ΩΒΗΝΩΝ 1983
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1-22 ΕΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΙΜΜ ΔΡΧ.

ΚΥΡΙΑΚΗ t
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.- Εόρι.,..ίδc.u: «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ,..- ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΘΑ
ΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.- Μετάψρσ.σις: Θ. ΣΤΑΥΡΟΥ. Σκηιv,ο&εσία: ΤΑΚΗ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ. Σκηve>γρα
· ;σίαι•: ΑΝΤ. ΦΩΚΑ. Μσvσική σiι1'19ατις καί διεuθιι111CΤις : ΑΡΓ. ΚΟΥΝΑΔΗ.
ψία: Κλ. ΚλΩΝΗ. ΈΙΑδιnμο
Χcροy,ρσJψί•αι: ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΒΑΡΟΥΤΗ. Μω.σι-.ή Διδο.σ.ιοο!λία : ΕλλΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙ·ΔΟΥ.

30,

25,

2·0, 10

ΔΕΥΤΕΡΑ 2
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ.·- Σ'��ιφωvιrκή σν>ο;ιιλί.α.- Διεv:!ιιντής ΌpJCι}στρας: STANISLAV WlSLOCK 1. Σο?-ίιστ: SVIAT05LAV RICHTER (,.ιάνο).

150, 1QO,

75, 40

ΤΡ·ΙΤΗ 3, ΤΕΤ ΑΡΤΗ 4, ΠΕΜΠΤΗ 5.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.- «Η ΘΥΣΙΑ Τ<ΟΥ ΑΒΡΑΑΜ» Μιιcrτήρισν. - ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙ
ΝΟΥ.- Σιι<ηνι:>i!εισία: .Αλ. ΜΙΝΩΤΗ. Σκnvογ·ρ«Φία : Κλ. ΚλΩ�Η. Έ•19ιιμο.σίαι: ΑΝΤ. ΦΩΚΑ. Μοιι.σιι<ή
· ύ••2-ιΙσις ι<αί διώ
cτ
· θιινσις: Ν. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ.

30,

25,

�Ο. 10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6
ΦlλΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΙΕΝΝΗΣ.- Σuμφι.>·•ιιι<ή σuvΟJυλίο;.- Διω&ι<ντής "0;,,χήστpc.ς: HERBERT
VON KARAJAN.

350, 230, 130, 70

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7
ΦlλΑΡ'ΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΙΕΝΝΗΣ. - ΣUΙμ.ψωvιιιοή σu�αιι,λί·α.-Διωθιιvτής Όpχι}ο-τ<ρας: HERBERT
VON KARAJIAN. Σολί•στ: PIERRE FOURNIER (6ιc�c-,.τσέ�λλο), OHRISTIAN FERRAS (6ι <>λ ί ) .

350, 230, 130, 70

ΚΥΡΙΑΚΗ 8
ΦΙΛΑΡΜΟΙΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΙΕΝΝΗΣ. - Σ"μφωvικ;ή .01ιι>•σ>ιιλία.- Διω
· θu•..,,ής
::iTRAUSS. Βιεvνέζι.κα 6ό!λς.

'Qριχή11�pας: EDUARD

200, 130,

80, 40

ΔΕΥΤΕΡΑ 9
ΦlλΑΡΜιΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΙΕΝΝΗΣ.- Σι!μψω»:,κή σιινCJι:ιλί·α.- Διιιvθuντής Όpχίιστ,σας: HERB1ERT
350, 23<0, 130, 70
VON KARAJAN. Σολίστ : SVIATOSLAV RΙCΗΠΞ κ (πιάνc).

ΤΡΙΤΉ t Ο, ΤΕΤΑΡΤΗ 11, ΠΕΜΠΤΗ 12.
ΟΡ•ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.- '.ι\JριστΟφά,οuς «ΣΦΗΚΕΣ».- ΧΡΙΣΤΟ:Ι>ΟΡ•ΟΣ ΝΕΖΕΡ.- Με·
τόιtc·σJσις: Θ. ΣΤΑΥΡΟΥ. Σκην•σ3ε.σία: .Αλ. ΣΟλΩΜΟΥ. Σκιyνι:>y,ραφίαι - Έ>1&uμ·ασίαι: Γ. ΒΑΙ<.λλΟ.
Μc·u.cτι•ιοή σιί»3ιr.σι · ς κ
• ύθuvσις : Ν. ΜΑΜΑΓΚΑΚ Η. Χcιpcγ�·ο1φισ:: Μ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ - Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ.
· αί δ ιε
Μcu•σι0<.ή δΙ.ΙSc.•011<αλί•α: ·ΕλλΗΣ ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΟΥ.

30,

25,

20, 10

30,

2'5,

20, lΊ
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25,

2·0, 10

30,

25,

20, 1\J

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14, ΚΥΡΙΑΚΗ 15.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.- Εόpιπί1δcu: .,ΕΛΕΝΗ».- ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΚΩ·
ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.- ΜετόJψp<>ΙΟ'ις: Θ. ΣΤΑΥΡΟΥ. Σχη»·c-&ΞJσί:χ
· : ΤΑΚΗ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ. Σκ·ηνογ.ρσJΦί·α: Κλ.
ΚΛΩΝΗ. ΈΨΕ'uιμaJΟ'ίαι: ΑΝΤ. ΦΩΚΑ. Μοuσι,.ή σιίvθε σις ,,.αί διείΙΘu<>σις: ΑΡ•Γ. ΚΟΥΝΑ:ΔΗ. Χσ.ροιy,ρ·α;Φία:
ΤΑΤΙΑΝ•ΑΣ ΒΑΡΟΥΤΗ. Μο u σιικιή διδασκαλία: Ε λλΗΣ ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΟ'Ι'.

ΔΕΥΤΕΡΑ 1·6.
ΕλλΗΝΙΚΟΙ ΛΑ·Ι·ΚΟΙ ΧΟΡΟΙ.- λΥΚΕΙΟΝ

·Ελλ ΗΝΙΔΩΝ.

ΤΡΙΤΗ t7, ΤΕΤΑΡΤΗ tθ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΒΑΤΡΟΥ.- Σοφι:>κλέοuς: «ΑIΑΣ».- ΘΑΝΟΣ ΚΩΤ ΣΟΠ!ΟΥΛΟΣ.- Μετά
φρσισις: 1. ΓΡΥΠΑΡ'Η. Σκηvc.θεισία: Τ.ΑΚΗ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ. Σιιαηvοy•pα:φί·α: Κλ. ΚλΩΝΗ. Ένδιιιμ·ο:σίαι :
ΑΝΤ. ΦΩΚΑ. Μσuισικ
• ή: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. Χοpοy4)αψίο:: ΖΟΥΖΟΥ ΝΙΚΟλιΟΥ.ΔιΗ. Μοuισι·κή δι·5αχn<.01ί
λ α:
ΕλλΗΣ ΝΙΚΟΛΑ Ι·Δ·ΟΥ.

1

ο

ΠΕΜΠΤΗ t9, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 20.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙ'Κ•ΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.- Εόρι1Τίδοu: «ΑΝΔΡ•ΟΜΑΧΗ».-ΑΝΝ�Α ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ. θΑΝΟΣ
ΚΩΤΣiΟ1ΠΙΟΥλΟΣ.- Μετάφρασις: Θ. ΣΤ.ΑΥΡΟ
· Υ. Σκηνcθε.σία: ΤΑΚΗ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ. Σι<ηvογ�Ρ'ΟJΦία: Κλ.
ΚλΩΝΙΗ. 'Ε>Ι&u,μ·σJαίαι: ΑΝΤ. ΦΩΚΑ. ΜοuσιΙΚή σύveεcτις ,καί διε.ύ8v>1σις : ΑΡΓ. ΚΟΎ'ΝΑΔΗ. Χο·ροιγ1pσJφί•α:
ΤΑΤΙΑΝΑΣ B.lorP•OYT<i-1. Μοιισική διδσ>σ.ι<αλία: Ελ�ΗΣ ΝΙΚΟ
· ΛΑΙ'ΔΟΥ.

ΣΑ.ΒΒΑΤΟΝ 21, ΚΥΡΙΑΚΗ 22.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡ·ΟΥ.- 'Α,ριστοφόve>uς «ΣΦΗΚΕΣ».- ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΗΕΖΕΡ.- Με.
τόι�·:.οιcτις: Θ. ΊΤΑΥΡΟΥ. Σ1<rJvσθατία: Αλ. ΣΟλΩΜΟΥ. Σ•κηνο'(ΙΡΟ:Φίαι • 'Ε>'δuμσσία:ι: Γ. ΒΑΚΜΟ.
· ιισις "'°'ί διεuθv>"CΤις: Ν. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ. Χ<>�DΥ:Ρ«Φια: Μ. Γ1ΕΩΡΓΑΑΑ - Σ. .ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Μc·�<σ:ική .σύν8
· .
Μcι;·σι,κή δι15α01καλίο:: ΕλλΗΣ ΝΙΚΟΛΑ'Ι·ΑΟΥ.
ΠΩΛΗΣ 1 Σ

ΕΙ Σ ΙΤΗΡ ΙΩΝ:

Είς τό Γραφείον ,,,σ ΦΕΣΤΙ ΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, Λεr..>φόρος Βασιλίσσης Σοφίας 1
6�3.061 -- 9 π.μ.-1.30 μ.μ. καί 5-9 μ.μ.

-·

Τηλέφ.

,, Ο, τι :προτιμούν οί έκλεκτοt καπνισταi
σε δλο τον κόσμο ...
Σήμερα, στiς περισσότερες πρωτ-εύουσες τ-ού κόσμου
τα σιγαρέττα Παπαστράτος Νο 1 είναι δείγμα καλού
γούστου καi ποιότητος
Διαλεκτός έλληνικος καπνός έπεξεργάζεται άπό είδι
κους με μεγάλη πείρα σε ενα ίδεώδες χαρμάνι, που βιο
μηχανοποιείται

μΕ τέλεια μηχανήματα καi παρουσιά

ζει ενα σιγαρέττο, που είναι πραγματικa άσυναγώνισ'tο

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π3

'Από τό γόνιμο παρόν πρόc; iva αίσιόδοξο μέλλον
Ή ΙΖΟΛΑ, μέ τίς νέες έ'ι'κaτaστόσεις της, μέ τήν έφαρμο'ι'ή
εύρuτότοu προ'ι'ρόμματος

έρεuνQν κα/

σύμπραξι τwν δύο με'ι'όλwν

μελετwν

όμερικaνικwν

καί μέ τή

έταιριwν RH Ε ΕΜ

MANUFACTURING Co καi RCA WHIRLPOOL έδραfwσε τήν
όδισφιλονfκητη πρwτοκαθεδρfa της στήν έλληνική ό'ι'ορά καί
έξασφάλισε τiς προϋποθέσεις 'ι'Ιό διεuρwπαϊκή συναγwνιστι·
κότητα.

ΘΕΑΤΡΟ
Χρ ό ν ο ς

Β'

Τ ε ϋ χ ος

10

Ίο ύ λ ι ο ς-Αϋγ ο υ στ ο ς 1 9 6 3
Γραφεία:

Σισίνη

35

(Παραπλεύρωr; Χίλτον, Ταχ. τομ. 612)
Νέο τηλέφωνο

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Χτίζουμε στήν ι':ίμμο...- Μαθήματα ό.πό ξένους.- Ή μομ
φή τοϋ τούρκικου. - Πολύτιμα διδάγματα. - Θεατρικός
σελ.
ρυθμό·ς.- Ένας θησαυρός χάνεται

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ:

723-2 59

f:

Διευθυντης
ΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΤΣΟΣ

5

ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑ·Ι·ΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: ΣΩΤΗΡΗ ΣΠΑΘΑΡΗ, καραγκιοζοπαίχτη : Ή
τέχνη μου καi ή ζωή μου
σελ. 52
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ,
μέ τόν Καραγκιόζη

καραγκιοζοπαίχτη : Έζησα
σελ. 55

ΑΝΤΩΝΗ ΜΟΛΛΑ, καραγκιοζοπαίχτη

:

Ό Καραγκιόζης
σελ. 62

Τ Ι Μ Η Τ Ε ΥΧΟΥΣ δρχ.

30

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ :

Σ υ ν δ ρ ο μή έτ η σ ί α δρχ. 150
Έξ ω τ ε ρ ι κ ο ϋ: Δολλάρια

10

'Ο ρ γ α ν ι σμ ώ ν κλπ. δρχ. 500

ΜΕΛΕΤΕΣ καi

ΑΡΘΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ: Καραγκιόζης.
Πάντοτε οίνόφλυξ ετοιμος νά δώσει μαχαιριές. Μετάφραση ό.πό κείμενο του Ρ. Risal
σελ. 27

f:

Τό "Θέατρο" τυπώνεται

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ : Μάθημα
μόνο Νεοελληνικό Θέατρο

στό

'Εργοστάσιο Γραφικών Τεχνών
Ι.

ΜΑΚΡΗ,

Παπαδιαμαντο

πούλου 44, τηλέφωνο 715- 706
. Στοιχειοθεσία :

Μονοτυπικό

'Εκτύπωση έξωφύλλου δφφσετ

&

εlναι τοϋ

9

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ: Ό Καραγκιόζης καi τό Έθνος.
Θεατρική καi πατριωτική παιδεία του Λαου
σελ. 32

Τσιγκο

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ: Θέατρο καi Καραγκιόζης. Μιά πρώσελ. 35
τη ματιά στή σχέση τους

γραφείου 'Αδελφών ΛΑ'l"ΟΥ,
Χαβρίου 9,

7

ΚΩΣΤΑ Η. ΜΠΙΡΗ: 'Ελληνικός δ Καραγκιόζης. Γέν
νημα τών ό.ρχαίων μυστηρίων, ό.ναπλάστηκε στήν έπαρχία τοϋ 1900
σελ.

ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ: Καραγκιόζ - Μπερντές. Καθρέφτης Νεοσελ. 30
ελληνικής πραγματικότητας

Σία,

Φιλεταίρου 8, τηλέφ. 718-237
Τά κλισέ

'Από τό
σελ.

GERARD DE NERVAL: Μιά παράσταση Τούρκικου
Καραγκιόζη στήv Κωνσταντινούπολη του 1850. Μετάσελ. 25
φραση Τάκη Δραγώνα

Σωκράτους 39, τηλεφ. 530.969

ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ

άλήθειας.

SABRI ESA Τ SIYAVUSGJL: Ό Τουρκος Καραγκιόζ
καi τά πρόσωπα του θιάσου του. Μετάφραση Πλάτωνα
σελ. 20
Μουσαίου

συγκρότημα Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ

Α.

ΑΝΤΩΝΗ ΜΟΛΛΑ : Λίγο ό.π' δλα. Κωμωδία μέ πρόλογο. Καταγραφή του καθηγητή Louis Roussel
σελ. 64

τηλέφωνο 233-977

ΦΩΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Τό Θέατρο του Καραγκιόζη. 'Απο
κρυστάλλωσε σέ καθαρές γραμμές τήν εννοια τi'jς ύποσελ. 40
κριτικής τέχνης

f:

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμιρ
'Υπεύθυνος 6λης
Κ ώ στ ας Νίτ σος, Σι σ ί ν η 35

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟ: 'Επιστροφή στίς
πηγές. Θέατρο
·
σελ. 42
άπλό μά δλοκληρωμένο
ΑΛΕΞ. Α. ΞΥΔΗ : Ό Καραγκιόζης καi ή Νεοελληνική
Ζωγραφική. Τήν πλούτισε μέ παραδοσιακά στοιχεία σελ. 45

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Νικ. Κοντορός, Μ. 'Ασίας 1

ΕΥΑΣ ΒΛΑΜΗ: Ή Σερήνα, δ Πατέρας μου κ' 'Εγώ σελ. 47

-\<

ΓIΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ : Καραγκιόζης δ Μέγας. Ένας
σελ. 49
θίασος Διονυσιακών χαρτονόμουτρων

Η ΕΤΚΟΝΑ ΤΟΎ' ΕΞΩΦΤΛΛΟΤ:

ΑΡΕΤΗΣ ΜΟΛΛΑ - ΓΙΟΒΑΝΟΥ :
Μόλλας

Ό πατέρας μου ό

σελ. 59

ΘΕΜΑΤΑ καi ΑΠΟΨΕΙΣ: ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ: Καραγκιόζης, πηγή ό.νάπλασελ. 76
σης του Νεοελληνικου Ιiραματολόγιου
ΜΗΤΣΟΥ Λ ΥΓΙΖΟΥ : Ένα λαϊκό θέατρο μέ ρίζες πού
·
διατηροϋνται ζωντανές
σελ. 76
ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Δέν εσβησε μά πνίγεται
βίαια ή κωμική κ' ήρωική πνοή του
σελ. 77

ΑΛΕΞΗ ΠΑΡΝΗ: Ή ψυχή του έλληνικότατη κ' oi ύπη
σελ. 78
ρεσίες του μέγιστες

ΓΙΑΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗ: Μικρό σχόλιο στόν Ζεϊμπέκικο σελ. 79

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ : Ό Καραγκιόζης καi τό διεθνές
σελ. 79
Κέντρο Μελετών Μαριονέττας
ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ:

'Ο Μεγαλέξανδρος καί τό ψlδι
(Τοίί καραγκιοζαπαίχτrrΧαρίδη,μοu)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

MEDJill REZV ΑΝΙ: Ό Καραγκιόζης, δημιουργία τi'jς
σελ. 80
ζωής τών νομάδων καi τών ζωγράφων του 'Ιράν
. Βιβλία καi ι':ίρθρα γιά τόν Καραγκιόζη
Δίσκοι μέ €ργα Καραγκιόζη

σελ. 81
σελ. 81

3

EΘNll(H

Λ ΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΘΕ.ΑΤΡΟΝ

"0ΛΥΜΠΙΑ,,

ΕΝΑΡ ΞΙ Σ ΧΕ ΙΜΕΡΙΝΗΣ . Π ΕΡΙΟΔΟΥ

1963-64

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΡ Ω Τ Η
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* Χτίζουμε στ ην aμμο...
Εlναι γεγονός: Ή πνευματική μας παράδοση, σέ πολλούς
τομείς καί ιδιαίτερα στό θέατρο, δέν εlναι μεγάλη. 'Ιστορικές
περιπέτειες τοD Έθνους μδ.ς ίίφησαν πολλά χρόνια πίσω άπό
ιlλλους λαούς. Αύτη δμως τfιν παράδοση, μικρfι t\ μεγάλη,
σπουδαία t\ άσήμαντη, δέ μποροDμε νά τfιν άγνοήσουμε.
Θέλοντας καί μή, άπ' αύτή θά ξεκινήσουμε γιά νά δημιουρ
γήσουμε κάτι θετικό καi βιώσιμο. Χωρίς βαθειές ρίζες στόν
τόπο καi στό λαό της, καμμιά μορφη τέχνης δέ μπορεί νά
έπιβιώσει. Κάπου - κάπου θυμόμαστε τήν άλήθεια αύτή. Τότε,
.. άνακαλύπτουμε ,, ξαφνικά τό ενα t\ τό ίίλλο παραγνωρισμέ
νο έργο τής πνευματικής μας παράδοσης, τή μιά t\ τfιν άλλη
μορφή λαϊκής τέχνης, πού θά μποροDσε ν' άποτελέσει πηγη
γιά τή σημερινfι έθνικfι καλλιτεχνική μας έκφραση. Συνή
θως, ό ένθουσιασμός καί τό ένδιαφέρον σβήνουν πρόωρα,
μαζί μέ τiς προσδοκίες πού στηρίξαμε. Κάτι τέτοιο συνέβη
καi μέ τόν Καραγκιόζη. 'Από τήν έποχfι του Μεσοπόλεμου,
ό Φώτος Πολίτης, ενας κατ' έξοχήν θεατρικός άνθρωπος,
έπεσήμανε τή γνησιότητα καi τήν έλληνικότητα τής έκ
φρασης τοD Θεάτρου Σκιών, άναγνώρισε πώς ήταν τό μονα
δικό Νεοελληνικό Θέατρο που βρισκόταν σέ ίίμεση έπαφή
μέ τό Κοινόν του, τό μόνο πού εlχε ρυθμό καί ένότητα περι
εχομένου καί μορφής, τό μόνο πού άποκρυστάλλωσε σέ κα
τακάθαρες, άπλές γραμμές τήν έννοια τf]ς ύποκριτικής τέ
χνης, τό μόνο πού μποροϋσε νά δώσει διδάγματα στούς συγ
γραφείς μας. Πέρασαν τριάντα όλόκληρα χρόνια κι άκόμα
νά· βρεθεί κανένας νά μελετήσει συστηματικά ενα θέατρο
άπλό μά όλοκληρωμένο.Όχι παρεξηγήσεις: Νά τό μελετή
σουμε καί νά παραδειγματιστοϋμε. Νά μήν τό μιμηθοϋμε.
Τό "Θέατρο " μίλησε πολλές φορές γιά έπιστροφfι στiς
πηγές, μ' αύτό τό πνεϋμα καi μ' αύτό τό σκοπό. Άς τό πά
ρουμε άπόφαση: Χωρίς σύνδεση μέ τfιν παράδοση, μένουμε
ξεριζωμένοι. χτίζουμε στήν Cίμμο.. .

