Καραγκιόζη» από τη συλλογή του
καραγκιοζοπαίχτη Θανάση Σπυρόπουλου.
Ο πρόλογος, η αξιολόγηση και ταξινόμηση της ύλης,
η περιγραφή των εικόνων και τα βιογραφικά έγιναν από
τους Απόστολο Γιαγιάννο, Αριστείδη Γιαγιάννο και
Ιωάννη Δίγκλη.
Η γενική εισαγωγή και η εισαγωγή στα κεφάλαια
έγινε από τον Θόδωρο Χατζηπανταζή (ομότιμο
καθηγητή πανεπιστημίου Κρήτης, τμήμα Φιλολογίας).
Μία έκδοση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
για να τη δωρίσετε σε φίλους σας ανά την υφήλιο. Για
παραγγελία εκτός Ελλάδας με δωρεάν έξοδα αποστολής
σε όλο τον κόσμο εδώ: https://24grammata.com/product/91516/
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Μία σπάνια έγχρωμη έκδοση, σημείο αναφοράς για
τον ανεπίσημο νεοελληνικό πολιτισμό. «Ο κόσμος του
Καραγκιόζη» μέσα από τις φιγούρες του Βασίλαρου,
του Θανάση Σπυρόπουλου, του Δημήτρη Ασπιώτη,
του Σπύρου Κούζαρου, του Ντίνου Θεοδωρόπουλου,
του Βασίλη Φιλντισάκου, βρέθηκαν στη συλλογή του
Θανάση Σπυρόπουλου. Οι Απ. και Αρ. Γιαγιάννος
μαζί με τον Ι. Δίγκλη τα επεξεργάστηκαν και τα
φωτογράφισαν εκ του φυσικού το μακρινό 19721974 και επιμελήθηκαν μια λαμπρή έκδοση, η οποία
κυκλοφόρησε για λογαριασμό των εκδόσεων "Ερμής"
το 1975 και βραβεύτηκε από το φεστιβάλ της Λειψίας
το 1977.

Ο Τσάρλι Τσάπλιν έζησε 88 χρόνια.
Μας άφησε 4 δηλώσεις:
(1) Τίποτα δεν είναι για πάντα σε αυτόν τον κόσμο, ούτε καν τα προβλήματά
μας.
(2) Λατρεύω να περπατάω στη βροχή, γιατί κανείς δεν μπορεί να δει τα
δάκρυά μου.
(3) Η πιο χαμένη μέρα στη ζωή είναι η μέρα που δεν γελάμε.
(4) Έξι καλύτεροι γιατροί στον κόσμο:
1. Ο ήλιος.
2. Ξεκούραση.
3. Άσκηση.
4. Διατροφή.
5. Αυτοσεβασμός.
6. Φίλοι.
Μείνε σε αυτούς σε όλα τα στάδια της ζωής σου και απόλαυσε μια υγιή ζωή...
Αν δεις το φεγγάρι, θα δεις την ομορφιά του Θεού...
Αν δεις τον ήλιο, θα δεις τη δύναμη του Θεού...
Αν δεις έναν καθρέφτη, θα δεις την καλύτερη δημιουργία του Θεού. Οπότε
πίστεψέ το.
Είμαστε όλοι τουρίστες, ο Θεός είναι ο ταξιδιωτικός μας πράκτορας, που
έχει ήδη εντοπίσει τις διαδρομές, τις κρατήσεις και τους προορισμούς μας...
Εμπιστευτείτε τον και απολαύστε τη ζωή.
Η ζωή είναι απλά ένα ταξίδι! Ως εκ τούτου, ζήσε το σήμερα!
Αύριο μπορεί να μην είναι.
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Μαριονέτα
Πάντοτε επίκαιρο χιούμορ
με μία επίκαιρη μαριονέτα…