* Μαθήματα άπο ξένους
Πότε - πότε ό χώρος τοϋ λαϊκοϋ μας πολιτισμοϋ φωτίζεται
άπό μιά "άποκάλυψη�'. Μιά ρωγμή άνοίγει ξαφνικά στό
τείχος πού ύψώνει αίώνες γύρω του ό λογιωτατισμός καi
μερικοί περαστικοί ρίχνουν βιαστικές ματιές στούς θησαυ
ροuς πο\) κλείνει. Εlναι ντροπή γιά τόν πνευματικό μας κό
σμο. 'Ωστόσο, ξένοι έρευνητές σκύβουν, συνήθως, πρώτοι
μέ στοργή σ' δ,τι άκριβό καί πολύτιμο, σ' δ,τι πιό γνήσια
έλλήνικό δημιουργεί ή φυλή μας. Τά δημοτικά μας τραγού
δια προβάλλονται άπό τόν "άξιώτατον Κύριον Φωριέλ ".
Ξένος σκύβει πρώτος καί στόν έλληνικότατο Καραγκιόζη.
Ό γάλλος καθηγητfις Λουί Ρουσσέλ καταγράφει πρώτος,
πρiν άπό σαράντα πέντε όλόκληρα χρόνια, μιά κωμωδία τοϋ
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Καραγκιόζη, μέ ύπαγόρευση Μόλλα, καί τήν έκδίδει στά 1921
μαζί μέ μιά μελέτη του γιά τό 'Ελληνικό Θέατρο Σκιών.
Δέκα χρόνια άργότερα, κανένας ελληνας "εiδικός " δέν ήταν
σέ θέση νά προβάλλει δ,τι άξιο ύπάρχει στό μοναδικό, μέ
·πανελλήνια άπήχηση, λαϊκό μας θέατρο. Καί πάλι ξένος, ό
ίδιος γάλλος καθηγητής, γράφει τό ιlρθρο γιά τόν Καραγκιό
ζη στη Μεγάλη Έλληνικfι 'Εγκυκλοπαίδεια, πού δημοσιεύε
ται δπως... μετηνέχθη εiς τfιν έλληνικ1Ίν! Καί σήμερα άκό
μα, ή ξένη βιβλιογραφία είναι πολU πιό πλούσια άπό τήν έλ. ληνική. 'Αρκετοί Ελληνες έχουν πιά άσχοληθεί μέ τόν Καραγ
κιόζη. Κάποτε έγινε μόδα καi μίμηση δουλική. Καμμιά δμως
στέρεα θεμελιωμένη μελέτη δέν ύπάρχει. Καιρός νά μελετή
σουμε καi νά ξεκαθαρίσουμε τά παραδοσιακά μας στοιχεία.

* Ή μομφη τοϋ τούρκικου
Πολλοί θ' άπορήσουν: Ένα περιοδικό ποιότητας κι άφιερώ
νει όλόκληρο τεϋχος στόν ταπεινό Καραγκιόζη; Προειδο
ποιοϋμε : Καί τό τευχος τών διακοπών τοϋ 1964 σ' αύτόν θά
τό άφιερώσουμε! Ή πιθανfι προέλευση τοϋ Καραγκιόζη άπό
τ' άρχαία έλληνικά μυστήρια, ή έπιβiωση σ' αύτόν τοϋ πνεύ
ματος τής άρχαίας έλληνικής Κωμωδίας, ή διατήρηση τοϋ
θρύλου τοϋ Μεγαλέξανδρου στό πανί τοϋ Καραγκιόζη, εί
ναι προβλήματα πού άξίζουν μελέτη. Ή μομφη τής τούρκι
κης καταγωγής βαραίνει καi τόν Καραγκιόζη, δπως τόσες
άλλες καλλιτεχνικές δημιουργίες τοϋ λαοϋ μας. Θά 'ταν,
δμως, πολύ ένδιαφέρον νά μδ.ς ποϋν ο! εiδικοί: Γιατί ό Καραγ
κιόζης μεταφυτεύτηκε καi ρίζωσε άποκλειστικά καi μόνο
στfιν 'Ελλάδα άπ' δλα τ' ιlλλα Τουρκοκρατούμενα Βαλκάνια;
Γιατί οι ι'iλλες Βαλκανικές χώρες άγνοοϋν τόν Καραγκιόζη
κ' έχουν θέατρο Μαριονεττών, πού έπικρατεί στfιν ύπόλοι
πη Εύρώπη; Γιατί άκόμα καi στfιν Τουρκία, δέν ύπάρχει,
χρόνια τώρα, οϋτ' ένας μπερντές καί τή στιγμή αύτή λει
τουργοϋν στήν έλληνική πρωτεύουσα δέκα περίπου θέατρα
Καραγκιόζη; Πάντως, ό άποκαλούμενος "τουρκος" Καραγ
κιόζης έξέφρασε πρώτος τό καμάρι τοϋ έθνους γιά τfιν 'Απε
λευθέρωσή του, πέρασε μέ τιμές καί μ' άποθεώσεις τούς η.
ρωες τοϋ Είκοσιένα στό πανί του, προτοϋ άκόμα σκύψει
σ' αi)τούς ή 'Ιστορία κ' ή Λογοτεχνία.Αύτός, μαζί μέ τά δη
μοτικά τραγούδια, συντηρεί καi τώρα στίς πιό άπόμερες γω
νιές τής χώρας τήν άνάμνηση τοϋ Μεγάλου 'Αγώνα. Ύμνη
σε, άργότερα, τούς Μακεδονομάχους κ' έπαιξε έργο μέ ηρωα
τόν Παϋλο Μελά, προτοϋ τόν ήρωοποιήσει ό θάνατος! Σάν
γνήσιο λαϊκό θέατρο έκφράζει τούς πόθους τοϋ λαϊκοϋ κοι
νοϋ του. Κάνει 'Αντίσταση στfιν κατοχή, γελοιοποιεί τό Φα
σισμό καi τό Ναζισμό, δίνει πατριωτικ�ς παραστάσεις, ύ
ψώνει τό φρόνημα του λαοϋ καi γνωρίζει έκπληκτικές έπι
τυχίες. Σέ ποιά άλλη χώρα τό Λαϊκό Θέατρο έχει τόσο έντο
νο έθνικό χαρακτήρα;
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* Πολύτιμα διδάγματα

Ή μελέτη τού Καραγκιόζη μπορεί νά βοηθήσει άποτελεσματι
κά στη λύση προβλημάτων πού άπασχολοuν καi σήμερα τό
Νεοελληνικό Θέατρο. Κυρίως, η έλληνικη αύτη Κομέντια
ντέλλ' •Αρτε - δπως σωστά χαρακτηρίστηκε·- θά μπορούσε
νά συντελέσει στη δημιουργικη άνάπλαση τiΊς έλληνικfις δρα
ματουργίας:Ενα δραματολόγιο, πού ξεκίνησε μέ δέκα, τό πολύ
δεκαπέντε, παραδοσιακά €ργα, πλουτιζόμενο συνεχώς, εφτασε
νά ξεπερνάει τά τρακόσια! Ή άναγκαιότητα πού καθόριζε
κάθε φορά την έκλογη τών θεμάτων καi ή άπήχηση πού γνώ
ριζαν στό πιό πλατύ λαϊκό κοινό πού συγκέντρωσε στά νεώτε
ρα χρόνια έλληνικη θεατρικη έκδήλωση, θά 'ταν, ίσως, χρή
σιμος όδηγός γιά τούς νέους συγγραφείς πού περιπλανιοuνται
στους δαίδαλους μιtiς δfιθεν πρωτοπορίας. Ή παράλληλη με
λέτη, σ' άντίστοιχες έποχές, τών €ργων τού ζωντανού θεάτρου
καi τού θεάτρου σκιων - μέ τό άντιπροσωπευτικό λαϊκό κοι
νό του - θά μπορούσε νά φωτίσει τiς κρίσεις δραματολογίού,
που άντιμετωπίζει συχνά τό Νεοελληνικό Θέατρο. Ό πλουτι
σμός τού Καραγκιόζη μέ καινούρια πρόσωπα δίνει πολλές
εύκαιρίες νά μελετηθεί τό πρόβλημα τfις γέννησης ένός θεατρι
κού προσώπου, κι άντίθετα, ή λήθη που καλύπτει άρκετά πρό
σωπα, μετά τήν πρώτη έμφάνισή τους στό μπερντέ, θά 'ταν,
ι'iλλη μιά χρήσιμη προειδοποίηση γιά τους συγγραφείς μας.
Βέβαια, ή μελέτη δλων αύτων τών προβλημάτων πρέπει νά γί
νεται δημιουργικά καi γόνιμα. Δέν έπιτρέπεται νά έπαναληφθεί
τό λάθος τού Μεσοπόλεμου. Δέ χρειαζόμαστε μίμηση άλλά
παραδειγματισμό καi ύποβοήθηση στή λύση των σημερινων
μας προβλημάτων. Ένα δέν πρέπει νά ξεχνιέται: Ή έλληνικη
δραματουργία, αν δέν άποκαταστήσει τους δεσμούς της μέ τη
γνήσια παράδοση του λαού μας, δέ θά μπορέσει νά βγεί ποτέ
άπό τό τέλμα καi ν' άπαλλαγεί άπό τά άνησυχητικά συμπτώμα
τα της παραποιημένης άντιγραφης ξένων προτύπων, πού άπει
λοuν θανάσιμα τό θέατρό μας. Πόσο δημιουργικη μπορεί
νά 'ναι ή "συναναστροφη " του σύγχροvου δραματουργού μέ
τό λαϊκό θέατρο του τόπου του, τό άποδεικνύει ή περίπτωση
τού Λόρκα. Ξεκίνησε γράφοντας €ργα γιά μαριονέττες, που
τά 'παιζε ό ίδιος.' Αξίζει, μάλιστα, νά προστεθεί κ' ή προσωπική
του δημιουργία στη ζωγραφική καi στη σκηνογραφία κ' ή συν
εργασία του μέ τόν Ντέ Φάλια στά ίδια, πάντα, άχνάρια της
γόνιμης άξιοποίησης της λαϊκης καλλιτεχνικης παράδοσης.

* Θεατρικός ρ υθμός
Όταν γύρω στά Τριάντα "άνακαλύψαμε" τόν Καραγκιόζη,
μέ την έπιπολαιότητά μας, κοντέψαμε νά καταστρέψουμε καi
τόν ίδιο. τΗταν φυσικό : Ό Καραγκιόζης, γνήσια λαϊκη τέ
χνη, ρίζωσε κ' €ζησε γιατί ε{χε πλήρη έπαφή μέ τό λαϊκό
κοινόν του. Όταν στiς μάντρες, μέ τό πλατύ, άψελές κοινόν
τους, άνακατώθηκαν "κοσμικοί", καi "μορφωμένοι", ό Κα
ραγκιόζης λογιωτατοποιήθηκε ! Πίσω άπ' τό μπερντέ, ό
καραγκιοζοπαίχτης €χει πολύ άνεπτυγμένη εύαισθησία άπέ
ναντι στό κοινό πού τόν παρακολουθεί. Λέει δσα θά 'θελαν
νά πεί, τά τονίζει, έπιμένει σ' αύτά, διαμορφώνει καινούρια
πειράγματα κι άστεία, πού ταιριάζουν στούς θεατές του. Δέν
·ήταν μόνον αύτό. Ή μόδα, πού άκολούθησε τούς πρώτους
άνακαλύψαντας, €κανε τόν Καραγκιόζη άπλως '"θέμα". Δα
νειστήκαμε τiς φιγούρες, τό σαράι του, τά κόλπα του, τη
γλώσσα του, τόν τόνο της όμιλίας του. Τόν κάναμε διακό
σμηση καi διάνθιση. Βιομηχανία κλασικων ε!κονογραφη
μένων του Καραγκιόζη γέμισε τά περίπτερα. Μίμηση καi
παραποίηση. Κάνανε Καραγκιόζη δσοι δέν τόν ζούσανε.
"Ελειψε ή μελέτη, €λειψε κ' ή αίσθηση πού θά τόν συν-
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τηρούσε. Κάποτε συνδέθηκε μ' δλη τήν κίνηση της έλλη
νικότητας. Τώρα, μέ τόν καλλιτεχνικό διεθνισμό, άπομένει
άνάμνηση καί ήθογραφία. Κινδυνεύει, δηλαδή, κι άπ' αύτη
την πλευρά. Δέ θέλουμε νά μείνει σά " θέμα " στήν Τέ
χνη. 'Αντίθετα, άφ' δτου εγινε .. θέμα,, επαψε νά 'ναι δη
μιουργικη ή συμβολή του. 'Εκείνο πού κυρίως πρέπει νά
μελετηθεί άπό την έλληνική αύτή Κομέντια ντέλλ' "Αρτε,
έκείνο πού μπορούμε νά διδαχθούμε άπό τόν Καραγκιόζη δέν
εΙναι τό περιεχόμενό του. Ειναι ό άξιοζήλευτος θεατρι
κός ρυθμός του ! Τό έπεσήμανε πρώτος δ Φωτος Πολί
της : Στόν Καραγκιόζη, δπως καί στό δημοτικό τραγούδι,
ύπάρχει μοναδική πληρότητα ρυθμού, άρμονία ύλικοu καi
εκφρασης.

'
* Ένας θη σαυρός χάνεται
Τό τεύχος Καραγκιόζη δέν εΙναι μόνον άπαρχή μιiiς συστημα
τικης μελέτης καί €ρευνας του 'Ελληνικού Θεάτρου Σκιων.
'Αποτελεί, συγχρόνως, ενα Κατηγορω: 'Υπάρχουν δυό Διευθύν
σεις Γραμμάτων, Θεάτρου καi Καλων Τεχνων στό ύπουργείο
Έθνικης Παιδείας. 'Υπάρχει Λαογραφικό 'Αρχείο στήν 'Ακα
δημία Άθηνων. 'Υπάρχει Μουσείο Λαϊκfις Τέχνης. Τί εκαναν
δλ' αύτά γιά τόν Καραγκιόζη; Τίποτε άπολύτως! οι καραγκιο
ζοπαίχτες, γνήσιοι λαϊκοί καλλιτέχνες μέ πολύπλευρο ταλέντο,
ένσαρκωτές της !δέας πώς τό Θέατρο άποτελεί σύνθεση δλων
των τεχνων. άποτραβιοuνται τσακισμένοι άπό τήν πάλη γιά
τόν έπιούσιο. Μέ τό πέρασμα τού χρόνου, ενας - ενας οί πα
λιοt τεχνίτες χάνονται, καi τό εργο τους - άληθινό μνημείο
λαϊκού λόγου - χάνεται μαζί τους. Τά εργα τού ρεπερτορίου
πού δέν εχουν καμμιά σχέση μέ τά άνεύθυνα πλαστογραφημένα
φυλλάδια - δέν καταγράφονται κ' oi παλιές φιγούρες κ' oi
άφίσες - ι'iλλα εργα τέχνης - στό μεγαλύτερο ποσοστό εχουν
f]δη χαθεί. Ένα οίκοδόμημα που δρθωσαν oi καραγκιοζοπαίχ
τες, δημιουργώντας έπi εναν αίώνα, καi τό στήριξε ή λαϊκή
ψυχή, άφανίζεται. Τό Κράτος, πού δέν παραλείπει νά φορολο
γεί τόν Καραγκιόζη, καi τά 'Ιδρύματα πού εΙναι ταγμένα νά
ύπηρετοuν τόν γνήσιο έθνικό πολιτισμό, πρέπει νά σπεύσουν
γιά νά περισώσουν τουλάχιστον, δ,τι εχει άπομείνει. Τό Λαο
γραφικό 'Αρχείο της 'Ακαδημίας - άντi νά μαζεύει τά πλα
στογραφημένα φυλλάδια του Καραγκιόζη - θά πρέπει μέ συν
εργεία της νά καταγράψει εργα καi παραστάσεις. Γενικότερα,
ή 'Ακαδημία θά μπορούσε νά προκηρύξει μερικά βραβεία καi
γιά τόν άγνοημένο Καραγκιόζη: Γιά τή σύνταξη, αίφνης,
συστηματικης βιβλιογραφίας, γιά τή μελέτη τi'jς έλληνικότη
τάς του, γιά τήν πλήρη καi άκριβfι ιστορία του, γιά τό δραμα
τολόγιο καi τά πρόσωπά του, γιά τή συμβολή τi'jς μουσικης
καi της ζωγραφικης στή λαϊκή αύτή τέχνη. οι διευθύνσεις
Γραμμάτων, Θεάτρου και Καλών Τεχνων θά μπορούσαν νά
προκηρύξουν μιά - δυό ύποτροφίες καi άποστολές στό έξωτερι
κό γιά τή μελέτη των προβλημάτων άπό τούρκικες καi άραβικές
πηγές. Τό Μουσείο Λαϊκfις Τέχνης θά πρέπει τό συντομότερο,
νά συγκεντρώσει δ,τι ύλικό διασώζεται άκόμα καi νά τό κατα
τάξει ύπεύθυνα γιά μελέτη. Θά μπορούσε, άκόμα, νά δημιουρ
γηθεί, ύπό τήν α!γίδα τού Μουσείου, μιά μόνιμη στέγη του καi
νά έγκαινιασθεί μιά περίοδος Καραγκιόζη. Έναν καλοf<αιρινό
μηνα νά καλούνται καi νά παίζουν έκ περιτροπfις οί καλύτεροι
καραγκιοζοπαίχτες, ίδιαίτερα άπό τiς έπαρχίες, δπου ό Καρα
γκιόζης βρίσκεται άκόμα κοντά στήν παράδοση. Τό " Θέατρο "
μέ τό άφιέρωμά του, προσφέρει μιά πολύπλευρη καi ύπεύθυνη
παρ::>υσίαση τού Καραγκιόζη. Μόλις συγκεντρώσει νέο ύλικό
καi έξασφαλίσει τiς νέες μελέτες πού ζητεί θά έπανέλθει, μέ
τή βεβαιότητα πώς προσφέρει άληθινή ύπηρεσία στό Νεοελ
ληνικό Θέατρο.

ΜΑθΗΜΑ Α.ΛΗθΕΙΑΣ
ΑΠΟ το ΜΟΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Τού ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑ ΡΟ ΥΧΗ

Καλοκαίρι στον Πειραιά. Τα παιδάκια ντυμένα μl: ναυτικα
άπό ψιλόριγο μπλl: κι όiσπρο για τlς καθημερινές, άπό κάτα
σΠρο λινό για τlς Κυριακές καl έορτές. Τα χορίτσια μέ μακρια
μαλλια καl φιόγκους καl .σαρλότες. Τ' άγοράκια μέ καπέλα
ψάθινα, μ' Ιtνα 6νομα ένδόξου πολεμικοu πλοίου πάνω στην
κορaέλα.
οι καλές οtκογένειες κάθο�ταν στα νεοκλασικα σπίτια, ψηλο
τάβανα καl aροσερά, κατασκότεινα, 6πως τό 'θελε δ συρμός
καl ή μέχρι τρέλλας φροντίaα για την πάστρα.
'Άσπρα κεντητα στόρια, άπό βαρύ λινό κρέμ, όiσπρα ντύματα
στα επιπλα των- πεντακάθαρων σαλονιων. Σπίτια aίπλα στή
θάλασσα, μl: καρυάτιaες καl μπαλαούστρες έξ όπτης γΎjς. Διά
φορα άγάλματα, έπίσης πήλινα, φερμένα μάλλον άπ' την 'Ιτα
λία. Ό Έρμ'ijς, δ Ποσειaων, ή 'Αθηνά, δλος δ κόσμος μιας
'Αρχαιότητος της σκηνογραφικ'ijς σκιαγραφίας, πού έρχόταν
ξανα ίJστερ' άπό αtωνες στη χώρα μέ τό χρυσό κι άσημένιο
φως άπ' δπου ξεκίν-ησε. Μέσα σ' αύτη την κοινωνία, την ξε
τρελλαμένη για Εύρωπαϊκα καl Βόρεια σχέaια καl taέες, δπου
οι θρ'ijσκες μικροαστές ντύνονταν σαν τlς Ρωσίaες πριγκίπισ
σες καl τα καταμελάχροινα παιaάκια των βιοπαλαιστων σαν
τα πριγκιπόπουλα τοu Βορρά.
Σ' αύτόν τόν κόσμο πού άνάσαινε τον γλυκόν θαλάσσιο άέρα
της 'Αττικ'ijς, στα καφενεϊα μέ τlς γκαζόζες, aίπλα στην άντα
νάκλαση των σπιτιων μέσα στό νερό, δπως στα �ργα τοu Κλώντ
Λωρl:ν σχεδόν, μετα την Μση τοu ήλίου μόλις νύχτωνε, άκου
γόταν μια φωνη άντρική, μαγευτική, ύποβλητική, λές ή φω
νη τοu μεγάλου Πανός γεμάτη άνηλε'ij εtρωνία.
τΗταν ή φων·Ιj τοu καραγκιοζοπαίχτη, μέσα στη νύχτα πού
άμυaρα φώτιζε ή άσετυλίνη τοu μπερντέ. Παγίaα άναπόφευχτη
για τlς άγνές παιaικΕ:ς φαντασίες. Μέσα σ' αύτljν την aυνατη
φωνή, δλο το μέλλον τοu όργανισμοu τους.
Ό Χαρίaημος έκεϊ κάπου στ·Ιj Φρεαττύaα κι δ μεγαλοπρεπής
Δεaούσαρος άπέναντι στον 'Όμιλο των Έρετων, κοντα στο
άξιοθαύμαστο σπίτι τοu Στρίγκου.
οι ρεκλάμες τοu Δεaούσαρου πάνω στο φτηνό χαρτl τοu μέ
τρου, ύπόλευκο σαν τον κάμπο
των λευκων ληκύθων, ζωγρα
φισμένες μΕ: ώχρα, φοuμο, χον
τρο1κόκκινο 1κι &�προ (�ε τ/ι..
,
χρωματα που αργοτερα
θα μα
θαινα στα άρχαιολογικα βι
βλία �ώς ;α λένε Πολ�γνώ
τια ) , εκφραζανε με, σχηματα
καl συνaυασμούς χρωμάτων τό
μεγαλεϊο της φων'ijς, πού κά
ν�ι αtσθ·�τη τη βροντlj τ'ij�
αυτοσυγκεντρωσης. , Ελληνικα
πράγματα, ρωμαίϊκα, άναγ
γέλλανε κάθε μέρα, νυχτερινές
τελετl:ς τοu λόγου καl τ'ijς
φων'ijς.
Άγνl:ς φω�ές, ρ �μαι·ικ�ς, ά
ποκαλυπτικες μεσα στ.ο μυ
στήριο της νύχτας. Τι χαρα για
τα παιaια καl τούς μεγάλους!
'Αφοu , τέλειu;σαν τό aεϊπνο
;ους με �λυκυτα�α βε�υ, �οκκα
η μυρωaατο πεπονι, να εγκα
ταλε·ίψουν τα ψευτομεγαλοπρε
π'ij μέγαρά τους μΕ: τα ζωγρα φιστα ταβάνια, για να πάνε
στόν Καραγκιόζη ! Tl μαγεία
οι γλυκές φωνl:ς των ήρώων

·

τοu 21, σαν τlς φωνl:ς των καλων aιάκων της έκκλησίας.
οι καρπαζιl:ς κ' οι κεφαλιές, δλος αύτός δ aυνατός καl όργιώ
aης κόσμος, άναζωογονοuσε τlς ψυχl:ς ίJστερα άπό μιά σαχλ-Υj
_μέρα, κατα την δποία οι γονεϊς, μέ μιαν όiτuχη Λεβαντίνα,
βασανίζανε τα παιaιά τους να μάθουν γαλλικά, ένω οι κόρες
κάποιας ήλικίας έβόμβιζαν στο κλειaοκύμβαλο το Chagrin d'
am�ur, τ� �rieι·e d' une Vierge, τον Χορχόρ Άγα η τήν Βαp
καρολα του Οφφεμπαχ.
:.Η πρώτη έντύ;τωση πού ,είχα άπ' τό,ν Καρ;χγκιό,ζη: δταν 1\!fουν
ενα
μικρό παιaακι aειλό, υποχρεωτικα ντυμενο με τις κολαρινες,
τα πανταλόνια (�ς τά γόνατα, κα! τα μποττάκια μέ τά κουμπιά,
ήταν μια έντύπωση ένός φυσικοu μεγαλείου, ένός μεγαλείου
γεμάτου μυστήριο, δπως είναι δ λόγος δ άνθρώπινος.
Μοιραία λέξη, πού μ' αύτην τόσοι ματαιόσπουδοι 'Έλληνες
ένν.οοuν τlς άφόρητες σάχλες της " Λογοτεχνίας ".
Ό Καραγκιόζης, ηaη, άπό κείνη την έποχη πού aΙ:ν 1)ξερα τί
ποτα, μέ γέμιζε μl: κεϊνο το αrσθημα της πληρότητας στην'
περιοχη της άνθρώπινης φων'ijς, πού άργότερα Θα μoiJ 'aινε ή
άνατολίτικη ζωγραφικη μl: τα καθαρα χρώματά της, δπως
κάθε μεγάλη τέχνη, μl: βαθειά πίστη καl γι' αύτό μ' άσήμαντα
μέσα. 'Α;:ο κείν� την ήλικί;χ , aιαι�θανόμο,υνα πώς � λεπτό�τ�
πρέπει να συνυπαρχει μl: κατι πολυ πρωτογονο
κι απλό, για να
'ναι άληθινη λεπτότητα, aηλαaη όξύτητα κι 6χι άaυναμία.
'Αργότερα, �μπλεξα, μοιραϊα, μl: τούς κύκλους των aιανοου
μένων, σωστη 6αση γιά Ιtνα νέο της άστικ'ijς τάξης πού τόν
είχαν ζαλίσει οι σοφές συμβουλl:ς των γονέων, θείων καl φί
λων της οtκογενείας. Συμβουλές για μια μόνιμη θέση, η aί
πλωμα, η μέλλον, για τό " μ'ijνας μπαίνει - μ'ijνας βγαίνει ".
Συμβουλl:ς άνθρώπων εύϋπόληπτων, πού, κατά σύμπτωση, πε
θάναν σχεaον δλοι φτωχεμένοι, έγκαταλειμένοι σέ όiθλια νοσο
κομεϊα.
'Όλοι αύτοl οι aιανοούμενοι μl: τlς ρηξικέλευθες έπαναστάσεις
τους, ούσιαστικα 1)θελαν ν' άντικαταστήσουν τό βαρύ ζυγό
της ζω'ijς μ' Ιtναν έλαφρύ. Μέχρι σήμερα τούς ύποψιάζομαι. Οι
έπαναστάσεις πού aίaασκαν ήταν aιευκολύνσεις. Ή φωνη τοu
μεγαλοπρεποuς Δεaούσαρου μέσα στη. νύχτα, φωνη τοu Πανός
καl των Σατύρων, τοu Διός
καl τοu 'Αριστοφάνη, έρχότα
νε σ' δλη μου τη ζωή, σαν ε
νας ελεγχος θείου aαιμονίου,
πού μΕ: ύποχρέωνε να περι
φ�ονω μέ ,ν�;χνικη σκλη f �;-ητα
;;αθε τι το , ��λολ?γι;;ο , τό
πολιτισμενο , το καλλι;εχ�ικό ·:,. Στ�ν ,Καρα�ιό,ζη
οφειλω, οσο και σε μερικα &λλ� πράγμ�τα, Έλληνικά, ��τη
, �τα. το ορ
τη � κυνικ� σκλη �οτ
, ,
γιωaες παθος για την απολυ
τη ήθική, δπως τljν έννοοuσαν
οι ' Αρχαϊοι. Ό &ξέχαστός μου
φίλος Δημήτρης Καπετανάκης,
δταν μιλοuσα μl: άσέβεια για
τη Χα·ίaελβέργη, ελεγε μισο
προσβεβλημένος, μισοενθουσια
σμένος : " Είναι Ιtνας τερα
τώaης t:φηβος " . Τι θά 'ταν
άλήθεια το πάθος μου για τα
γερμανικα νεοκλασικα σεράγια
τοu Πειραιως, κατοικίες μα
ταιοaοξίας. άστων Μέσης Ά
νατολ'ijς, &ν aΙ:ν είχα άκούσει
στην τρυφερή μου έκείνη ήλι
κία, τον άσήμαντο και τιπο7

Καραγκιόζη, πού- μέσα άπο την άκρα του φτώχεια γκρέ
μtζε το Κάθε τι, γιά νά Ι>ιασώσει τον άνθρωπισμό του; Μέσ'
.,Ξtον τιποτένιο Καραγκιόζη άντίκρυσα σάν πραγματικότητα,
κι οχι -σάν άντικε(μενο μουσείου, δλη τη γλύκα τοϋ 'Ανατολί
τικου ρεαλισμοϋ. Το γλυκό κουκούτσι ένός καρποϋ πού ελειψε
στίς μέρες μας. Το Our, ol 'Ασσύριοι, ό πλοϋτος μέ τό τίποτα
τών 'Αρχαϊκών, δλ' αύτά ζωντανά σύμβολα ούσίας, μέσα στον
τιποτένιο Καραγκιόζ·η, πού τον περιφρονοϋσαν ol κυρίες μέ
τά καπέλα, μέ τά φpοϋτα καί τά λουλούl>ια. οι βαθείς άμα. νέl>ες καί τά κλέφτικα, μιά μουσικη ομορφη σάν την γλυπτικη
τών Κούρων, Ιiνα χονl>ροειl>Ι:ς θέατρο rσαμ' έκεί πού Ι>έν παίρνει,
κι δμως το μόνο Νεοελληνικό Θέατρο πού έξέφραζε μl: άκρίβεια
δ,τι στο βάθος σκεφτόμαστε δλοι έμείς ol 'Έλληνες.
'Στα. 17 μου χρόνια, ξαναγύρισα στον Καραγκιόζη, πού γιά
μένα Ι>Ι:ν Ύjταν μόνο μιά παιl>ικη l>ιασκέl>αση, άλλά Ιtνα πράγμα
σεβάσμιο σάν την έκκλησία. Πηγα ξανά στον Καραγκιόζη,
δπως πi'Χ.νε στο Μαντείον. Τότε γνώρισα τον σπουl>αίο καλλι
τέχνη Σωτήρη Σπαθάρη. Φτωχό, πάντα πεινασμένο καί κατα
Ι>ιωκόμενο. Πότε γιατί Ε:πιασε ι:)Ι>ικά πτηνά γιά νά τά πουλήσει,
πότε γιατί προσέβαλε τη l>ημόσια καί τουριστικη αισθητικη
μέ τον τίμιο μπερντέ του, σέ τουριστικές περιοχές. Ό μπερντές
τοϋ Σπαθάρη, μέ τον δρκο τοϋ Κατσαντώνη πάνω στ1)ν " πο
Ι>ιά " του, έμένα μοϋ Ι>ίl>αξε πώς ήταν αύτά τά " όθόνια ", τά
" κατάγραφα γραφαίς " , πού σκεπάζαν τη σκηνή.
τΩ, κακό χρόνο νά 'χουνε, ποτέ Ι>έν πολεμήθηκε Ιiνα τόσο ντε
λικi'Χ.το λα'ίκο γοϋστο κ' αrσθημα, μέ τόση βαρβαρότητα καί
βλακεία άπο άποτυχημένα, τελικά, όμοιώματα γερμανιζόντων
νεοτούρκων. Τέλος πάντων ! ...
Μέ Ι>ειλία μπηκα στη σκηνη τοϋ Σπαθάρη γιά νά τον ρωτήσω
πώς έτοίμαζε την ψαρόκολλα γιά νά φτιάξει τά χρώματα στίς
ρεκλάμες του. Συγχρόνως, '!)ταν μιά άφορμη γιά νά γνωρίσω
τόσα &λλα πράγματα. ΔΙ: θά ξεχάσω ποτέ μιάν άποκριά στο
σπίτι του, στην Κηφισιά, μέ μιά μικρη παρέα, άπό κορίτσια κι
άγόρια, Ιiνα κοτόπουλο μέ ντομάτα, λίγο κρασί· ή άνείπωτη σε
μνότητα καί καλωσύνη της γυναίκας του Τρανταφυλλιi'Χ.ς κι δλα
τ' &λλα γέμισαν μέ τά τραγούl>ια καί τον καλαματιανό καί τον
τσάμικο πού 'σερνε ό Γερο - Σπαθάρης. Μιά άπ' τίς λίγες άρι
στοκρατικές συγκεντρώσεις πού 'χω l>εί στη ζωή μου. 'Όλα
Ε:λαμπαν άπο ποίηση κ' αrσθημα καί σεβασμο τοϋ άνθρώπου.
Κι αύτο πού Ύjταν πιο άξιοθαύμαστο : αύτά τά &νθη ξεπρόβαλ
λαν μέσα άπό άπίστευτη φτώχεια καί σπαραχτικά έρείπια.
'Αθάνατη, �ρ �ική " ρωμαίϊκη ράτσα 1 Ποιός κατάλαβε το Ι>ί
κιο σου και τη γλυκα σου;
,'ttyto

Πολλοί σκέφτηκαν ν' άξιοποιήσουν τον Καραγκιόζη, νά τον
πάρουν σά μοτίβο, καί νά τον κάνουν " Τέχνη ". 'Αηl>ίες !
'Άσε πού οί\τε αύτό Ι>έ θέλουν άκριβώς, άλλά μιΧλλον νά τον
μετατρέψουν σέ Τυρολέζικες μαριονέττες. Ό Καραγκιόζης εί
ναι Ιiνα μάθημα άλήθειας, δση ρουτίνα κι αν Ε:χει. Καί στην
άλήθεια πρέπει ν' άπαντα.με οχι μ' άπομιμήσεις. Πολύ λιγό
τερο, μέ χυl>αίες κι άκατανόητες ξιππαοιές και πονηρίες.
Χρόνια προσπάθησα νά συλλάβω το μυστικο πού 'χαν ol ρε
κλάμες τοϋ Δεl>οόσαρου καί τοϋ Σπαθάρη. Ζωγράφιζα μέ τά
rΙ>ια χρώματα, στο 'ίl>ιο χαρτί, μά Ι>έν Ί]θελα νά συνεχίσω μιά
παράl>οση ποό, &λλωστε, rσως ίJέν ύπ'ίjρχε. Είχαν τόσο πολύ
.συνl>εθεί ol νεανικές μορφές τών θεατών του μέ τίς ήρωικl:ς
γραμμές καί τίς άγνl:ς νερομπογιές πού 'χαν αύτές ol τόσο ά
πλl:ς καί τόσο συναρπαστικές ρεκλάμες, ώστε νόμιζα πώς
αν τίς άποl>ώσω αύτές τίς νεανικ/:ς μορφές θά 'χω συνεχίσει
δ,τι άξίζει στίς ρεκλάμες αύτές.
Κάθε τόσο, ό φόβος της " φιλολογίας " καί της έξελιγμένης
λαϊκης τέχνης, μ' Ε:κανε νά στρέφομαι άλλοϋ. Σκεφτόμουν τον
Κορο καί τον Κουρμπέ. ΔΙ: μιλώ γιά τον Ματίς, γιατί Ί]l>η ή
θαυμαστη ζωγραφική του, μέ είχε βοηθήσc:ι νά Ι>ιαβάζω τη ζω
γραφική πού 'χαν. ol ρεκλάμες τοϋ Καραγκιόζη καί τοϋ Θεόφιλου.
Ό σκοπος μου Ι>έν 'ηταν νά κάνω γαλλικη ζωγραφικη μ' έλλη
νικά μοτίβα. 'Ήθελα νά έκφράσω προσωΠικά μου αισθήματα,
πού Ι>έν τά 'χαν ol Γιtλλοι ζωγράφοι, δσο μέγιστοι κι αν ήταν.
Ό Καραγκιόζης, μαζί μέ τη μουσικη της 'Εκκλησίας καί τών
τραγουl>ιών καί τών χορών, ol fl>ιοι ol έλληνικοί χοροί, ό τσά
μικος κι ό χορός τών χορών, ό ζεϊμπέκικος, περισσότερο κι
άπ' τη βυζαντινη ζωγραφικη πού μοϋ Ι>ίl>ασκε ό Κόντογλου, μέ
στήριζαν στην προσπάθειά μου έκείνης της έποχης, 1928 1936. Μερικοί νόμιζαν πώς '\\θελα νά κάνω έλληνικ-1] ζωγραφική.
Ποτέ μου Ι>Ι:ν τό σκέφτηκα, οί\τε το θέλησα αύτό. "Ηθελα, δπως
κάθε καλλιτ�χνης, μικρος η μεγάλος, νά έκφράσω τά πιο βαθιά
μου αισθήματα καί τά πιο προσωπικά μου, στηριζόμενος,
·
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8πως αύτο είναι φυσικό, σ' δ,τι ·)jταν πιο προσιτο ;• έμένα καί
σ' δ,τι ή Ι>ιαίσθησή μου μοϋ 'Ι>ειχνε κατάλληλο καί σχετικό.
ΔΙ:ν Ί]θελα νά μοιάσω μ' αύτούς πού έμιμοϋνταν τά Εύρωπαϊκά
γιά ν' άποφύγουν τον έαυτό τους, άλλ' 01.\τε κι αύτούς πού άπο
μιμοϋνταν τίt 'Ελληνικά γιά ν' άποφύγουν πάλι τον έαυτό τους.
ΜΙ: λίγα λόγια, μl: κανένα τρόπο Ι>έν 'i]θελα ν' άποφύγω τον
έαυτό μου.
'Ωραία, ήρωικά, καl Ι>ύσκολα χρόνια. Πουλοϋσα τον " πολι
τισμό " μου, στά θέατρα πού πίστευα πώς πιθηκίζουν, γιά νά
'χω τά μέσα ν,ι πολιτίζομαι δπως νόμιζα πώς Ε:πρεπε. 'Ένιωθα
πώς δλοι αύτοl οί άσήμαντοι γιά τον καλο κόσμο &νθρωποι,
είχαν γνώσεις καί πολιτισμο και τρόπους, πού οϋτε o l σχολές
μπορούσανε νά Ι>ιl>άξουν, οί\τε ή λεγόμενη " καλη κοινωνία ".
'Ένιωθα πώς δ1:ν ύπΎjρχε Ιiνα θεμέλιο γιά νά προσθέσουν σ' αύ
τό δ,τι θά κι.υβαλο::iσαν άπ' το έξωτερικό. Δέν ήταν ή Ε:λλειψη
παραl>όσεως μόνο, f�ταν κ' ή Ε:λλειψη τοϋ θάρρους νά παραl>ε
χτοϋμε τη γ;ώμη μ. ')(ς, τοϋ θάρρους νά παραl>εχτοϋμε τίς άλη
θινές μας έr.ιθυμ �ς.
Γύρευα ποιότητ καί πραγματικότητα, σ' Ιiναν κόσμο πού προ
�παθ�ϋσ� νά σκ.:παστεi: μ� κακοαντιγραμμένα μοτίβα, έλληνικά
η και ξενα.

............ . ... . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .

Τ ά ήρωικά ε,γα τοϋ Καραγκιόζη ολα έμπνευσμένα άπο το 21 η
άπό &λλα λΎ,στρικά άνl>ραγαθήματα, '!)ταν ό ρομαντισμός, ήταν
ό φόρος τψης πού άπένεμε το ζωντανο καί πρωτόγονο αύτο
θέατρο στη μόl>α της έποχης. τΗταν δμως Ιiνας νεοκλασικος ρο
μαντισμός. Στο κέντρο του '!)ταν οί άθάνατες μορφές τών ήρώων
η άπλών λ·ι,στών, ή λατρεία τοϋ γενναίου άνl>ρός, τοϋ λεβέντη
κι ομορφου πού μέ τον &κρο έγωκεντρισμό του ώφελεί τελικά
δπως κι δ·t'αν θέλει αύτός, το σόνολο. Ό ύπέρ πίστεως καί
πατρίl>ος άγών τών ώχρών ιΙ>εολόγων, άνακατεύεται μ/: το
αιώνιο tl>ανικό τοϋ 'Έλληνα, γιά τον γενναίο καί ώραίο, πού'
άνάμεσα στά καθήκοντα τοϋ χρήσιμου ήρωισμοϋ του είναι χ
ή όμορφιά του.
Ό Καραγκιόζης είναι ό σίφουνας της άρνήσεως δλων αύτών,
ή &ρνηση τών πάντων πού Ιtχουν οί φτωχοί καί άποτυχημένοι,
άλλά καί άπελευθερωμένοι άπο κάθε Ι>εσμό έπιτυχίας. Μιά
&ρνηση θερμή, ένθουσιώl>ης, τραγικη (μέ τη Ι>ύναμι τοϋ τρα
γικοϋ), μιά άρνηση μέσα στην όποία νά κρύβεται ή πιο λυρικη
καί ή πιο άγνη ούσία της ζωης. Σ' δλ' αύτά τά l>ράματα κα
τοχης, δπως είναι δλες οί κωμωl>ίες τοϋ Καραγκιόζη, μιiiς
Κατοχης πού Ι>έν άρχίζει μέ την Τοόρκικη κατοχή, ο\Jτε τε
λειώνει μ' αύτ-ήν- σ' δλα τά προβλήματα τών κατεχομένων
άνθρώπων ή λύσις Ε:ρχεται μέ την ήρωικη Ε:ξοl>ο τοϋ κατεχο
μένου Ι>ιά της Ι>ιαλόσεως τών πάντων άπό τη ζωϊκη Ι>ύναμη.
Ό Καραγκιόζης, λοιπόν, είναι ήρωικός, δσο καί ol '\]ρωες καί
ol ληστές, άλλά ό ήρωισμός του είναι πιο πνευματικός, δσο
Κι αν αύτο φανεί Πε(:-ίεργο η άστείο.
"Αν το l>ράμα τοϋ τόπου πού l>ημιούργησε ό Σαρλώ, είναι τό
αίώνιο /)ράμα τοϋ Ι>ειλοϋ, πού θέλει νά ξεπεράσει τη Ι>ειλία του,
Ι>έν είναι &.σχετο μέ το ίJράμα τοϋ Καραγκιόζη, μέ το δράμα
τοϋ έβραίου κατεχόμενου 'ι] καταίJιωκόμενου, μέ το πνεϋμα τοϋ
αιωνίως άνυπόταχτου 'Έλληνα, πο•) τον τύλιγαν καί πού συνε
χώς έξανίστατο. "Αν ή Τραγωl>ία λυτρώνει /)ιά τοϋ έλέου, ή
κωμωίJία λυτρώνει μέ το γκρέμισμα πού φέρνει το γέλιο της
τελικης /)ιάλυσης. Ό κάθε ρόλος τοϋ Καραγκιόζη, είναι ή
γελοιογραφία, η μi'Χ.λλον ή καταστροφη ένος ήρωικοϋ προσώπου.
'Η καχυποψία, ή όκνηρία τοϋ καταπιεζόμενου '\]ρωα γίνονται
άρετές τοϋ κωμικοϋ '\]ρωα πού Ι>ιαλόει γιά νά νιώσει έλεόθε
ρος. 'Όποιος Ι>έν ύποτάσσεται στο Ι>ιαλυτικό του μένος, δποιος
έλπίζει, δποιος ύπολογίζει, δποιος συνl>υάζει, περιφρονείται
καί ρεζιλεόεται.
Ό Χατζηαβάτης είναι ό αίώ1ιος Ι>οσίλογοc, αύτός πού συμ
πράττει μέ τον κατακτητή, πο•) έλπίζει μαζί του. Τό σφάλμα
του είναι δτι πιστεόει κ' έλπίζει στο συμφέρον του, στη ζωή.
Ό Καραγκιόζης τοϋ φέρεται δπως ή 'Αντιγόνη στην 'Ισμή
νη, ή 'Ηλέκτρα στη Χρυσόθεμι, ό Φιλοκτήτης στον ΌΙ>υσ
σέα, ό ΟίίJίποl>ας στον γαλήνιο Κρέοντα, στον Πολυνείκη καί
τον Έτεοκλη.
Κάτω άπο τίς καρπαζιές, πού ξυπνοϋν καί ένθουσιάζουν τούς
μικρούς θεατές, κάτω άπο τ' άστεία, ύπάρχει μιά ήρωικη
μεγαλοπρέπεια ένος άσκητ-ϊj - πού δσο κι αν φαίνεται παρά
/)οξο - θεωρεί ντροπή του νά 'χει σχέ/)ια, μά πού κρατii, έν
τοότοις, Ιiνα μέτρο στη βαθότ-ητά του. Κι άκριβώς, αύτη ή
βαθότ-η ς του τίθεται στην έξυπ·ηρέτηση μιi'Χ.ς ε\Jθυμης είοω'
νείας καl μιiiς ίJιαλύσεως χωρίς κακία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
·
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Τ ΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΆΣΤΗΚΕΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ 1 900
Τ ού ΚΩΣ ΤΑ Η . ΜΠΙΡΗ
Η ΜΥΣΤ Η Ρ Ι Α Κ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

" Λυπούμεθα βλέποντες τ �ν Δ ιεύθυνσιν τής 'Αστυνομίας dνε
χομένην καl συγχωρούσαν την lν τισι καφενείοις παράστασιν
τού λεγομένου Καραγκιόζη, ένώ aλλοτε α�Jστηρώς έμποδί
ζετο αϋτη. 'Αγνοεί φαίνεται ό κ. Διευθυντης όποίων αlσχρών
καί dσέμνων πράξεων σκηναί, παρίστανται διά τών νευροσπά
στων εlς τά βωμολοχικά ταύτα τών 'Ασιατών θέατρα. . . " .