Mανωλάκης ο Βομβιστής
ΔΙΑΒΑΖΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
"Παππού,
πώς χάνεις τη ζωή σου;"
Η ζωή χάνεται με πολλούς τρόπους, γιε
μου.
- Χάνεται, όταν σου στερούν την ελευθερία
και τα δικαιώματά σου.
- Χάνεται, όταν σπαταλάς τη ζωή σου
σκύβοντας το κεφάλι, για να ικανοποιήσεις
τις ζωές των άλλων και όχι τη δική σου.
- Χάνεται, όταν νομίζεις ότι όσα
περισσότερα λάθη βρίσκουμε στους
άλλους, τόσο αυξάνεται η δική μας αξία.
- Χάνεται, όταν λυπάσαι κάθε στιγμή που
αποτυγχάνεις και δεν ψάχνεις λύσεις για
να πετύχεις.
- Χάνεται, όταν ξοδεύεις το χρόνο σου,
ζηλεύοντας τους άλλους.
- Χάνεται, όταν εστιάζεις μόνο στα αρνητικά
και σταματάς να απολαμβάνεις την ομορφιά
της ζωής! Είναι όμορφη η ζωή, πίστεψέ με!
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ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ:
19ου ΤΕΥΧΟΥΣ

(Νοέμβριος 2020)

Τέσσερις
εικόνες
μιλάνε όσο
4.000
λέξεις…
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Έκθεση ζωγραφικής
«Ήμουν παιδί το ‘21»
Συνέντευξη κυρίας Αρβελέρ:
https://www.youtube.com/watch?v=KnHHks-LPDU
Στο πλαίσιο της έκθεσης ζωγραφικής μαθητών και
εικαστικών-καλλιτεχνών με τίτλο: «Ήμουν παιδί το ‘21»,
που συνδιοργάνωσαν το 5ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης
«Γεώργιος Μπουζιάνης», η Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αθηνών και το Μουσείο Ελληνικής
Παιδικής Τέχνης, σε συνεργασία με το Δήμο Δάφνης
Υμηττού, τον Οργανισμό Πολιτισμού Δήμου Δάφνης
Υμηττού, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Σύλλογο
«Οι φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου
των Δελφών» και την Ελληνοαμερικανική Ένωση,
βρεθήκαμε στις 21/1/2021 στα γραφεία του Ευρωπαϊκού
Πολιτιστικού
Κέντρου των
Δελφών, για να
συναντήσουμε και
να συνομιλήσουμε
με την Πρόεδρό
του, Πρύτανη
κα Ελένη Αρβελέρ. Τις ερωτήσεις στην κα Αρβελέρ
έθεσαν ο Διευθυντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου
Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης» κος Νικόλαος
Ευσταθίου και η επιμελήτρια της έκθεσης, ιστορικός
τέχνης κα Λουΐζα Καραπιδάκη. Οι απαντήσεις της κας
Αρβελέρ καταγράφηκαν, για να μεταφερθούν στους
μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, καθώς και
στα παιδιά των υπολοίπων σχολείων.
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ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ
ΤΑ
ΜΕΡΑΚΙΑ!
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ
Πάνου
Καπετανίδη

)
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Μας στέλνει ο
Σωτήρης Χαρίδημος
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MADE IN GREECE 21

από 22 Μυκονιάτες εικαστικούς
δημιουργούς
της Στελίνας Μαργαριτίδου
Η απεικόνιση της ιδέας και γεγονότων