Αύτά Ι:γραφε η .έφημερίς " Άθηνδί " τον 'Ιανουάριο τοϋ 1854
γιά το θέατρο των σκιων. Δυό χρόνια άργότερα, στο περιοοι
κο τ'ίjς Πόλης " Θελξινόη ", βρίσκουμε μιά κάπως άναλυτι
κότερη περιγραφή τοϋ Καραγκιόζη των χρόνων έκείνων :

" . . . Παν dνδραγάθημα έρωτικόι" πάν κίνημα dσελγές, έκίνει
εlς γέλωτα ραγδαίον τά ώραία έκείνα πρόσωπα, έν dγνοία των
διαφθειρόμενα τήν φυχήν έν τφ έπευφημείν τά διδασκόμενα.
'Η ε�Jσχημοσύνη δf:ν έπιτρέπει νά περιγράψω τά aσεμνα ταύτα
σατιρικά δράματα, τά ύπερτερούντα dριστοφανείους τινάς σκη
νάς, ώς πρός την ι:lσέλγειαν. Ό dχρείος σάτυρος, ένδεδυμέ
νος την dρχαίαν όθωμανικήν ένδυμασίαν, λάγνος περιφέρεται
τά χαρέμια, τά καφενεία, τούς λουτρούς, τά παζάρια καl dναι
δής, dμέριμνος, δλος κυνισμόν, σκεπτικός καί γελασίνος, διά
γει μεταξύ τών θυμάτων του. Ή lθυφαλλική παραλογία καl
ή dκολασία τής dναιδεστέρας ψυχής dδύνατον πιστεύω νά
φθάσει μέχρι rοσούτου" .

·

Αίγαίου, στη Βοιωτία καί στην ' ΑττιΚ'ή, οί 'Αθηναίοι, δμως, τά
ταύτισαν μi: τη λατρεία τοϋ ίθι)φαλλου Έρμ'ίj, πού άπο παλιό
τερα χρόνια λατρευόταν σά θεός τ'ίjς γονιμότητας. Παίζει έπίσης
ρόλο κυρίαρχο σ' αύτά ό 'Ήφαιστος σά θεος τ'ίjς κατεργασίας
τοϋ μετάλλου. Στην Άττικη προηγήθηκαν τά 'Ελευσίνια Μυ
στήρια, σχετικά κι αύτά μi: τη γονιμότητα, κ' είχαν έπίσης σάν
itμβλημά τους τόν φαλλό. 'Όσο γιά τό τεχνικό τους μέρος,
χαρακτηριστικά τ'ίjς μυσταγωγικ'ίjς τελετ'ίjς ·)jταν " τά οεικνυό
μενα, ορώμενα καί θεώμενα, μl: έντυπωσιακη έναλλαγη φωτος
καl σκότους " : βασικά χαρακτηριστικά καl τ'ίjς τεχνικ'ίjς τοϋ
Καραγκιόζη.
ΣΕ: μεταγενέστερα χρόνια, καί συγκεκριμένα στόν 11 ον α!ώνα,
ό πέρσης ποιητης 'Ομάρ Καγιάμ σ' /!να άπο τα άποφθέγματα,
πού άποθησαύρισε στά " Ρουμπαγιάτ ", γράφει:
Α�Jτός ό κόσμος δπου μέσα του κινιόμαστε
έχει γιά πρότυπο φανταστικό φανάρι.
Ό fίλιος εlν' ή λάμπα του κι ό κόσμος τό φανάρι
πού μέσα, σά φιγούρες του, κινιόμαστε.

'Ερμηνεύοντας τη σημασία των στίχων αύτων ό σύγχρονός
μας πέρσης Ρεζβανί, οιαπιστώνει τό μυστηριακο χαρακτήρα
τοϋ θεάτρου σκιων, πού, δπως βλέπουμε, έξαΥ.ολουθοϋσε νά
οιατ·ηρεί.
Χαρακτηριστικο τοϋ τούρκικου λαϊκοϋ θεάτρου των σκ.ιων, δπως
Α1σχρός, α1σχρότατος ήταν πραγματικά, καl στη φιγούρα του μοϋ βεβαίωσε το 1951 ό γηραιος πιά καραγκιοζοπαίχτης 'Αν
φαλλοφόρος, καί στά λόγια του καl στά χοντροκομμένα άστεία ορέας Άγιομαυρίτ-η ς, πού στά παιοικά μου χρόνια εύτύχησα
του ό Καραγκιόζης πού μας έρχότανε άπο την Άνατολ·J� καt νά γνωρίσω την τέχνη του στΎJν έλληvικη έπαρχία, ήτάν ό
όπωσοήποτε κατώτερος άπο το λεπτό πνεϋμα καt τίς αίσθη φαλλοφόρος Καραγκιόζης καί τά Άριστοφάνεια άστεία του
τικi:ς άξιώσεις πού προαιώνια παράοοση συντηροϋσε σ' αύτο πού ήταν έπίσης σχετισμένα μΕ: τό φαλλό. Δέ μοϋ οιηγήθηκε
τόν τόπο. Γι' αύτό καί στά κατοπινά χρόνια oi: βλέπουμε νά παραστάσεις μΕ: φαλλικό θέμα. Σ' &.λλες δμως σελίοες αύτοϋ
τοϋ τεύχους τά κείμενα τοϋ Γάλλου ποιητ'ίj Ζεράρ ντέ Νερ
γίνεται λόγος για Καραγκιόζη στην πρωτεύουσα.
'Από τότε μόνο σ' έμπορικά λιμάνια (Πάτρα, Καλαμάτα ) βάλ κ.αί τοϋ Πέρση συγγραφέα Ρεζβανί, μδίς προσφέρουν πε
καl γενικά σι1: τόπους δπου μαζευόταν κάθε καρυοιδίς καρύοι ριγραφΕ:ς άπο τέτοιες παραστάσεις.
(Λαύριο ) παιζόταν ό τούρκικος Καραγκιόζης άπο έ!λλ·ηνες κα Ό λεγόμενος, λοιπόν, τούρκικος Κοφαγκιόζης άποοεικνύεται
f αγ�; ιοζο�;αίχτες, δ,πως , ό Μπ� άχαλης καl ό Πάγκαλος. 'Η άπο την παραπάνω itρευνα πώς κατάγεται άπό λατρευτικές,
Αθηνα τον είχε οιωξει οριστικα.
έκοηλώσεις των 'Ελευσινίων καl των Καβειpίων Μυστηρίων,
"Εοιωξε άπο την καινούρια της ζωη έ!ναν αίσχρό άλλοοαπό, δπως οιαμορφώθηκαν στην Άpχαία 'Αθήνα, τόσο γιά τό φαλ
'Έλληνα, δμως, στό γένος. Γιατί άληθινά έλληνικi:ς είναι οί λικο στοιχείο τ'ίjς μορφ'ίjς του, οσο καl γιά την τεχνικη τοϋ
άπαρχi:ς τ'ίjς καταγωγ'ίjς τοϋ λεγόμενου τούρκικου Καραγκιό κοντράστου φωτος καί σκιας. Κι ά.φοϋ τη συνέχzι-Χ του τη βρί
σκουμε σέ χωρες τ'ίjς 'Ανατολ'ίjς, συμπεραίνουμε δτι έκεί ε
ζη, δπως προκύπτει άπο σχετικη άναορομικη itρευνα.
φτασε κ.αί εύοοκίμησε, μέ σχετικη έξέλιξη φυσικά, ά.πο τότε
Ή οιαπίστωση πού μδίς προσφέρουν παλιότεροι ξένοι έρευ
νητές, δτι ή τεχνικη τοϋ θεάτρου τi;>ν σκιων παρουσιάζεται πού ό 'Αλέξανορο� &πλωσε έκεί τόν έλλψισμό. Κι δταν άp
τον 1. 1ον αίώνα σε μυστηριακό θέατρο, μδίς ύποχpεώνει νά γότερα σβήνουν τά μυστήρια των άρχαίων θρησκειων ύποθέ
άν�τρέξουμε σ;την κ�τ�γωγη καί στην έξέλιξη τοϋ μυστηριακοϋ το\Jμε πώς έκ<:οπίζεται παράλληλα καl τό &pχαίο μυστηριακό
,
l>ράμα, καί τό θέατρο των
οεν είναι
θεατρου γενικα, αφου
ουνατο νά ύποστηρίξει κα Κάδμος καl δράκος. ΆΎγειογραφία dπ' τό Καβείριο. (Βερολίνο) σκιων παίρνει άριστοφάνειο
περιεχόμενο.
νείς δτι, έπειΙ>η ·ή πρώτη μνεία
το� άπαν,τατ,αι 1στοU? �ραβ�ς,
πpεπει σ αυτους ν αποοω
Ξέρουμε πώς τά itpγα τοϋ
σουμε καl την έπινόησή του.
'Αριστο�άνΙ] παLζο�ταν ,χαt η
�
�
στον ελ
ταν πολυ αγαπητα
ΤΟ, Ονομ α του θεά;ρου �� τοϋ
1
ληνισμο τ'ίjς 'ΑνατολΤ,ς τόσο,
γλωσσα� οπως
στην τουρκικη
πού στ?ύ� χρι�τιανικούς "[..ρό
μας πληροφορεί στό βιβλίο
του ό καθηγητης Σιγιαβουσ
�ο�ς, αυτα κυρ �ως,, κ�τα8ι�ξε
η εκκλησία ν.αι γι αυτον &λ
γκίλ, είναι Καβουρκάκ, πού
λωστε τό λόγο χάθηκε τό μέ
μ�ς θυμίζει άμέσ"? ς ,τα Κ �
, με την κατα
γιστο μέρο ς τοϋ itργου των έλ
βειρια Μυστηρια
λ·ήνων σατιpικων. Μπορεί Υ.α
ληξη κάκ πού 'ναι έπίσης έλ 
νείς νά πι;;ί πώς στόν Καραγ
ληνικη κατάληξη ύποκοpιστι
κιόζη τοϋ Έλληνισμ.οϋ τ'ίjς
κοϋ. Καί ·)j ρθαν μi:ν άπό τη
'Ανατολ'ίjς, πού ·)jταν θέατρο
Φοινίκη, ξέρουμε, τά Καβεί
προφοpικ'ίjς παράοοσης, καρια Μυστ·ή ρια στά νησιά τοϋ
9

τ6ρ0ωσε νά σωθε'ϊ τουλάχιστον το π•ιεuμα τϊjς άρχαίας l:λλ·�νικ'Ιjς
Κωμωδίας. Μαρτυpοuν, Gίλλωστε, την έπιβίωση αύτην o l άνα
λογίες πού βλέπουμε νά ύπάρχουν στη συγκρότηση τ'ίjς 'Αρι
στοψάνειας κωμωδίας καί τοu Καραγκιόζη τοu 1900.
Συγκεκριμένα βλέπουμε πώς, ένώ σl: κάθε κωμω8ία τοu 'Αρι
στοφάνη 8ιαφέρουν τά. πρόσωπα, 8ιαφέρει ή ύπόθεση καί ή
σκηνι>;η σύνθεση, �oq Ε� γ?υ, , εν� στοιχείο , πο� ' ν� ι και , τΟ
βασικοτερο, γιατι απ αυτο αναδινεται το αστειο κ η σπιθα
τη� σά� ιρας, ;ίνα1ι μόνιμο1 κi;:L σχεΟΟν �τερεότυπο : ;Ο πρ6σω7:ο
ι
του 8ουλου· ο τυπος που εκπροσωπει σ/: κωμικη υπερβολη,
τη φτωχη καί άΜναμη λαϊκη μάζα, αύτην πού έκπροσωπε"ί
καί ό Καραγκιόζης στο μπερντέ του. Κι δχι μόνο ή παρουσία
τοu προσώπου αύτοu ε!ναι, δπως εrπαμε, μόνιμη καί άπαραί
τητη σ' ολα σχεδον τά. itργα τοu 'Αριστοφάνη, άλλά. και ό
τρόπος και τά. μέσα τ'ίjς itκφρασής του. Αύτος άποκαλύπτει
το παράξενο στοιχε"ίο πού ύπάρχει στη ζωη και πού διακωμω
δε"ίται στη Βράση τοu itργου· αύτος το σατιρίζει, αύτος με το
άστε"ίο του aίνει το σύνθημα τοu γέλιου, και μάλιστα, άστε"ίο
τοu t8ιου πνεύματος και στιΧ 8υο θέατρα· άστε"ίο itξυπνο άλ
λά. χοντροκομμένο πού βγαίνει άπο το λαο κι άπευθύνεται
στο λαο και πού ή βάση του τίς περισσότερες φορΕ:ς ε!ναι ή
tδια: το μοτίβο τ'ίjς άκατάλυτης πείνας πού τον ί)έρνει και τά.
β �σαν� πού 7;ερνii, ι:-η μπορώντας νά. καταλάβει τη ζω-); δπως
τη βλεπουν οι_ χορτατοι.
Ή μόνη 8ιαφορά. πού ύπάρχει στο σημε'ϊο αύτό μεταξύ Καραγ
κιόζη καί 'Αρχαίας Έλληνικ'ίjς Κωμωδίας .ε!ναι οτι στον Κα
ραγκιόζη ό τύπος αύτός ε!ναι άπόλυτα καί σταθερά. προσωποποι
ημένος καt διατηρε"ί τό δνομά του σ' ολα τά. itργα, παρ' δλη
την άλλαγη τ'ίjς ύπόθεσης, ένώ στην 'Αρχαία Κωμωδία βλέ
πουμε τον 'Αριστοφάνη σΕ: μερικά. άπό τά itργα του η νά. τον
άφήνε ι �ν�ν�μο � νά. τοu άλλάζει ,το δνομα, ' έν� � ιατηρε"ί
καί σ, αυτα απαραλλακτο το' χαρακτηρα
του και το ρολο του.
Στούς " Βατράχους ε!ναι ό Ξανθίας πού μΕ: το lδιο δνομα
έμφανίζεται καί στούς " Σφήκες " καί στίς " Νεφέλες " · ε!
ναι δ πειναλέος δοuλος πού συνοδεύει τον χορτάτο και tσχυρο
Διόνυσο σ' ολη του την πορεία - την παράσταση - και στην
έπίσκεψή του στον 'Ά8η. Αύτος σηκώνει τά. στρωσί8ια με το
ραβδί στον ώμο και στο τέλος, ένώ γιά. νά βγάλει το &χτι
κατά. τοu άφέντη του προτείνει στον Αίακο νά. τον μαστιγώ
σουν γιά ν' άποδείξει &ν ε!ναι θεος δπως itλεγε, τίς τρώει
κι ό tδιος και ξεφωνίζει άπό τούς πόνους. Σκηνη καραγκιοζί
στικη, έ·ιτελώς καραγκιοζίστικη.
Στον Πλούτο " δ 'Αριστοφάνης όνομάζει Καρίωνα το δοuλο
τοu Χρεμύλου. Ό σαρκασμος έί)ω πηγάζει άπ' τη φιλοσο
φία τοu φτωχοu άνθρώπου πού ταλανίζει τη ματαιοφροσύνη
έκεί�ων π,ού κυν�γοuν το χρ'ίjμα, βασανίζοντας γι' αύτο και
'
τον tδr. o τον εαυτο
τους.
t

"

"

ΙίΑΡΙΩΝ: "Αχ θεέ μου τί βάσανο νά 'ναι κανείς δούλος σΑ
τρελλόν άφέντη.

Ό itλεγχος, βέβαια, πού κάνει μΕ: το στόμα τοu 8ούλου γιά. το
κυνήγι τοϋ πλο'.'ιτου καί τ'ίjς τύχης ί)έν έπιδέχεται σύγκριση
μέ την άπλη θυμοσοφία τοϋ Καραγκιόζη. Στη 8ιαγραφη ομως
τοϋ χαρακτήρα τοu ,Καρίωνα, βλέπουμε �άλι σ;rαθεpο τον.. γν<f)
ριι�ό μας �αραyχιοζισ�;κο τυ�;ο, �;ι-ειν�λε� κ� ι κλεφτη, κλεπτιστατον , μαλιστα.
οπως τον λεει ο κυριος του.
Στούς Σφήκες " άρχίζει το itpγo πάλι μέ τον Ξανθία. Αύτος
κάνει την είσαγωγη καί ρίχνει τά. βέλη τ'ίjς σάτιρας κατά. τοu
Κλέωνα και &λλων άστών 'Αθηναίων τ'ίjς έποχ'ίjς. Ό πρόλο
ς είναι ά κετα μακρUς καί θ� 'ταν \ Κ?�ραστικΟς , άλλα και
r?
,
δυσκολος στο� χειρισμό του, γι, αυτο
και ο Αριστοφανης βαζει
στη σχηνη κι &λλο δοuλο σά βοηθητικό πρόσωπο τον Σω
σί,α, 8ηλ�δη Ιtνα , 8εύτεe ο Ξα�θία' , ό δπ,ο'ϊος (1-Ε: σύ�•ομες πα�εμ
βασεις δινει στον πρωτο την ευκαιρια vα στρ�φει το λογο.
Στην " Εlρήνη " παρουσιάζει έπίσης ό 'Αριστοφάνης με το
6ίνοιγμα τ'ίjς Αύλαίας 8υο δούλους άνώνυμους, άπο τούς όποίους
πάλι ό Ιtνας itχει τον κύριο ρόλο.
"

-Βαρέθηκα πιά νά σκύβω στό βόρβορο . . . ''Αν ξέρει κανεfς
σας aς μού πεί πού ν' άγοράσω μιά μύτη χωρίς ρουθούνια
-

λέει, ζυμώνοντας κοπριl:ς γιά. νά. τα·(σει τον κάνθαρο τοu κυ
ρίου του.
Έκε'ϊ δμως πού φαίνεται καθαρά. δ ρόλος τοu 8ούλου έντελώς
αύτόνομος μέσα στην 'Αρχαία Έλληνικη Κωμω8ία κι άποκλει
στιχά. προ�ρισ(lέ�?ς γιά., το y�λιο των θεατων είναι στσύς " "Όρ
νιθες ,, και στις Νεφελες .
Στο πρωτο παρουσιάζει δ 'Αριστοφάνης τον Τροχίλο σά.
8οuλο τοu 'Έποπα. Στο τέλος τ'ίjς Κωμωδίας έμφανίζεται γιά.
μιά. στιγμη μl: τ' δνομά του αύτούσιος δ Ξανθίας, σά. βουβό
πρόσωπο δμως. 'Ασφαλώς καί μόνο ή παρουσία του στη σχηνη
άρκοuσε γιά. νά. γελάσουν οι θεαταί, δπως συμβαίνει και στον
Καραγκιόζη, πού έπίσης έκμεταλλεύεται τίς στιγμια"ίες βουβl:ς
έμφανίσεις τοu κωμικοu μας Ίjρωα.
Στίς " Νεφέλες " έμφανίζεται καί πάλι δ δοuλος, άνώνυμος
ομως, σε μιά. σύντομη καί σχεδον 6ίσχετη με το θέμα παρεμ
βολή, γεγονός πού 8είχνει έπίσης πόσο άγαπητός κι άπαραί
τητος '!)ταν δ τύπος γιά. τούς 'Αθηναίους.
Αύτά. γιά. τ·�ν προσωπικότητα και τη θέση τοu κωμικοu προ
σώπου στην 'Αρχαία Κωμωδία. 'Αλλά. και γιά. τη μορφή της,
βρίσκουμε σκηνΕ:ς στά. �ργα τοu 'Αριστοφάνη πού τίς βλέπουμε
μέ την l8ια μορφη και στον Καραγκιόζη. 'Έξαφνα το τέχνα
σμα τ'ίjς παρελκύσεως μ' άτέλειωτες προφάσεις, πού προβάλ
λει �να πρόσωπο πού βρίσκεται σl: Μσκολη θέση, γιά. νά. ξεφύ
γει η γιά. ν' άπομακρύνει, οσο γίνεται, το άνεπιθύμητο τέλος
ένος έλέγχου. Το βρίσκουμε στη Λυσιστράτη " : Ό Κινη
σίας, γεμάτος έρωτικο πόθο, ξαναβλέπει τη γυναίκα του πού
βγαίνει άπ' την 'Ακρόπολη και τ'ίjς προτείνει νά. ξαπλωθοuν
"

Ή Ιί[ρκη δ[νει στόν ' Οδυσσέα τό μαγικό ποτό. Παράσταση άπό άγγείο ποv βρέθηκε στό Ιίαβείριο Θηβών (Βρεταννικό Μουσε ίο}
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Ό 'Οδυσσέας μέ την κλεμμένη τρίαινα τού Ποσειδώνα ταξιδεύει πάνω σέ dμφορείς. ' Αγγείο dπό τό Καβείριο. (Βρεταννικό Μουσείο)

σ-rή σπ-ηλι&. τοϋ Πανός. 'Εκείνη, γι&. ν' άποφύγει τήν παράβα
ση τοϋ δρκου της, βρίσκει πρόφαση πώς τούς χρειάζεται κρε
βάτι. Τρέχει ή r8ια καl το ωέρνει. Ό Κινησίας νομίζει πώς
αύτό ήταν δλο καl -rήν καλεί να πέσει. Μα νέα πρόφαση προ
βάλλει ή Μυρρίνη : 8έv Ιtχει ψάθα. Τοϋ ξαναφεύγει και -rήν
φέρνει. Ό όίνδρας της πίστεψε πώς μόνο ή ψάθα Ιtλειπε κ'
έτοιμάζεται. Μ&. βρίσκει όίλλη πρόφαση έκείνη· 8έν Ιtχει μα
ξιλάρι. Ό Κινησίας βιάζεται πια πολύ, μ&. ή Μυρρίνη προβάλ
λει πώς 8έv ύπάρχει στρωσί8ι. Φεύγει ξαν&. και φέρνει /!να
στρωσίδι. Ό Κινησίας ε!ναι πι&. άσυγκράτητος. 'Αλλα κα!
ή Μυρρίνη συνεχίζει : χρειάζεται καl μύρα. Κι δταν πι&. τε
λειώνουν οι προφάσεις της, τότε φεύγει τρεχάτη.
'Ανάλογη σκηνή βρίσκουμε κα! στον Καραγκιόζη στο τέλος
της παράστασης Τό στοιχειωμένο δέντρο Ό Καραγκιό
ζης παίρνει /!να τσεκοϋρι κι άρχίζει να κόβει το 8έντρο. Το
Ιtργο δμως πρέπει να τελειώσει μ/: μια ζωηρή σκηνή καl πα
ρουσιάζεται ό Δερβέναγας. Ό Καραγκιόζης κρύβει το τσε
κοϋρι πίσω άπο τήν πλάτη του, ό όίλλος δμως καταλαβαί
νει πώς πάει να κρύψει κάποιο τεκμήριο ένοχ'ίjς καl τον
ρωτάει:
"

".

ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ: Πώ τί κρύβεις πίσω σου ωρε;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δέν ε lναι τίποτα, τσιμπούκι εlναι.
ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ: Φέρε νά φουμάρω 'Ψύχα.
ΚΑ ΡΑΓΚΤΟΖΗΣ: Δέν έχει καπινό.
ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ: Πώ γιά έχω στό σιλάχι μου.
ΚΑΡΑΓΤΠΟΖΗΣ: Τί σού 'πα μωρέ πώς εlναι;
ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ: �Ω γιά τσιμπούκι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δέν εlναι τσιμπούκι .
Δ ΕΡΒΕΝΑΓΑΣ: Πώ τί εlναι wρέ;

Το κάνει μπουζοϋκι, άλλα 8έν Ιtχει τέλια, Ιtχει δμως το σιλάχι
κα! τέλια. Τό κάνει ναργιλέ, άλλ&. 8έν Ιtχει τουμπεκί, ltχει
δμως το σιλάχι καl τουμπεκί. Το κάνει μπρίκι πού 8έν /:χει
καφέ, άλλ&. καl καφε /:χει το σιλάχι. Το κάνει κοντυλοφόρο
πού δl:ν Ιtχει πέννα, άλλα καl πέννα Ιtχει το σιλάχι. Κ' έπει8ή
ό Δερβέναγας Ιtχει άπ' δλα στο σιλάχι του, ό Καραγκιόζ·ης
βρίσκεται σ' ά8ιέξοδο. Βλαστημάει το σιλ&χι, μένει όίναυδος
καl τότε άρχίζει ό ξυλοδαρμός.
Ο ΛΕΓΟΜΕ Ν Ο Σ ΤΟ�ΡΚ Ι ΚΟ Σ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Μαζl μέ χίλιες 8υο όίλλες άναλογίες τοϋ άρχαίου καl τοϋ νεώ
τερου έλληνικοϋ κοινωνικοϋ καl πολιτικοϋ 'βίου, ό Καραγκιό
ζης έπέζησε ώς τlς πρώτες 8εκαετίες τοϋ αίώνα μας, δταν
άκόμα ή όμαδικίj 8ιαβίωση δέν ε!χε πάρει χαρακτήρα όίμορ
φου· πληθυσ� οϋ κα� τ� πνεϋμα το� έλ�γχου καl τ�ς κρ ;τι;''ίjς
μεταμορφωνοταν σε σατιpα. Σε, καθε επαρχιακη, πολη, ακομα
κα! σl: κεφαλοχώρια, ξεχώριζαν τύποι πού άποτελοϋσαν το
θίασο ένος άέναου καl διάχυτου μέσα στήν κοινωνική ζωή
κωμιχοϋ θεάτρου, με πρωταγωνιστή Ι!ναν τύπο κωμικό πού

τον ξεχώρισε καl τον ltχρισε σαν έρμηνευ-rή τών 8ιαθέσεών
της ή κοινή γνώμη για τήν άθυροστομία και για το πνεϋμα
του.
Κατ&. κανόνα, ό τύπος αύτός, ήταν όίνθρωπος τοϋ λαοϋ, ό φτω
χότερος άπ' δλους. Αύτος μποροϋσε ν&. στρέφεται καl προς
-rlς έξουσίες, καl προς τήν άπάνω τάξη τ'ίjς κοινωνίας, ν&. μή
φοβιΧται για τίποτα καl να μή σέβεται κανέναν, άφοϋ ή φτώχια
του τον έξασφάλιζε άπό κάθε όίλλη ζημιά, έκτος άπο τό ξύλό,
πού κι αύτο στο rδιο άποτέλεσμα κατέληγε - στο γέλιο τοϋ
λαοϋ. Κ' Ιtχουμε γνωρίσει στήν 'Ελληνική 'Επανάσταση καl
σ-rήν περίοδο τοϋ 'Όθωνος τον Σπυριδιώ'Ρη καί, στα μεταγενέ
στερα χρόνια, τον Νικολό καl τον Σακκουλέ στήν 'Αθήνα.
Αύτος ό τι)πός τοϋ σατιρικοϋ έρμηνευτη της λαϊκ'ίjς γνώμης
ύπ'ίjρξε το πρότυπο πού Ιtδωσε τον Ξανθία τ'ίjς 'Αρχαίας Έλ
ληνικ'ίjς Κωμω8ίας. Κ' έπειδή δέν Ιtπαψαν ποτέ οι βιολογικοί
νόμοι πού κάνουν ν' άνακλιΧται σ-rήν ψυχή ένος λαοϋ το φώς
τοϋ ούρανοϋ του κ' ή άτμόσφαιpα πού τον περιβάλλει, αύτος
ύπ'ίjρξε καl το πρότυπο τοϋ Καραγκιόζη στήν Έλλά8α, στο
λα'ίκο θέατρο τών σκιών. Διαφέρουν, βέβαια, τ&. 8υο θέατρα
σl: ποιητικο 6φος, δσο 8ιαφέρουν άντίστοιχα οι κοινωνικές καl
πολιτικl:ς σuνθ'ίjκες τών έποχών καl τών τόπων πού γέννησαν
το καθένα άπο τ&. δυο Θέατρα: Το 'Αρχαίο ε!ναι γέννημα της
άκμ'ίjς τοϋ 'Αθηναϊκοϋ πολιτισμοϋ· ό καραγκιόζης 8/:ν ε!ναι
παρ&. ό φτωχος άπόγονός του, γέννημα τοϋ Μεσαίωνα, δταν
ό έλληνισμος ·fιταν ύπόδουλος στούς Τούρκους. Τον όνομά
ζουν συνήθως τούρκικο θέατρο, έπει8ή πραγματικ&. άπ' τήν
Τουρκία ήρθε μετά την άπελευθέρωση, μισον α!ώνα περίπου
προτοϋ κατέβει, δπως θ&. δοϋμε, ό 'Ηπειρώτικος.
'Αλλ&. καl γι&. τον καθαρ&. τούρκικο Καραγκιόζη ύπάρχουν
μαρτυρίες άπο τήν τούρκικη πλευρά. Ό γερμανος έρευνη-rής
τοϋ τούρκικου Καραγκιόζη Γιάκομπ γράφει πώς, δταν το
θέατρο αύτό περνοϋσε στα χέρια τών Τούρκων, ύπ'ίjρξε άντί8ρασ-η άπο μέ�ους ;ων φα�α::_ικ�ν y.ουσουλμάν�\', για;l �πει
, το Κορανι. Αρ
κονίζει ζωντανα προσωπα, ενω το απαγορευει
γότερα ομως, σοφότεροι λειτουργοί τοϋ Μωάμεθ έγνωμοaό
rησαν δτι οι σκιές πού βγαίνουν στο μπερντέ τοϋ Καραγκιόζ·η
8/:ν είναι άπομίμιση τών 8ημιουργημάτων τοϋ 'Υψίστου, γιατl
καl στή φύση ύπάρχουν σκιές δλων τών πραγμάτων. 'Έτσι
βρέθηκε κάποιος τρόπος συμβιβασμοϋ μεταξύ Κορανιοϋ καl
Καραγκιόζη καl 8έν ltλειψε άπο τήν τούρκικη καλοπέρασ-η ή
άπόλαυση τοϋ θεάτρου τών σκιών, πού ό μπερντές του μπόρεσε
νά. στηθεί άκόμα καl στα άνάκτορα τών Σουλτάνων.
Το γεγονος πώς οι τοϋρκοι καραγκιοζοπα'ίχτες θεωροϋν σ&.ν
πατρωνά του τον σε·tχη Μεχμέτ Κιουστερ'ίj καl όνομάζουν
το μπερντέ τοϋ θεάτρου τους μεϊντάνι τού Κιουστερfj, σημαί
νει πώς αύτος ύπ'ίjρξε ό πρώτος τοϋρκος Ι{αραγκιοζοπαίχrης.
Ή παράδοση τον τοποθε•ε'ί στα χρόνια τοϋ Σουλτάνου Όρ
χάν (1 326 - 1 359 ) καl ό τάφος του, πού ύπάρχει στήν Προϋσα,
άναφέρει χρονολογία θανάτου του 14.00 η 1 4. 0 1 . Μποροϋμε
ΙΙ

Ο

Καραγκι6ζ:ης δπω; τόν έπλασαν οί παλιοί Καραγκιοζοπαίχτες, Μπράχαλης, Μtμαρος, Ρούλιας καί Μέμος. ('Αρχείο Σπαθάρη)

λοιπόν θετικά νά συμπεράνουμε άπ' αότά πώς οί τοuρκοι παρέ
λαβαν την τέχνη τοu Καραγκιόζη κατά τά μέσα τοu 1 4ου
αιώνα.
Ό 'Εβλιά Τσελεμπ'ίj άναφέρει σά 3ιασημότερο καραγκιοζο
παίχτη τοu καιροu του, τ'ίjς έποχ'ίjς 3ηλα3η τοu Μουρατ Δ',
τον Χασαν Ζαντέ, Ι!.ναν έξυπνότατο όίνθρωπο μ/: 3ημιουpγικη
φαντασία καί μ/: σατιρικο πνεuμα, πού, ιΧν πιστέψουμε τον
τοuρκο χρονικογράφο, ε!χε συνθέσει πάνω άπό τριακόσιες
παραστάσεις μ/: πρωταγωνιστ/:ς τον Καραγκιόζη καί τον Χα
τζαειβάτη. Καί άσφαλως άπ' αότόν εμαθε την παρά3οση πού
ύπ'ίjρχε γιά το πως μπ'ίjκαν αότοl οί Ί]ρωες στο θέατρο των
σκιων καί μέ την προσωπικότητά τους, άσφαλως, του εaωσαν
τότε νέα μορφή.
Ό Καραγκιόζης καταγόταν άπ' -;ίς Σαράντα Έκκλ·ησιές τ'ίjς
Θράκης χ' ήταν ταχυ3ρόμος τοu Κωνσταντίνου Παλαιολό
γου. Στον 'Ελβια Τσελεμπ'ίj θα είπαν άόριστα πώς ήταν ταχυ3ρόμος τοu Αότοχράτορα τοu Βυζαντίου. 'Η τάση του δμως
νά χάνει τον πολύξερο προσ3ι6ρισε τον αότοκράτορα μέ τ'
ίJνομα τοu Κωνσταντίνου Π αλαιολόγου, τοu μόνου πού 'χε
μείνει γνωστός στον τούρκικο λαό μετά την 'Άλωση. Έπειaη
ομως συγχρονίζει τον Καραγκιόζη χαί μέ τον Σουλτάνο Ά
λα'ίντίν, πρέπει νά συμπεράνουμε οτι πρόκειται για τον αόΉ
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καλύβα τού Καραγκι6ζη στό θέατρο τού γιού Σπαθάρη

-;οκράτορα τ'ίjς Νικαίας Ίωάννην Γ ' τον Βατάτζ·η (1222 1 254 ) . Όπωσ3·ήποτε, σε μιά τέτοια έμπιστευτικ-)j θέση σαν
του αύτοχρατοpιχοu ταχυ3ρόμου, aε μποροuσε παpα να ύπη
ρετεί 'Έλληνας κι οχι Τοuρκος. Έλληνιχότατη είναι όίλλωστε
καl ή πόλις των Σαράντα Έχχλησιων Π01J άναφέpει ό Έβλιά
γιά πατρί3α τοu Καραγκιόζη.
Τό ίJνομά του Καρd - γκιόζ εΙναι πιστ·)j μεταφορα τοu έλλη �
νικοu Μαυρομάτης. Τον γράφει ό Έβλιά γύφτο, tσως γιατι
παρασύρεται άπό τά όνόματα των χριστιανων γύφτων, οπου
συχνά προτάσσεται το χαρα= μαuρος, οπως Καραγιάννης, Κα
ρανικόλας, Καραγιωργος πού σημαίνουν Μαυρογιάννης, Μαυ
ρονικόλας, l\1αυpογιωργος. Σ' αότα ομως, το συνθετικό καρά
άναφέpεται στο χρωμα -;ou δέρματος των άτόμων χαί τα χα
ρακτηρίζει σάν γύφτους. 'Αλλά 3/:ν εχει καθόλου έθνολογικη
σημασία καl τό Καραγκιόζης - Μαυρομάτης γιατί μαuρα μά
τια Μν !'χουν μόνο μελαψοί άνθρωποι. Δέν άποκλείουμε κα
θόλου χαί πρόθεση τοu Έβλιά να άποσιωπήσει την έλληνικό
τητα τοu Καραγκιόζη. 'Ωστόσο, ό raιος, σημειώνοντας όλό
κληρο τ' ίJνομά του, την έπιβεβαιώνει πανηγυρικά. Σοφιοσλή
τον Ιf.λεγαν μδίς πληpοφο?εί. "Ας μη βιαστοuμε νά σκεφτοu
με τό Σοφοκλ'ίj γιατί ή κατάληξη λή(ς) είναι τούρκικη
κατάληξη έπιθέτων (πα?αλ'ίjς, μερακλ'ίjς, μαχμουpλ'ίjς ) . Τό
σοφιοσ- 3έν σημαίνει τίποτα. στην τούρκικη γλώσσα, οπως μέ
βεβαίωσαν τουρκομαθείς λόγιοι. Είναι το έλληνικό έπίθετο
σοφός ποό το συμπλήρω::ιαν οί τοuρκοι κατά πλεονασμό μέ
τη 3ική τους κατάληξη των έπιθέτων -λ-η. "Ας μ·)j τό θεω
ρήσουμε πα.ρά3οξο αύτό, πpοτοu προχωρήσουμε στην έξέταση
καί τοu όν6ματος Χατζαειβάτης. 'Όσο για τη λέξη Μπαλή
πο1) άκολουθεί στο τέλος τ'ijς όνομα.τολογίας τοu Καραγκιό
ζη, αύτή, κατά το λεξικό τοu Χλωpοu, σημαίνει παλιός, τριμ
μένΌς, φθαρμένος καί χρησιμοποιείται, κυρίως, γιά τιΧ ροu
χα· οταν άπο3ί3εται σ' άνθρωπο πρέπει να τό μεταφράσουμε
χουρελ'ίjς. 'Ολόκληρο, λοιπόν, τό ιJνομα τοu Καραγκιόζη, οπως
μδίς το 3ιατυπώνει ό Έβλια Τσελεμπ'ίj, είναι: ό σοφός Μαυρο
μάτης ό κουρελής. 'Ακολουθεί χατα τον Έβλιά ό τίτλος Τσε
λεμπης ποό σημαίνει πολύξερος, άξι6λογος, κύριος καl rσως
!'χει προστεθεί μέ εtpωνικη σημασία άφοu !:ρχεται σέ κωμικη
άντίθεση μέ το κουρελ·ής.
"Ας γνωρίσουμε τώρα καί τό φίλο του τό Χατζαειβάτη. 'Ηταν
κι αό,τος τ�χυ3ρ�μος. Τό ι; ικρό του �νομ� 'ήταν Χα�ήλ, π?ύ
σημαινει στην τουρκικη γλωσσα πιστος σ�ντpοφος, ειλικρινης
σύντροφος. Τό έπώνυμό του τό γράφει 'ΑϊβC.τ καί 3έχεται
ό 'ίΟιο5 π,ως ,οε ,σ�ημα.ίν; ι τίπ?τα , σ�-fιν τ�ύρκικ·η , yλώ<:Jσ� , π� ο
σ:-αθει δ� �'/- το σ�ετισει yε το ,ας πο;ι σ·� μαινει μπολι. Η
λεξη α�, τη, ομ,ως " 3εν ταιρια�ει κ� ι aε, λεει τιπ,οτα �.,ταν )ψησι�
μοποιειται γι')( να χαρακτηρισει ενα συμβολικο προσωπο, που
στη ζω·ή του ήταν ταχυ3ρόμος καί στο μπερντέ τοu Καραγ
κιό �η έκπροσ�πε� ;Ο φρ,?νιμο καt άφ �λ� ά.στΟ ποU ,κά.ν� ι
.... 3υο λε
θεληματα στους αγα3ες. Άλλωστε, συσχετιση των
ξεων αϊβdτ καl dς 3έν είναι και φθογγολογικά καθόλου πει
στική, άφοu λείπει τό βάτ πού έπίσης δέ σημαίνει τίποτα
στά τούρκικα σά συνθετικό η σαν κατάληξη. "Αν ομως μέ·
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νει άνεξήγητο στ·)jν τούρκικη γλώσσα τό έπώνυμο τοu σύντρο
φου τοu Καραγκιόζη, στήν έλληνικΎJ των χρόνων τοu Βυζαν
τίου τό έπίθετο dειβάτης δέν Ίjταν καθόλου άταίριαστο στ'Jν
tδιότητα ένός ταχυδρόμου πού Ίjταν ύποχρεωμένος πάντα νά
όδοιπορε'ϊ. ΕΙναι γνωστό στΎJν ίστορία τ'ίjς έλληνικ'ίjς γλώσ
σας πώς ο! Βυζαντινοί πολ•� χρησιμοποιοuσαν σύνθετες λέ
ξεις καl μάλιστα μέ πρϊ{>το συνθετικό τό dεl. Στο περίφημο
λεξικό τ'ίjς γλώσσας των ρωμαιοβυζαντινών χρόνων τοu Ε.Α.
Σοφοκλέους μπορε'ϊ κανεlς νά μετρήσει lι. 4 σ•)νθετα τοu dεί,
άπό τή λέξη dειαυγούστα ώς το dείχρυσον.
'Αφελή - ογλού άναφέρει ό Έβλιά τον Χατζαειβάτη, δηλαδΎJ
γιο τοu 'Αφελ'ίj. Τ' ονομα δέν ε!ναι τούρκικο, οi5τε σά λέξη
σημαίνει τίποτα στήν τούρκικη γλώσσα. Δέ θά κουραστοuμε
δμως καθόλου ν' άναζητήσουμε τ)jν έλληνικότητά του άφοu
ε!ναι αύτούσια ή έλληνική λέξη dφελής. 'Αφελίδης Χατζαειβά
της, δηλαδΎJ άπό μάνα κι άπό κύρη άφελής Χατζαειβάτης, ε!
ναι όλόκληρο τό έπώνυμο τοu φίλου τοu Καραγκιόζη, πού
άκολουθε'ϊ μετά τό κοσμητικό πιστός σύντροφος.
'Από τά όνόματα των δυο πρωταγωνιστών τοu Καραγκιόζη
τ'ίjς 'Ανατολ'ίjς, πού κατέγραψε ό Τοuρκος χρονικογράφος κατά
τ�ς π� &τες Οεκαετίες τοϋ 1 ,7 ου αLών� , /ΧποΟει�νUετ� ι ��ς τΟ
t,
θεατρο τους εΙναι δημιουργια καθαρα ελληνικη, που, απο zλ
ληνες καραγκιοζοπα'ϊχτες τήν π'ίjραν τοuρκοι συντεχνίτες τους
καl τ)j διαμόρφωσαν σέ δυο κλάδους ' στον έξευγενισμένο Κα
ραγκιόζη τοu σεpαγιοu, - αύτόv πού μας παρουσιάζει ό Ρίτ
τ:? κ�ί ' στον tθύ rαλλο ,π�όσ�υχ? τίf>ν :ι-αφενέδ�ν τ5ς �γο
ρας, αυτον που διωχνει απο την Αθηνα η κοινωνια των οθω
νικών χρόνων.
1
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Ξαφνικά σχεδόν, τις δυο τελευτα'ϊες δεκαετίες πρlν απο το
1900, ξεπηδάει το θέατρο των σκιών μέ &λλη μορφή στή
Δυτική 'Ελλάδα, τήν 'Άρτα καl τήν 'Ακαρνανία, γιά νά βρεϊ,
κατεβαίνοντας στήν Πάτρα, το λίκνο και τον έμψυχωτή τ'ίjς
άναδημιουργίας του, το Δημήτρη Σαρντούνη. Δέν Ιtχει δμως
σχέση μέ τον τούρκικο Καραγκιόζη. Δέν έ:ρχεται άπό τήν
Πόλη. Ε!ναι καθαρά δημιούργημα έλλη,ιικο τ'ίjς 'Ηπείρου καt
μιΧς ιtρχεται άπ' τά Γιάννενα.
Τά πρόσωπα τοu θιάσου του καί το ρεπερτόριό του, έκτος
άπο το,ύς δυο κλασικούς, -\]ρω,ες : τον, Κα,ραγκ �όζη Υαι τον Χ� 
τζαειβατη,
ε!ναι βγαλμενα απο την ιστορια του.._ Μεγαλε
ξαντρου, ϋπως τή οιέπλασε και τή διατηροuσε στις παραδό
σεις του ό λαοc τ'ίjς 'Ηπείρου, πού ξεχωριστά τον θεωροuσε
σάν τοπικο μυθικο -Ι]ρωά του, κι άπο τήν ίστορία τ'ίjς 'Ηπείρου
των χρόνων τ'ίjς 'Επανάστασης. Σχετικά μέ τή γένεσή του ή
παράδοση πού διέσωσαν ο! νεώτεροι καραγκιοζοπα'ϊχτες άνα
φέρει σά δημιουργό του κάποιον γιαννιώτη συνάδελφό τους,
'Ιάκωβο.