μιας επανάστασης που συγκλόνισε τον κόσμο

στη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Το φαινόμενο
των 400 χρόνων τουρκικής σκλαβιάς, αλλά που
έχει προηγηθεί μια Ρωμαϊκή κατάκτηση μιας
Ελληνοπρεπούς Βυζαντινής αυτοκρατορίας και
η Ενετοκρατία, πολύ συμβολικά διαβάζεται με
τέσσερα νούμερα 1821 ή και με δύο 21.
Ιδέες της ψυχής, του νου, της λογικής
και του παραλογισμού 22 καλλιτεχνών από την
Μύκονο, επισφράγισαν το πολιτιστικό καλοκαίρι
της Μυκόνου για την επέτειο των 200 χρόνων
από την απελευθέρωση, με τίτλο «Made in Greece 21». Η ιδέα υλοποιείται με την αιγίδα του
Πολιτιστικού Παραδοσιακού Χορευτικού Συλλόγου
«Οι Ανεμόμυλοι» και οργάνωση της Μαρίνας
Πετρή.
Οι σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες της
Μυκόνου, ζωγράφοι, φωτογράφοι, γλύπτες,
σχεδιαστές, αποδεικνύουν με δυναμικά έργα
πως δεν είναι αυτόνομες μονάδες αποκομμένες
από το περιβάλλον Μύκονος και την τοπική και
πανελλαδική ιστορία, τηρώντας ο καθένας τους
ένα δυναμικό προσωπικό έργο.
Το σημείωμα της Μυκονιάτισσας
φωτογράφου Αλεξάνδρας Σταυροπούλου φωτίζει
αντιπροσωπευτικά τον τρόπο προσέγγισης των
έργων και καλλιτεχνών:
«Made in Greece 21».
Ήταν μία τρέλα;
Από μικρή αυτό που με συντάρασσε
συθέμελα, ήταν ότι οι ήρωες του ‘21, γνωρίζανε
πολύ καλά τη βαναυσότητα που θα υφίσταντο, αν
πέφτανε στα χέρια των Τούρκων.
Οι Τούρκοι δεν δίσταζαν να βασανίζουν
τους εξεγερμένους με βασανιστήρια, οικεία
σε αυτούς, που δεν χωρά ο ανθρώπινος
νους, όπως ξεκοιλιάζοντας έγκυες γυναίκες,
σουβλίζοντάς τους, παλουκώνοντάς τους,
βάζοντάς τους σε σακιά με γάτες, ποντίκια ή

φίδια, αποκεφαλίζοντάς τους, αφού
τους βασάνιζαν πρώτα. «Ελευθερία ή
Θάνατος» ήταν το σύνθημα και πάνω
από σαράντα σημαίες είχαν το μήνυμα
αυτό. Καμία μεσοβέζικη κατάσταση!
Ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα, το
1838, οπλαρχηγός από τα δεκαεπτά του,
είπε:
Παιδιά μου! Εις τον τόπο τούτο,
οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και
εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες
σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν
είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να
φθάσω τα ίχνη των…
Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον
πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και
εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν… Ο
κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ημείς, αν δεν είμεθα
τρελοί, δεν θα κάναμε την επανάσταση!
Ζωγραφικά έργα εξέθεσαν, από 1 έως 10
Οκτωβρίου, στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου
οι: Τζωρτζίνα Αρμακόλα, Εύα Γρυπάρη, Άννα
Ελευθερίου, Δήμητρα Ζουγανέλη, Βασίλης
Καβουρίδης, Αποστόλης Κωνσταντάς, Ειρήνη
Μονογιού, Μάκης Μωράκης, Ελένη Μανάλη,
Ελένη Νικολάκη, Πάνος Μπρούσαλης, Μαρίνα
Πετρή, Βούλα Σκαγιά, Angela Pipikios Χειμωνά,
Ιωάννα Χειμωνά. Γλυπτική και κόσμημα: Θάλεια
Γαρυφάλλου. Installation: Βασίλης Ρουμελιώτης.
Μωσαϊκό: Ειρήνη Συριανού. Φωτογραφία:
Λιάνν Βορριά, Παναγιώτης Γιώκας, Αλεξάνδρα
Σταυροπούλου. Σχέδιο μόδας: Αδαμαντία
Κατσάμπη.
Την οργάνωση της έκθεσης έκανε

η Μαρίνα Πετρή.
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