Μοντέρνο Σαράι. Τελευταίο έργο τού Εύγένιου Σπαθάρη

]!;!ναι γνωστό πώς ό 'Αλ'ίj Πασάς, φιλοδοξώντας νά γίνει σουλ
τάνος, άκολουθοuσε στο κονάκι του τούς τρόπους ζω'ίjς πού
έπικρατοuσαν στά σουλτανικά σεράγια καί, κοντά στ' &λλα,
γιά ψυχαγωγία δική του καl τοϋ χαρεμιοϋ του �στησε Κα
ραγκιόζ - μπερντέ μέ καλλιτέχνη - έμψυχωτ·ή του τον 'Ιά
κωβο.
'Όταν ό Σουλτάνος το 1822 έξόντωσε τον άποστάτη βεζύρη
τ'ίjς 'Ηπείρου, ό έξυπνότατος 'Ιάκωβος, ξέροντας καλά κι άπο
κοντά τήν προσωπικότητα τοϋ 'Αλ'ίj ΠασιΧ, τήν πολιτεία του
καl τη ζωή τ'ίjς Αύλ'ίjς του, έπωφελήθηκε άπο το πνεϋμα πού
έπικράτησε τότε στο κοινό, Ιtστησε έκεϊ, στά Γιάννενα, το θέα
τρό του και ένέταξε στο θίασο και στο ρεπερτόριό του τή μορ
φή τοϋ τυράννου καl σκηνές άπο τήν ίοτορία του. Δέ μποροϋ
με νά ποϋμε πώς ό ' Ιάκωβος διαμόρφωσε κιόλας τον 'Ηπει
ρώτικο Καραγκιόζ·η μέ τήν έλληνική μορφή πού παρουσιάστη
κε στη μεσημβρινή 'Ελλάδα. Δέν ήταν δυνατον και μετά τον
'Αλ'ίj Πασά νά τοϋ έπιτρέψει ή Τουρκοκρατία νά βγάλει στή
σκηνή 'Έλληνες -\]ρωες των άρματολικων χρόνων και τ'ίjς 'Ε
πανάστασης. ΤΗταν άρκετο όίλλωστε το διάστημα τοϋ μισοϋ
αtώνα πού μεσολάβησε: ώς το 1880 γιά νά δουλέψουν &λλοι

Καl ή φιγούρα τού Καραγκιόζη δπως τήν διαμόρφωσαν οί νεώτεροί τους:

Άντ. Μόλλας, Χρ. Χαρlδημος, Σωτ. Σπαθάρης
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τοu Μεγαλtζαντρου, συν63ευσαν τήν παρουσίασ·ή του σ' αότ6.
δ 'Αντίοχος δ Μακεδών, δ Σέ/.ευκος κι ά.κόμα μια μορφη μυ
θολογικη πού 'χε δοσοληψίες μέ τον Μεγαλέξαντρο, ή Σειpήν,
προσωποποιημένη σαν Σερήνη. Καί μιλοuσαν δλοι αύτοί, σαν
πρόσωπα όψηλιΧ τ'ijς ά.ρχαίας έλληνικ'ijς ιστορίας, την έ:πίση
μη έλληνικη γλώσσα δπως την �νιωθε δ καραγκιοζοπαίχτης
ά.κούγοντάς την στην έ:κκλησία καί ά.πο τούς λογίους της έ:πο
χ'ijς του :

ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ : 'Εγώ διά τόν §ρωτάν σου, ώ Σερήνη,
ήρθον ι!ξ Μεσοποταμίας καί σύ δέν μέ dγαπείς.
ΣΕΡΗΝΗ: ' Εάν δέv σέ ήγάπωv, ώ Άλέξαντρε, δέν θd ήρ
νούμην καί πατέραν καί μητέραν καί πατρίδαν διd iσέ . . .

Οι μορφl:ς των l\'ΙακεΜνων ·� ρώων πέρασαν στον 'Ηπειρώτικο
Καραγκιόζη, ϋστερα ά.πο πολλων αtώνων έ:πιβίωση τοu θρύ
λου τοu Μεγαλέξαντρου, i:Ιχι μόνο στην "Ηπειpο, ά.λλα σ' δλό
κληρο το χωρο τοu έλληνισμοu. 'Η λαϊκη φαντασία και των
'Ελλήνων καί των ξένων λαων της 'Ανατολ'ijς καί τ'ijς Αtγύ
πτου εΙχε ά.ρχίσει πολύ νωρίς να διαμορφώνει το !στορικο
πρόσωπο σέ μυθικό, ά.ποδίδοντας σ' αύτο ά.τέλειωτους καί
νικηφόρους πάντα ά.γωνες, i:\χι μόνο μl: τούς βασιλιά.δες και
τούς στρατούς των τόπων πού κατέκτησε, ά.λλα καί μέ παρά
ξενα θηρία κι ά.νθρωπόμορφα τέρατα χαί μέ δέντρα ά.κόμα
πού μιλοuσαν μ' ά.νθρώπινη λαλιά. 'Απο την τερα-:ολογία έ:
κείνη γύρω στη μορφη τοu Μεγαλέξαντρου &λλα περιστατιχα
ε!ναι πρωτότυπο γέννημα των αtώνων πο>) ά.κολούθησαν μετα
το θάνατό του, κι &λλα εΙναι παρμένα ά.π' τούς μύθους ήρώων
πού �ζ·ησαν, η καt πλά.στηκαν, πρίν η χαl μετα το Μεγαλέξαν
τρο. Γράφει γι' αύτο δ Α. Α. Πάλλης, πού μελέτησε τούς σχε
τικούς θρύλους των 'Ανατολικων λαων κ' έ:ξέδωσε την " Έλ
ληνικη Φυλλάδα τοu Μεγαλέξαντρου " :
" Ό 'Αλέξαντρος τοu μύθου αύτοu δέ μοιάζει πιά., παρα πολύ
ά.μυδρά., μέ τον 'Αλέξαντρο τ'ijς 'Ιστορίας. Τα πραγματικα πεpι
στατικα της ζω'ijς του πνίγονται μέσα σέ πυκνο καί φοβεpο
ρουμάνι φανταστικων &θλων χαί περιπετειων. Ό στρατηγος
'Αλέξαντρος μεταβάλλεται σ' lνα μυθολογικο -ΙJρωα πού συ
νενώνει τα χαρακτηριστικα πολλων μυθιχων προσώπων, πα
λιότερων η καί νεώτερων έ:ποχων. 'Ορισμένα περιστατικα
μόίς θυμίζουν το ταξί3ι τοu Γιλγαμου τοu Βαβυλώνιου για
την ά.ναζήτηση της ά.θανασίας, τούς &θλους τοu Ήρακλ'ij, τα
ταξί3ια τοu 'Οδυσσέα (την ιστορία των Σειρήνων ) , τον 'Άγιο
Γεώργιο (το φόνο τοu δράκου} καί το Σεβάχ το Θαλασσινο
(το φαράγγι μ/: τα διαμάντια ) ,, .
Ή 3ιαγραφη των μορφων των Μακεδόνων ήρώων στον Καραγ
κ•.όζη δέ διαφέρει στίς γενικές της γραμμές ά.πο κείνη πού
:'αραγκιοζοπαίχτες , το εΙδος σ� πιο , ά.;τόμερες ;'εριοχ/:ς της
Ηπειpου, Μακεδονιας, Θεσσαλιας και Ακαρνανιας.
ΔΙ: μποροuσε παρα νά 'ταν lλληνες κι αύτοί ά.φοu το έπικρα
τέστερο και πνευματικότερο στοιχείο της χώρας Ίjταν το έλ
ληνικο κι ά.φοu δ 'Ηπειρώτικος Καραγκιόζης παρουσιάζεται
στη Δυτικη 'Ελλάδα σαν καθαρα έλ/:ηνικο θέατρο. Πρωτα
-πρωτα Ίjταν σεμνός. οι αισχρές σκηνές καί ο! αισχρολογίες
πού Ίjταν το πιο χαρακτηριστικο γνώρισμα τοu Καραγκιόζη
των καφενέδων τ'ίjς Πόλης, Ίjταν ά.συμβίβαστες μ/: τα χρι
στιανικα καί οtκογενειακα Ί)θ·η τοu έλληνισμοu τ'ijς 'Ηπείρου.
Κυριότερα, δμως, γιατί περιέλαβε στα πρόσωπα τοu θιάσου
του τη μορφη τοu Μεγαλέξαντρου, συσχετισμένη μl: θρύλους
τ'ijς έλληνικ'ijς όρθοδοξίας. Την τελευταία παρατήρηση μοu την
πρόσφερε lνας ά.πο τούς παλιότερους καραγκιοζοπαίχτες, ό 'Αν
τρέας Άγιομαυρίτης καί τη δημοσίευσα πρίν ά.πο δέκα χρό
νια, δσο έ:κείνος ζοuσε στ·fι Στυλίδα.
" Ή παράσταση τοu Θηρίου -μοu 'λεγε- πού 'χει -1\ρωά της
το Μεγαλέξαντρο, εΙναι παρμένη ά.πο το θρύλο τοu 'Άϊ - Γιώρ
γη καί τ'ijς Βασιλοπούλας, πού ·)jταν αtχμάλωτη τοu Δράκον
τα, καί πού λέει, τόσο στο θρύλο τοu 'Άϊ - Γιώργη, δσο καί
στην παράστασι τοu Μεγαλέξαντρου :
Γιd φύγε ξένε μου dπό δώ καί τό νερό dφρlζει
κι 6 δράκοντας τd δόντια του γιd μένα τ' dκονlζει".

Και συνέχιζε δ Άγιομαυρίτης, έρμηνεύοντάς, μ/: δικό του τρό
πο, τη διαμόρφωcrη ·τοu 'Ηπειρώτικου Καραγκιόζη :
" Μ·fι μπορώντας να βγάλουν lναν όίγιο στη σκηνή, γιατί θά
'ταν προσβολη τ'ijς θρησκείας, βάλανε στη θέση του &λλο μυ
θικο -ΙJρωα, ά.λλάζοντας �τσι το θρύλο , ,
Οϋτε μεμονωμένη έμφανίζεται ή μορφη τοu Μεγαλέξαντρου,
οϋτε συμπτωματικη Ίjταν ή δικαίωσή της στο θέατρο των
σκιων. Κι &λλες μορφές, ο! πιο έκφραστικ/:ς ά.πο τον κόσμο
.
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Πασάς καί Μπέης πού χρησιμοποιούν ol Σπαθάρηδες

Ή Kvρd

Βασιλική καβάλλα στ' aλογο. Φιγούρα Σωτ. Σπαθάρη

μiΧς 3ίνει ή Φυλλάδα. 01 3υο στρατηγοί καί περισσότερο άπ'
αύτούς ό Μεγαλέξαντpος εΙναι ύπέροχοι σε ήθος καί σε 3ύνα
μη. Δεν ξέρω πόσες παραστάσεις σχετικά μ' αύτούς εΙχε στο
ρεπερτόριό του ό 'Ηπειρώτικος Καραγκιόζης καί πώς τούς
παρουσίαζε στούς ρόλους τους. Πάντως ό Καραγκιόζης του
1 900, πού γνώρισα στην έλληνικη έπαρχία, είχε τρείς μόνο πα
ραστάσεις : Τό θηρ{ο'' , " Td αίν{γματα'' , καί Td έπτd θη
ρ{α" , με πρωταγωνιστΕ:ς στίς 3υο πρώτες το Μεγαλέξαντρο καί
στην τρίτη τον 'Αντίοχο. Τούς χώριζε ετσι στη 3ράση τους.
Γιά το περιστατικο του θηρίου γράψαμε πιο πάνω. " Td αl
νlγματα " είναι Εργο έμπνευσμένο άπ' τη μυθολογικη Σφίγγα
τών Θηβών καί το κατόρθωμα του 'Αντίr>χου στά " 'Επτά
θηρ{α " εΙναι παραμόρφωση του όίθλου τ'ίjς Λερναίας "Υ3ρας
του Ήρακλ'ίj, συγκερασμένο μl: το δραμα τ'ίjς 'Αποκάλυψης
του 'Ιωάννου : " . . . Καί εΙ3ον άπο τ'ίjς θαλάσσης άναβαίνον
τ.Ο θηρίον, Ιf.χον κεφαλάς έπτά καί κέρατα 3έχα ". 'Έτσι εγι
ναν τά έννιά κεφάλια τ'ίjς "Υ3ρας έπτά θηρία.
'Εκεί πού 3ιαφέρει βασικά ή παρουσίαση του θρύλου του 'Αλέ
ξαντρου στον Καραγκιόζη άπο τη Φυλλά3α εΙναι ή θέση του
ηρωα ώς προς τη γυναίκα. 'Απο τη Φυλλά3α λείπει τελείως ό
εpωτας. Ό Μεγαλέξαντpος παντρεύεται τη Ρωξάντρα του μύ
θου. μl: συνοικέσιο. Του τη 3ίνει ό πατέρας της ό Δαρείος.
'Εκείνος τη 3έχεται χαί την καθίζει 3ίπλα του στο θρόνο
πού π'ίjρε άπο τον πεθερό του. ΔΙ:ν προηγήθηκε εtaύλλιο, οί\
τε χαί παίρνοντάς την γυναίκα του έχ3ηλώνει την παραμικρη
3ιάχυση η προσωπιχη φιλοφρόνηση. 'Επίσης, κατά τη Φυλ
λά3α, δταν συναντiΧται στίς 6χθες κάποιας λίμνης μl: τίς Σει
ρ'ίjνες, πού " ελεγαν τραγού3ια πολλά τόσον εl.ί. μορφα, ώστε ό
νους του άνθρώπου έπαίρνετο , , ' φεύγει όίτρωτος άπο ίtρωτα
καί γενικά ά.3ιάφορος προς τη γυναίκα.
Το άντίθετο συμβαίνει στον Καραγκιόζη : τόσο ό Μεγαλέ
ξαντρος δσο χι ό 'Αντίοχος, άκολουθώντας την πpοφορικη
παράδοση του θρύλου του Μεγαλέξαντpου, παρουσιάζονται μό
νο σ' έρωτιχά 3ράματα . χαί τά κατορθώματά τους σχετίζον
ται μόνο μl: τον ίtρωτα χ' εχουν σάν Ιf.παθλο τη γυναίκα. Ό
Μεγαλέξαντρος εΙναι έρωτευμένος μl: τη Σειρήνα, τη ΣερήνΊJ
δπως τη λέει. Καί γιά νά την άποχτήσει σκοτώνει το θηρίο
πού χατατυραννουσε την πολιτεία, η στην όίλλη παράσταση
ά�ι�νεται ν� τ�ν π�ρει γυν� ίχα του λύνον;ας αύ,τος τά τρί�
,
,
αινιyματα. Ο Αντιοχος παλι σχοτωνει
τα επτα
θηρία για
την άγάπη τ'ίjς " Πεντάμορφης τής Ρούμελης " .
Ί-Ι Χριστιανιχη άντίληψη τών μεσαιωνικών χρόνων, τ'ίjς όποίας
γέννημα εΙναι χαί ή " Φυλλά3α ", εΙχε άποχηpύξει τον Ιf.ρωτα
άπο τίς σχέσειι; τών άνθρώπων σάν βαρειά άμαρτία. Στο προ"

"

ο ίμι6 της έζηγ�t καθαρά πώς γριiφεται γιιi �θοπλαστικb σκο
πο σάν " ό3ηγος εις εύχοσμίαν τών ήθών " . Ό έπίλογός της
πάλι, γεμάτος συντριβ-1] χι άπαισιο3οξία μπροστά στην t3έα
του θανάτου, μυρίζει ταφοχέρι. ΔΙ:ν ξέρουμε άν ό Ψευ3οχαλλι
σθένης, πού την πρωτόγραψε τον τρίτο αtώνα, ήταν καλόγε
ρος η 6χι. Τ' άντίγραφά της δμως πού Ιf.φτασαν &ς τον αtώ
να μας εΙναι άσφαλώς βγαλμένα άπο το καθαρτήριο τών μο
ναστηριών, πού aεν τ'ίjς όίφησε οί\τε τον παραμικρο ύπαινιγμο
γιά Ιf.ρωτα. 'Έξω δμως άπ' τά μοναστήρια, ή ζωη χυλουσε
πάντα το φυσικό της 3ρόμο χαί, Ιf.στω σάν άμαρτία, ό Ιf.ρωτας
ποτε aεν !:παψε νά 3ουλεύει γιά την �νωση τών 3υο φύλων.
Ό θρύλος του Λ1εγαλέξαντρου 3/:ν Ιf.ζησε μόνο μ€ τη " .Φυλλά3α ". Παράλληλα μ' αύτην χαί ή ζωντανη παρά3οση πού
συντηρουσε τη φήμη του Μεγάλου 'Αλεξάντρου χαί του 'Αντίο
χου, aε μπορουσε ν' άφ-ήσει όί3εια την πλευρά έχείνη τ'ίjς ζω'ίjς
πού άποτελεί, κυρίως, το κίνητρο του άνθρώπου σε 3pάση
χαί σ' άν3ραγαθία. 'Αποκατάστησε τον ίtρωτα στην ψυχη τών
3υο ήρώων χαί παρουσιάζει τόσο τον 'Αλέξαντρο δσο χαί
τον 'Αντίοχο νά έμψυχώνονται στούς όίθλους τους μόνο άπο
τΟν ερωτα.
'Ακολουθεί, ώστόσο, κατά τ' όίλλα, ό Καραγκιόζης την συνθε
τιχη έλευθερία πού χαρακτηρίζει την πλοχη του μύθου δπως
συμβαίνει καί στη " Φυλλά3α " . 'Όπως έκεί ή Ρωξάντρα,
πού γίνεται γυναίκα του 'Αλέξαντρου, παρουσιάζεται σάν κό
ρη του Δαρείου -του ΠασiΧ, νά πουμε, τών Περσών- ετσι
κ' έ3ώ ή Σερήνη εΙναι κόρη του Πασδί -τ'ίjς Καραγκιοζίστιχης
πολιτείας. Κι δπως στ·Ι] " Φυλλά3α " aε λείπουν οί άναχρονι
σμοί χαί τ' άλλοπρόσαλλα, Ιf.τσι χαί στον Καραγκιόζη οί ηρωες
τών Μαχε3ονιχών χρόνων συγχρονίζονται με το 'Ηπειρώτικο
Θέατρο τών Σκιών, μl: το Καραγκιόζη, το Χατζαειβάτη, το
Δερβέναγα, άργότερα με το Μπάρμπα Γιώργο, τον Σιορ Διο
ν�σιο χ' Ιf."f.ουν , aοσολ� ψί�ς με -ι:,ασά3�ς ;:ης Τουρχο:;ρατίας ίtξω
,
τοπου και χρονου.
Επισης, αν στη Φυλλα3α
βλέπουμε
το Μεγαλέξαντρο νά πιστεύει στο θεο τών Έβpαίων - άπο
συνταύτιση τών έθνικών μ' αύτούς - στον Καραγκιόζη ό t3ιος
μεταφέρεται στούς χριστιανικούς χρόνους χαί ζητδί τη βοή
θεια του Χριστου, τ'ίjς Παναγίας καί 'Αγίων τ'ίjς Χpιστια
νιχ'ίjς 'Εκκλησίας γιά νά φέρει σέ τέλος το σκοπό του.
Β6ηθα Χριστt. καί Παναγιd
:v.α σ Άγι Είρή�η
f �
�
,
για να σκοτωσω το θεριο
νά πάρω τήν Σερήνη.

'Η μορφη του 'Ηπειρώτικου Καραγκιόζη , δπως παρουσιάστηΦιγούρες καπετανα{ων dπό ήρωικές παραστάσεις Σπαθάρη

15

κε μετά το 1 880 στο 'Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και τ-J�ν Πάτρα,
1jταν γενικά μέτρια καί πιο φτωχή σε φιγοuρες άπο τον Καραγ
κιόζη τίjς Πόλης. Δέ μίiς είναι γνωστά δλα τά στοιχε'ία του
παρά μόνο δσα πάρθηκαν άπ' αύτον στήν άναμόρφωση τοu
Έλληνικοu Καραγκιόζη πού 'γινε κατά τlς δυο τελευτα'ίες
δεκαετίες τοu 19ου αίώνα. 'Ηπειρώ.-ες καραyκιοζοπα'ίχτες
φέρνουν το νέο ρεuμα στή Δυτική 'Ελλάδα, ό Βασίλης Τσιλιίiς,
ό Λιάκος, ό Θωμiiς Άρσενίου, ό 'Αγαμέμνων Κουλούρας,
ό Χαρίλαος Μπασιiiκος καl ό νεαρός, τότε, Γιάννης Ροόλιας.
Μεταδίνουν έκε'ί τά πρώ-:-α στοιχε'ία άπδ τον Καραγκιόζη
των ?ι�ων ' τους ;όπων. ο ι δυ� πρώτοι είν� ι καθαυ;ο ήπειρ � 
τες απ; τ,ην
Πρεβε�α ,κ� ,ι δουλευ�ν πρωτυτερα fτην ,περ;φ� 
: ;Αρτας. Οι υπολοιποι
pεια της
τεσσερις είναι απ, την απε
ή
τ
οίί,
τ�ν
οu
:Αμβpακι
αντι
άκ
�αpιΧ, τ-Ιj σημεριv-Ιj
�
τ;
�
,Κ�ρβαστων
Αμφιλοχια. , Αναμεσα στη σειρα εκεινη
καραγκιοζοπαι
χτών τοu '�πειρώ,τι�ου , Κ�ραyκιόζη yνωστ�τερος , Ε:γινε ό ,Λιά
κος Πρεβεζανος, απο τον οποιο, κυριως, πηραν οι τοπικοι κα
ραyκιοζοπα'ίχτες τή μοpφη τοu Μεyαλέ�αντρου καl τlς παραc
στάσεις τοu σχετικοί) της θρύλου.
'Η Πάτρα, σάν πρωτεύουσα τ'ijς Δυτικ'ijς 'Ελλάδος, πού με
τήν ναυτική κ' έμπορική τ-ης κίνηση συντηpοuσε μόνιμα τον
παλιδ Καραγκιόζη, δέχεται περισσότερο τό ρεuμα τ'ijς καθόδου
τών ·r1πειρωτών καραγκιοζοπαιχτών. Ή έπίδρασή τους είχε
τlς έξ'ijς έκδηλώσεις: Πρώτα - πρώτα οι αίσχρολογίες καl οι
αίσχρi:ς σκηνές υ.ειψαν έντελώς. Εtσάγεται στο θίασο ό Μεγα
λέξαντρος ή Σερήνη, ό 'Αντίοχος ό Μακεδών, ό Σέλευκος,
ό Πασάς, ό Μπέης, ό Δερβέναγας. Συγχρόνως άναμορφώνε
ται άνάλογα τό ρεπερτόριό του. Χαρακτηριστικ-J� μεταβολή
πού γίνεται στό ·)jΟος του είναι πώς όρισμένες παραστάσεις
τοu παλιοu με αtσχρή ύπόθεση, δπως το " Χαμάμι " , καταρ
γοuνται. Καταργε'ίτσ,ι έπίσης δ πρόστυχος και αίσχρολόγος
τόπος τοu Μπεκρ'ij Μουσταφii καl τ·Ι] θέσ·η του παίρνει, σάν
εκπρόσωπος τ'ijς έκτελεστικ'ijς έξουσίας στ·Ιj δημόσια τάξη, δ
Δερβέναγας.
Ο Κ Α ΡΑ Γ Κ Ι ΟΖ Η Σ ΤΟΥ 1 9 0 0

Πάν.-α, σε περιστάσει� πού, ϋστερα άπό μιά περίοδο παρακ
μ'ίjς, ii.να νέο ρείίμα έπιδράσεων παρουσιάζεται για νά φέρει
στήν Τ!χνη ά)�λαΥ._ή καl �έα ζωl, θά μ ειασ;ει €να, δη γ-ιουργι
κο πνευι-ια :cου θα ,συλλα �ει κα,ι θ, αξι,οπ,οιησει τ,α νεα στ�ι
_ θα τα πλου ι ε με δικα τ υ ευp·ηματα, εμπν υσμενα
�.ει_α .,ο,τι
, ο, τοπος
; , πpοσφ9ει
? και θα, δωσει
, την
� πρω
,
απο
κ; �η εποχη
ταρχική μορφ-Ιj στο ξεκίνημα για μια νέα τροπ·Ιj στήν τέχν·η.
Στήν περίπτωσή μας τό πρωτοπόρο αύτο πνεuμα έξεπροσώ
πησε στήν Πάτρα, άπδ το 1 890 καl πέρα, δ καραγκιοζοπαίχτης
Δημήτρης Σαρντοόνης, πού ο[ θαυμασταί του τον είχαν όνο
μάσει Μίμαpο' "?πως με βεβ�ίωσαν μετ;αγενέστερ�ι συ�ά
δελφοι, του, που. τον είχαν γvωρισει στα, νιατα τους, ηταν ενα
έξαιρετικο καl πολύπλευρο ταλέντο. Είχε σπουδαία φωνή και
τραγουδοuσε περίφημα τά κλέφτικα τραγούδια, άλλα καl τούς
άμανέδες και τις έπτανησιακi:ς καντάδες. Ζωγράφιζε Ε:ξοχες
φιγοupες τοίί θιάσου, άπο τις δπο'ίες πολλες 1jταν δικές του
έντελώς δημιουργίες. Συνέί1ετε δ rδιος παραστάσεις και χρω
μάτιζε με σπαρταριστή μιμική το χαρακτήρα, τή φωνή και
τήν έ:κφραση τοu κάθε τόπου. Ί-Ιταν κι άρκετά έγγράμματος Έίχε τελειώσει σχολαρχε'ίο - καl 1jταν ψάλτης στήν Παντά
νασσα.
Ό Ήπει?ώτικος Καραγκιόζης είχε φέρει στο μεταξύ στήν
" Ό
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Παλιές φιγούρες Μεγαλέξαντρου: Τού Ξυδιii ;ωl τού Βουτσι.νίi

Πάτρα νέες μορφες κ' εΊχε δώσει ·ή θική έξόψωση στο Λαϊκu
Θέατρο των Σκιών. Μέσα στο κλίμα αύτο τοu νέου ρεύματος
·ή ζωή τοu τόπου εδωσε στο Σαρντοόνη τήν εμπνευση για να
πλουτίσει το περιεχόμενο τοu θεάτρου του με καινούριες δη
μιουργίες. Το ζωντανό θέατρο τ'ijς έποχ'ίjς, πού άκολουθοuσε
τότε στροφή προς το ·Ιj ρωικο δράμα μl: θέματα άπο τ-J�ν 'Επα
νάσταση, τοu 'Ι>ωσε τήν Ε:μπνευση ν' άνεβάσει κι αύτος στή
σκην·Ιj τοu Καραγκιόζη παρόμοια έ:ργα και νά δώσει έπέκταση
στο παλιο ρεπ�ρτόριο τοu 'Ηπειρώτικου Καραγκιόζη. Δημιουρ
γε'ί τις παραστάσεις τοu Κατσαντώνη καί τοu Καπεταν Γκρ'ίj
των άρματολικών χρόνων τ'ίjς 'Ηπείρου καί προσθέτει στή
σειρά των έ:ργων αύτών τον Καραϊσκάκη, το Διάκο και το
Μάρκο Μπότσαρη.
'Όσο γιά τούς τόπους, κοντά στον 'Αλ'ίj Πασά, το Δερβένα
γα καί το Μεγαλέξαντρο τοu 'Ηπειρώτικου Καραγκιόζη, δη
μιουργε'ί το Βελ'ίj Γκέκα, το Σιορ Διονύσιο και τον Κολλη
τήρη. Και τοu μεν Βελ'ίj Γκέκα τή μορφή τήν έ:δωσε ή σύν
θεση τ'ijς παράστασης τοίί Κατσαντώνη· τον Κολλητήρη τον
Ε:πλασε σά γιο τοu Καραγκιόζη άντικαθιστώντας μ' αύτον
τον ά'Ι'ηψιο πού τοu είχε κληροδοτήσει δ τούρκικος Καραγκιό
ζης, τον κιουτσουτζοόκ "Αντρια, τον μικρούλη 'Αντρέα. 'Όσο
γιά το σιορ Δι?νόσι? ύπΎJ,pχε >;' έκε�νου προκ&τ�χο� στ�ν τούρ
κικο Καραγκιοζη ο Φριγκ, ο Φ ραγκος, τον οποιον επολιτο
γράφησε ό Μίμαρος σα ζακυνθηνό, μέ πλ'i)ι:-ες τ' όνοματεπώνυ
μ6 του σιόρ Διοvύσιος Φρlγκ dγαθού ποτέ 'Αγγέλου, παίρ
νοντας τήν έ:μπνευσή του άπ' τό τοπικο πνεuμα. Κ' είναι γvω
στο πώς οί Πελοπονv-ή σιοι βρίσκονταν πάντα σε φυσική άντί
θεση χαρακτήρων και σε διαρκ'ίj καλόκαρδη άντιζηλία με τούς
γο:ίτονές τους των νησιών τοu 'Ιονίου.
Γνώρισε άληθινδ θρίαμβο δ Μίμαpος. Ό παλαίμαχος Άγιο
μαυρίτης μοu 'γραφε σχετικά: " Στο διάστημα πού 'δινε παρα-

Μεγαλέξαντρος καi τό καταραμένο φtδι ". 'Από πcι.cάσταση στό θέατρο τού Κ. Νταμαδάκη ij Καρεκλίi, στό Λουτράκι

στ&σεις, πολλl:ς φορές �κλεισε Θέατρα, /\πως τον Παντόπουλο
καl Ταβουλάρη, καl το ώραϊ'ο ήταν νά φθάνουν στο σ-ημεϊ'ο
νά τον παρακαλοϋν νά σταματήσει γιά λίγο /\πως δουλέψουν
καl α•)τοί. Το 1 902, δπως ένθυμουμαι, βρισκόμουν στο Λαύριο
καθώς κι ό Γορανίτής καl ό Κονιτσιώτης ό Χρήστος πού άρ
γότερα εφυγε γιά την Πάτρα, γιά νά 'βρει αrθουσα του Γορα
νίτη. Βλέπει το Μίμαρο νά παίζει έκεϊ'. 'Αμέσως γράφει στο
Γορανίτη νά καθίσει έκεϊ' πού βρίσκεται, γιατl κινδύνευε νά
μεινει ενεχυpο αν πηγαινε .
Παράλληλα με το γιο του Καραγκιόζη, ό Μίμαρος επλασε κ'
Ιiνα γιο του Χατζαειβάτη, δίνοντάς του τ' ϋνομα του προδότη
Νενέκου, 'ίσως γιατl ό Χατζαειβάτης είναι ό τύπος του ραγιii
τ'ijς Τουρκοκρατίας.
Δημιούργησε καl τούς δυο ύπόλοιπους τύπους των έπτανη
σίων: Τον Κερκυραϊ'ο Πίπη, Ιiναν ψηλό, ξεpακιανό, με πελώ
ριο κοφίνι στην πλάτη, πάμπτωχο βαστάζο τ'ijς άγορiiς,
ποU άΟLαφ� ροUσε, για τ� φ;��ει� του κ_:ιf. καυχ�όταν ϊ;� τη�
προσωπικη του αξια και για τη σερια του σπιτιου του : Εγω
είμαι ό Πίπης, ό Πίπαρος, το Κορφιοτάκι, πού κάνω το θέ
λημα με το καθάριο καλαθοϋνι. Ε'ίμαι ό άδερφος του Μίκιου
του Μπριλ'ij πού έπΊjρε την κουμπούρα κι άνέβηκε στο κάστρο,
κι όίμα τον ε'ίδε ή τούρκικη άpμάτα σιάρισε καl ltφυε ".
Έπίσ-ης, τον Κεφαλλωνίτη Γεράσιμο, σά χαμάλη κι αύτόν, με
το Ιiνα μπατζάκι .άνασηκωμένο, καl ξυπόλητο, πού καυχιόταν
σάν Κεφαλωνίτης γιά την ίδιοτροπία του, στην όποια ltpριχνε
τάχα την κατάστασή του. Δούλευε στο λιμάνι γιά γουστο
φορτώνοντας καl ξεφορτώνοντας τά καράβια: " 'Εγώ 'μαι ό
Έράσιμος πού δουλεύω στη στοίβα γιά οδστο ". 'Έβγαλε
έπίσης καl το ΛευκαΙΗτη, Ιiναν τύπο μεταξύ Έπτανήσιου καl
Ρουμελιώτη. Δεν στάθηκαν δμως οί τύποι αύτοl στη γενί
κευσ-η τοϋ Καραγκιόζη τοϋ 1900.
Ε'ίχε τόσην εύχέρεια ό Μίμαρος ν' άρπάζει καl νά μιμείται
τούς Ι>ιάφορους τύπους, ώστε το 1 896 βρισκόμενος στην Κα. τούνα τ'ijς 'Ακαρνανίας, δπου ε'ίχε στήσει το θέατρό του, γνώ
ρισε κάποιον Μπάρμπα Γιωργο, ρουμελιώτη άπ' τ' 'Άγραφα,
πού με την προφορά του, την άφέλειά του καl τούς τρόπους
του γελοϋσαν οί Κατουνιωτες. Δε χάνει την εύκαιρ(α κ' Ιiνα
β � άl>υ τούς ;ον 7αρο� σιά�ει σ;ο μπερντέ. _Ι{.αl ;ον μιμείται
;οσο ζ�ντανα που τους κ ανει � α �εκαρl>�στουν σ�α, γέλι�. ΔΙ:ν
, στην επιτυχια του κ εγκατελειψε
Ιtl>ωσε δμως τόσ-η σημασια
αύτον ;ον τύπ? , νοrιίζον;ας πώς ε'ίχε 17όνον τοπικο έν,διαφ�
ρον στην Κατουνα, δπου ηταν γνωστο και το πραγματικο προ
τυπο τοϋ Μπάρμπα Γιώργου.
Στην περιοδεία έκείνη ε'ίχε μαζί του κ' Ιiνα νέο άπο τούς βοη
θούς του, το Γιάννη Ρούλια άπ' τον Καρβασαρii. Τον &λλο
χρόνο γίνεται ή έπιστράτευση γιά τον πόλεμο τοϋ 97 κι δ
Γιάννης Ρούλιας, μαζl μl: πολλούς &λλους ρουμελιωτες, στρα
τεύεται στην 'Αθήνα. Άπο τον πόλεμο τοϋ 1 886, οί 'Αθη
ναίοι είχαν γνωρίσει τούς ρουμελιωτες στά εύζωνικά, τούς
κ�μάf�ναν ', τούς άγ�πησαν , άλλά καl γελοϋσαν :τολ� γ�ά
την αφελεια τους, τους βουνισιους τρόπους τους και για την
προφορά τους. Τώρα, με την καινούρια έπιστράτευση, το πνεϋ
μα έκείνο τ'ijς άγάπης καl τ'ijς σάτιρας γι' αύτούς ξανάζησε,
μαζι με τlς έλπίl>ες πού στήριζαν δλοι στη μαχητική τους
όρμ�ή . Ό Γιάννης Ρούλιας σμίγει έ:Ι>ω με τούς συντεχνϊ'τες
του καl συνεργάζεται με το φίλο του τον καραγκιοζοπαίχτη
Μέμο Χριστοl>ούλου, βοηθο έπίσης τοϋ Μίμαρου, πού 'χε
στήσει Ι>ικό του θέατρο στην πλατεία τοϋ Σταl\ίου. 'Επωφε
λείται άπο τά αίσθήματα των 'Αθηναίων γιά τούς Ρουμελιω
τες καl παίρνει την εμπνευση ν' άνεβάσει τον τύπο τους στον
Καραγκιόζη, 8πως τον ε'ίl>ε στην Κατούνα στο πρόσωttο τοϋ
Μπάρμπα Γιώργου κι δπως τον παρουσίασε ό μάστοράς του
έκεί. 'Ολοκληρώνει τον τύπο του· σχεl\ιάζει γελοιογραφικά τη
φιγούρα του· τοϋ Ι>ίνει πλατύτερο περιεχόμενο, πλουτίζοντας
την προσωπικότητά του μ' &λλα εύρήματα πού μάζεψε στη
στρατώνα άπ' τούς εύζώνους καl τον παρουσιάζει Ιiνα βράδυ
στο μπερντΕ: .τοϋ Μέμ,ου Χριστοl>ούλου. Δίνοντάς του, οί
l>υό τους, Αέσ-η στο θίασ°ο, σχετικά μΕ: τ' &λλα πρόσωπα, τον
κάνουν θείο τοϋ Καραγκιόζη καl τον βάζουν νά l>έρνει τον
Δερβέναγα. Αύτο θεράπευε μιά άl>υναμία τοϋ νεώτερου έλλη
νικοϋ Καραγκιόζη, πού Ιtθιγε ώς τότε την έθνικη φιλοτιμία:
Ό Δερβέναγας σάν έκτελεστικο ϋργανο τ'ijς l>ημοσίας τάξεως
Ι:δερνz τον Καραγκιόζη, τον έκπρόσωπο τοϋ φτωχοϋ έλληνι
κοϋ λαοϋ. ΤΗταν Ι>Ε: τουρκαλβανός, Ι>ιάl>οχος στο μπερντΕ: τοϋ
άπαίσιου Μπεκρ'ij Μουσταφii, κ' Ιtl\ερνε χωρlς νά Ι\έρνεται
άπο κανέναν. Τώρα πιά, ό άρειμάνιος μπάρμπας τοϋ Καραγ
κιόζη θά Ιtl>ερνε το Δερβέναγα, για μεγάλη lκανοποίηση του
ι
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Σαρντούνης fj Μίμαρος, θεμελιωτής τού 'Ελληνικού Καραγκιόζη

κοινοϋ, στlς παραμονl:ς τοϋ έλληνοτουρκικοϋ πολέμου. Πραγμα
τικά, ή καινούρια l>ημιουργία πού παρουσίασε δ Γιάννης Ρού
λιας, τόσο σπαρταριστη κ' έπίκαιρη, Ιtγινε Ι>εκτη μΕ: μεγάλο
ένθουσιασμο άπο τούς 'Αθηναίους.
Περήφανος ό Ρούλιας για την έπιτυχία του, παίρνει &Ι\εια
άπο το στpατο και γυρίζει στην Πάτρα για να Ι>είξει στο Ι>ά
σκαλό του πως έπεξεργάστηκε καl Ι\ιέπλασε το l>ημιούργημα
πού έκείνος άρχικα ε'ίχε συλλάβει. Τοϋ έτοιμάζει την παρου
σίαση τοϋ τύπου σαν Ιtκπληξη. Καl χωρlς να του πεί τί τ;ρό
κειται να κάνει,τοϋ ζητάει την &Ι\εια να παίξει αύτος Ιiνα βρά
Ι>υ την παράσταση.
- Γράψε σύ, τοϋ λέει, στο πρόγραμμα τ'ijς βpαl>ιiiς Ό
Μπάρμπα Γιωργος θα πάρει καl θά Ι>ώσει " κ' Ιtννοια σου.
Ό Μίμαρος στην άρχη 1>1: l>έχτηκε την πpότασ-η. 'Αλλά δ
μαθητής του έπέμενε: " 'Άσε με μάστορη καl θά Ι\είς κάτι
πού Ι>εν το περιμένεις. 'Άσε με καl aε θά μετανοιώσεις ".
Του 'κανε έπιτέλους το χατήρι δ Μlμαρος. Πρόσθεσε στο
πρόγραμμα την πρωτότυπη είl>οποίηση, &φησε το Ρούλια να
παίξει, καl κείνος βγΊjκε και κάθησε μαζl μΕ: το κοινόν, σαν
θεατης κι αύτός.
τΗταν μιά άπο τlς παραστάσεις τοϋ Ι\ικοϋ του, τοϋ καθιερω
μένου ρεπερτόριου. Ξαφνικα δμως, στο σημεϊ'ο τ'ίjς l>ράσης,
πού κάποιο νέο πρόσωπο επρεπε νά 'βγει για ν' άρχίσει &λλη
σκηνή, άκούγεται μια βροντοφωνάρα, πού ποτε ώς τότε Ι>εν
ε'ίχε άκουστεϊ πίσω άπ' το μπερντέ. 'Ένας μονόλογος μΕ: Ιtν
τονη ρουμελιώτικη προφορά:
"

- Πού 'σαι 'δώ θειά μ' Παύλαινα, Πανάγω καί σv Πανουραί
για Σουτ' ρέσσα. Πάρτι τοv κλ' δi κι' dνοίξ' τι τοv σιντούκι
κi φέρτι μ' νά σιαχτώ καi νά σινιαριστώ. Βγάλτε μ' . . . Βγάλ
τε μ' . . . (άκολουθεί άτέλειωτος κατάλογος των έφοl>ίων πού
, πρεπε τάχα νά περιέχει το σιλάχι ) γιατί θά ρουβουλήσω
σά κατ' τά παζάρια, σειόντας καi λιγόντας, νά κό.νου φίχα
γο·ι:ργουλαβίδα. Πού 'σαι Ταμτούρλα κιzi Ξιροπατσa lχ 'τι
τοv νού σας, νά μήν πέσ 'νι τά πρό.τα ατού πάρεδρου τοv λι
βάδ', γιατ' δfν lχου νά πλερώνω τtερεμέδες στοvς δικαστη
ριώτες. 'Άϊντε, ρουβουλάτε τα . . .

'Ακούγονται τα κουl>ούνια των προβάτων πού σβήνουν σι
γα - σιγα καθώς μακραίνουν, ένω δ &γνωστος άκόμα τύπος
άρχίζει Ιtνα μελωl>ικότατο ρουμελιώτικο τραγούl\ι: " Το λέν,
μανά μ', το λέν, το λΕ:ν ol κο::ϊκοι στα βουνά ". Το ένl>ιαφέρον
κ' ή περιέργεια των Πατρινων ε'ίχε άνάψει:
- Ποιό είναι το πρόσωπο αύτο τοϋ θιάσου, πού γιά πρώτη
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θεός, στην κρισιμότερη στιγμή πού χινδυνεόει δ &νηψι6ς
του. 'Εκείνος, 8μως, σα τριμμένος όίνθρωπος των άστιχων
κέντρων, πολλές φορές δείχνεται άχάριστος στο μπάρμπα του.
Τον κοροϊδεύει για τον πρωτογονισμό του χ' έπωφελείται
άπ' την άφέλειά του για να τοu σκαρώνει Ιtνα σωρο φάρσες δπως με τΟ κινίνο ποU του 'βαλε στΟ σύκο - και τΟν μπλέκει
μιΞ: τLς κατεργαριές του σ' έπιχειρήσεις Οπου βρίσκει πάντα
το μπελά του ό άδα:ης βουνίσιος.
Είναι έντελως όίμαθος χι άπροσάρμοστος στούς τρόπους τ'ίjς
άστιχ'ίjς ζω'ίjς ό Μπάρμπα Γιωργος. Θαυμάζει για 8,τι βλέπει
χι 8λα τ' άποδίδει στον εύρωπα'ίχο πολιτισμό. Για 8,τι άχού
_σει , πού δέν το καταλαβαίνει, ρωτάει στερεότυπα: " Τί είν'
τούτου; του τρών; ))
Κι 8τα:ν πρωτοείδε χαί δοκίμασε λουχοuμι -'\) 8πως τό 'θελαν
όίλλοι χα:pα:γχιοζοπαίχτες, ξερο σύκο- θαύμασε χι άπόρησε :
,

- Τήρα, τήρα τί κάν' ή Ούyρώπ !

'Ο Μπάρμπα Γιώργος τοϋ Ρούλιu. ('Από τό 'Α ρχείο Σπαθάρη)

φορα άχουγ6τανε ·ή φωνη του μέσα άπ' τα παρασχ-lινια τοu
Καραγκιόζη ; Ποιός πρόκειται να βγεί στο μπερντέ ; Πως
θά 'ναι ή φιγού?α του ; Τί θέση θά 'χει άνάμεσα στούς όίλλους
χαt τί ρόλο θα παίζει στ·fι δράση τοu έ:ργου ;
Μα τα τσακίσματα συvεχιζόνταvε μέ την ύπόχρουση τ'ijς μου
σιχΤ,ς, χωρίς να παρουσιάζεται άχόμα ή περιπόθητη φιγούρα.
'Ώσπου, για μια στιγμη, ένω τέλειωνε ή πρώτη στροφ·ή , Μπράφ !
είσβάλ,λει, f.Ο�ε•)οντας τ,σάμιχο Ενc.;ς θεόρατ�ς τσ�λιγκα� , �έ
τσαpουχια, με φουστανελλα, με" φερμελη, με σιλαχι, με την
σκούφια του στην χορφη χαί μέ την γκλίτσα έπ' wμov.
Αύτος λοιποv Ύ)ταν ό βουνίσιος λεβέντης, πού το τραγο•)δι
του είχε άναγγείλει τη σορτίτα του άπο μακρυά, 8σο ροβο
λοuσε προς τη σχηνη τ'ίjς κοσμοπολίτικης ζω'ίjς.
'Ολ1οι μ�νου� κατ�πλη�τοι, γο�τευμένο� �π,' την Ε:ξο�-η ,έπι:
tτυχια
του τυπου, ολοι αναστατωνονται απο ενθουσιασμο. Απ
τfι στιγμη έχείνη ό Μπάρμπα Γιωργος είχε χαταχτ-lισε� μέ
τα τσαρούχια του τ-fι σχηνη τοu Έλληνιχοu Καραγκιόζη. Αύτος
Ύ)τ�ν πι� ό χυρίι;ρι.ο� ;ύπο� τ�u θιάσου, ό πιο άγαπητός, ό
πιο λεβεντης χι ο πιο αφελης ελληνας.
Τον παραλαβαίνουν 8λοι οί καραγκιοζοπαίχτες τ'ίjς έποχ'ίjς,
τον έντάσσουν στο θίασό τους μέ τίς 'ί�ιες τιμές. Στα ήρωιχα
τοu χεντp ιχοu �ρωα,
εργ� τ,ον ,σ�ρατολ,ογοuν για ύ�,αρχηγο
;
μαζι με τα ελαττωματα
του. : Ποθανα
για:' πλιατσχο , .
Διαμορφώνεται έ:τσι στον Καραγκιόζη τοu 1 900 σάν ό τύπος
τοu γν·ήσιου ltλληνα χαί είδιχα τοu ρουμελιώτη, πού ό δωρικός
του χα:ρα:χτ·ήρα:ς έ:μεινε έντελως άδιάφθορος μέσα στο πέρασμα:
των α:ίώνων, έ:να:ς τύπος άγαθός, -!)θιχος χαl δυνατός. Τ' ονομά
του, 8πως ό 'ίδιοc -;ό 'λεγε, Ύ)τα:ν Γιώργος Μπλατσάρας νά
ζήσο� " .
τΟ� ι c τp ό �ο " του σ;Ο βουν.? , είναι1 τσέλιγ
"�χει στα:νη
κας, εξουσιαζει
με χιλια γιδοπροβατα, εχει διχα του λι
βάδια χαt δυο παραγιούς: Τον Ταμτούρλα χαί τον ΞεροπατσιΧ.
'Έζησε στην άγνότ-ητα χαl στη διαύγεια τοu βουνίσιου περιβάλ
λοντος δέ γνώρισε ποτέ ξένο πολιτισμο άλλα οί5τε χαl δου
λεία. Είναι στενος συγγεvης τοu Καραγκιόζη, πού έχπροσω
πεί το φτωχο έ:λλην"α τοu λαοϋ των πόλεων. Τον άγαπιΧ, άφοu
είναι αίμα του, άλλα δΕ:ν έ:χει μεγάλη ύπόληψη στο -ίjθος του.
Καμαρώνει χαί γοητεύεται ό tδιος μόνο · για τίς προόδους τοu
άνηψιοu του στον Πολιτισμό, πού τίς συμβολίζει στο μπερντi:
τοu λα'ίχοu Οεάτρου ή χαffαρεύουσα.
- Ούόταν μi λιέει " θείε " λιγοοόνοvμι.

Γι' αύτο χαl τοu προσφέρει στοργιχα την προστασία του έναν
τίον όποιουδ-Ιιποτε έχθροu, βγαίνοντας πολλές φορές στη σχη
νη - χωρίς πρόλογο χαί χωρίς τραγούδια - σαν άπο μηχαν'ίjς
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Είναι λαίμαργος άλλα καί οίχονόμος μέχρι τσιγχουνιiΧς' δια
τηρεί, όίλλωστε, για την άξία τοu χρ·ήμα:τος τα μέτρα: πού έμ
πνέει ή έ:λλειψη του στα χωριά. Στο ξενοδοχείο, 8που τον
φzρνει ό άνηψιός του, για να ξελιμάξει κι ό tδιος σέ βάρος του,
τοu άρέσουν 8λα τα φα:για πού τοu άπα:ριθμεί ό μάγερας χα:ί
γι� τΟ κ,�θένα 1ποU d:κ?ύει �αραγγέλ1νει : -, cc ,,Πάλε μιας, πεν:1α
ρουλας ! Φτανει χα:ι στα μαχαρονια: κ οταν μαθα:ινει οτι
τη , σά\rσα� την, βάζουν τ?άμ';α, σ' αύτΑh, γίνετ� ι γεν�,αιόΟωpος
προς τον εαυτο του: - c Βαλε δυο μεριδες σαλτσα: .
Πολλές συμβάσεις τ'ίjς κοσμοπολίτικης ζω'ίjς τοu είναι άχατα
νόητες. ΔΕ:ν καταλαβαίνει, έ:ξα:φνα:, πως Ύ)τα:ν δυνα:το μέ τΎjν
τράπουλα: πού άν'ίjχε σ' ί!.να:ν άπ' τούς παίχτες να κερδίζουν
χ' οί όίλλοι. Tou συνέβη στο " Κιοuπι " 8τα:ν ·ή Βεζυροπού
λα1 κατά�ε�ε �α βά\ει ,μέσα 1 σ' αύτ,Ο ��ους τούς �ντρες τοϋ
Οιc.;σου, ,κ , εχει� οι για: να:, ';ερασου� ;η� ωρα, τους π� ιζου� χολ
τσινα
με την τpα:πουλα που βγαλε απ το σιλαχι του ο Μπα:ρμπα
Γιωργος. ·:ω.,οι παίζο,υν κ�νονι,χά, άλλα ό ίδιοχτ-ήτης τ'ίjς τρά
πουλας τους απα:γορευει να πα:ιpνουν :
'

-'Άστα χά,ι ι. Εlνι δ'κιά μ 1) τράπ'λα.

' �ν;L�ε��' έ1κεί:'νος έ�νοεί:' πάντα ν� παίρνει. Δ ιαμαρτύι;εται γι'
α:υτο
ο Στα:υραχας, ο πρωτευουσια:νος ψευτοπαλληχαρα:ς:

- Μά τί κάνεις κύριε Μπάρμπα Γιώργο: Με τό πεντάρι π1)

ρες τό έφτάρι καί τό δέκα τό καλό;
- Σο1·ώπα . . . Μαν' lγώ θά κρένοv, Εlνι δ' κιά μ' ή τράπ' λα.

'Όσο χι αν ή σχηνη αύτη σατίριζε στο βάθος το δίκιο τοu
tσχυ,� ου, στο φαινόμενο 8μως παρουσιάζει τΎ;ν χωμιχη άφέΌ Μπάρμπα rιώργος τού Μόλλα, μέ τό

Βελfι Γκέκα. Φωτ.Ηege

Κι 8μως, ένω τρέφει γιά το ποιόν τοu άνηψιοu του τη χειρό
τερη taέα, γιά ενα πράγμα τον έκτιμα καl τον θαυμάζει: γιά
τά γράμματα πού ξέρει, ιΧν κ' ε!ναι έντελως &.γράμματος !
Πολύ συχνά, δταν δ Καραγκιόζης τον μπερl>εύει προφέροντας
&.συνάρ"\τες ,χι _&.λλοπρόσαλλες �λληνιχουρ�ς, μέ φριχτούς σο
, χαμαρωνοντας γι αυτόν
, ;
λοιχισμους,
εχεινος λεει
- Εlναι γραμματιζούμενο τού π'δί! .
Κι 8ταν κάποτε βλέπει νά τον l>έρνει δ Δερβέναγας, φωνάζει
τρομαγμένος:
- Μην τού βαρaς στού κιφάλ' κi τοiί ψ5γ'ν τά γράμματα . . .

Ό Μπάρμπα Γιώργος τοiί Χρ. Χαρίδημου καί τοiί Σ. Σπαθάρη

λεια τοu βουνήσιου Ρουμελιώτη , πού την έ:Ι>ειχναν οι καραγκΙΑJ
ζοπαϊ:χτες καl μ' όίπειpα όίλλα εύρήματα.
Στην πραγματικότητα, δ Μπάρμπα Γιωργος, Ύ)ταν άγαθός άλ
λά καl τιμιότατος. Ό άνηψιός του, πού ύστεροuσε σl: τέτοιες
ά�ετΕ:ς χαt\ πού 1γελοϋ σε t: ια ?λ� του τcΧ καμώματα χαt τcΧ πα
θηματα, τον μαλλωνε γι αυτες.
Στην παράσταση δ " Καραγκιόζης Προφήτης" , δ Μπέης βγά
ζει προκήρυξη νά 'ρθουν δλοι σ' δσους χρωστοuσε δ μακαρί
της δ άl>ερφός του γιά νά τούς ξοφλήσει τό χρέος. Μαζl μέ
τ ύς �λλους1 παρ �υσιάζεται , κι . δ , Μπάρμπ� Γ:ωργος, , 7;ού 'χε
να? παιpνει
εβl>ομηντα λεπτα, υπολοιπο για γαλα που φε,:Jνε.
- Βρέ, γιά έβδομήντα λεπτά μοiί κουβαλήθηκες; Ποiί νά βρώ
έγώ έβδομfίντα λεπτά; Νά πάρε μιά λίρα.

Τίμιος &ς τό κόκκαλο δ Μπάρμπα Γιωργος καl περήφανος
Ι>έν παραl>έχεται συμβιβασμό κ' έπιμένει :
-'Ιγώ θέλου έβδομήντα λιφτάαα.
- Μά dφοiί σοiί δίνω μία λ{ρα.
-' Ιγώ θέλου έβδομήντα λιφτάαα.

'Επεμβαίνει άπό πίσω του δ Καραγκιόζης καl τοu λέει κρυφά:

- Πάρτηνε ρέ μπάρμπα τ·ή λίρα, άφοiί μaς τη δtνει, καi δό
μου την έμένα.
-Ίγώ θέλου έβδομήντα λιφτάαα.
·

Θυμώνει δ Μπέης γιατl νομίζει πώς τον κοροϊl>εύει
μπα Γιωργος, τον άφ·ήνει καl φεύγει.

δ

Μπάρ

- Tt έκανες ρέ μπάρμπα. "Ας την έπαιρνες, μωρέ, τη λίρα
νά μοiί τη δώσεις έμένα κ' έγώ θά σοίί 'δινα τά έβδομήντα
λεφτά.

Ό Μπάρμπα Γιωργος βρίσκει σωστη τη λύση, άφοu θά 'παιρνε
μόνο τά έβl>ομ'ίjντα λεπτά, άλλά άργά τό μαθαίνει κι άπολο
γείται:

-"Αμ' ποiί τ ό 'ξερα 'γώ;

Αότη ε!ναι, κυρίως, ή όίποψη των καραγκιοζοπαιχτων τΊjς
:qελ�π?ννήσου �;ού, , άπό άντ,ιζη� ία γιά το�ς Ρουμε�ιωτες την εξετρεφε
τοτε ο πολιτικος ανταγωνισμος Τρικουπη - Δ ε
λ�η yι�ννη- θέ�ανε ν� παρι�τ&:νοuν ,τΟ� έ�πρ,όσ,ωπό τc:_υς χον
τpοκεφαλο και κουτο, ξεφευγοντας απο την αληθεια της πρωσ�πικότ�τας -τ;οu Ρουμε�ιώτ;η. ,
,
Καπως αλλοιωτικα, και πιο αλ·η θινα, μiiς τον παpουσιάζο1Jν
ο[ &λλοι καραγκιοζοπαίχτες. Αrφνης, στην παράσταση Ό
Φουρνος " , δπως την επαίζε δ 'Αντρέας Άγιομαυpίτης στην
ΕίJβοια καl στην 'Ανατολικη Ρούμελη, δταν δ Καραγκιόζης,
πού 'χε καταβροχθίσει μαζl μ' δλα τά ψητά· τ'ijς πελατείας
7Ου και τ' άρνl του μπάpμπα του, πέφτει σ' άμηχανία, μόλις
εκείνος ερχεται νά τό παραλάβει, καl κομπιάζοντας μουρμου
ρίζει : .
"

- Ξέρεις μπάρμπα . . .

Ό μπάρμπας, ξέροντας καλά τον Καραγκιόζη, μπαίνει άμέσως
στο νόημα καl μονολογεί:
- Μοiί τό 'φαγϊ τ' dρvί ού λουμπουδύτης.

μεγάλ� χαλλιτεχνι�η ?ημ�ουργί,α δ Κα�αγ� ι�ζης . τ�u
τ1Ηταν
900 : πηγαια,
συλλογικη -αφου συνεβαλαν σ αυτην οι ε
ξοχότεpοι καλλιτέχνες τοu λαϊκου θεάτρου- καθαρά έθνιχή,
γέννημα καθάριο του αισθήματος τοu έλληνιχοu λαοίί. οι κα
ραγκιοζοπαίχτες έκείνης τ'ijς περιόl>ου, παίρνοντας στά χέ
ρια τ υ � σάν πυρήνα τον αt?χρό το�ρχιχο Καραιχιόζη και ;ο
,
φτω:}ο? Ηπ� ιρωτιχο,
ξ�καθ;ιpισα� το �!Ι>ος π�υ, , η-;αν πρ?αιc:ι
νια ελλψικη l>ημιουpγια,
από χαθε ξενο και όίσχετο με την
έλλψικη ψυχη στοιχείο, έξάγνισαν τούς Ι>υό χεντμκούς '\\ ρ ωες,
έ;ελλήνισαν χαl πολιτογράφησαν όίλλους τύπους, πλουτίζον
τας τό περιεχόμενό τους μέ ύλιχό Ι>οσμένο &.πό τοπιχ1] παρα
τήρη η χαl το τ πικό πvεuμα, Ι>� μιούργη c;αν &��ους, έ�τελ�ς
χαινοσ;�ρι?υς, �ου' �ολοζ�, ντ;χνους το_:ις
παρ�υσιαζε η ελλ�νιχ"( ζ�η.
Γ�νιχ,α εξε�γενισαν ;ο �εατρο ;ων Σ,κι<;>ν, πνευματιχα και ηθι�
χα, το πλουτισαν με το τραγουl>ι το εξυψωσαν καλλ•.τεχνιχα
τό ξαναπρόσφεραν στην έλληνιχη κοινωνία, συγχρονισμένο μl:
τά '\\ θη της, σά μιά ρωμαλέα Ι>ική τους l>ημιουργία και σάν
πηγη ψυχαγωγιχ'ίjς χαl ψυχιχ'ίjς &.πόλαυσης.
Μέσα σέ μιά έποχη δπου ή ψώρα τ'ijς λατρείας τ'ijς χλασιχ'ίjς
&.ρχαιότητας !:κανε τούς λογίους μας νά περιφρονο;jν χαl νά
&.ποστρέφονται κάθε λαϊχη l>ημιουργία, πνευματιχη χαl χαλ
λιτεχνικη -έκτος &.πό κείνες, δπως ή Λαογραφία, γιά τlς
δποίες είχαν ένl>ιαφερθεί χαl έργασθεϊ: προηγουμένως εόρω
πατοι φιλόλογοι- σέ μιά τέτοια έποχή, δ 'Ελληνικός Καραγκιό
ζης του 1 900 κατόρθωσε νά κατακτήσει την &.γάπη του Έλ
ληνιχου Λαου, δλων των τάξεων, χαl νά έγγρ.Χψει στο ένεργη
τικό τ'ίjς ίστορίας τοu Έλληνιχοu Θεάτρου τη μόνη γνήσια
καl &.ποχλειστιχά έλληνιχη l>ημιουργία, γιά την δποία πάντα
,
α κ�υχ�έ:αι , ό 1πνευμα,τι.�ός μ;ι:ς κόσf7ος. ,
�Εχτος
απ τ &λλα, αυτος γνωρισε σε χαθε τόπο το τραγου�ι
άπό κάθε μεριά τ'ίjς Έλλάl>ος δπου '\\χμαζε· τό λυpιχό ρουμε
λιώτικο, τον βυζαντινότατο &.μανέ: " 'Αμάν, στον πόνο βρίσκω
γιατρειά, στον πόθο τί νά χάνω . . . Μεντέτ, άμάν - &.μάν . . . "
το μελωl>ιχότατο ζαχυνθηνό, το ήρωιχό ήπειρώτιχο, τό λαϊ
κό τ'ίjς Πόλης (Χατζηαειβάτης ) καl το λαϊκό τ'ίjς 'Αθ·ήνας
( Σταύραχας ) .
Καl φαντάζεται κανένας τί &;ία ε!χε ή πλευρά του μέλους, πού
πρόσφερε το Θέατρο των Σχιων, σέ μιά έποχη πού μόνο ή
&.πάνω τάξη ε!χε τό προνόμιο τ'ίjς μουσικ'ίjς άπόλαυσης.
Στην έποχ·ή μας χάθηκαν τά tl>ιώματα τοu προφοριχοu λό
γου των τύπων τοu Καραγκιόζη χαί, μαζl μ' αότά, χάθηκε
γιά πά�τα δ π��uτος τ� ς μελ��ίας το? Ι>ψο,τιχ,ου τραyου
Ι>ιου_ του 1 9ου αιωνα, που τον απεl>ιl>ε μεσα απ την παραγκα
του δ παλιός καραγκιοζοπαίχτης: ό μονάρχης καλλιτέχνης πού,
κοντά στ' όίλλα συνθετικά προσόντα του ταλέντου του, επρε
πε νά 'ναι πρωτ' &.π' δλα περίφημος τραγουl>ιστής.
'Άν σκεφτεί: κανένας πώς τό ζωντανό θέατρο τό σώζει δ κατα
μερισμός, πώς σ' αότό όίλλος συλλαμβάνει καl συνθέτει τό ερ
γο, όίλλος τό στήνει στη σκηνή, χαl πώς δ κάθε ·Ιjθοποιός Ι>έν
εχει παρά νά έρμηνέψει το ρόλο :!:νός προσώπου μόνο, άκολου
θώντας τά λόγια χαl τό πνεϊίμα του συγγραφέα, ένω στον
Καραγκιόζη, iiνας καλλιτέχνης, άπό μνήμης χαl μέ τον οί
στρο τ'ijς στιγμ'ίjς, συνθέτει κι &.παγγzλλει τά λόγια των προ
σώπων, σχεl>ιάζει καl κόβει τις φιγοupες μέ τη l>ική του χαλ
λιτεχνιχη προσωπικότητα· αότος τlς μ,λάει χαl τlς Ι>ουλεύει στη
σκηνή, συμπληρώνοντας καl μέ την κίνησή τους την εκφραση
τοu χαραχτήρα χαl των συναισθημάτων τους σέ κάθε στιγμ·ή ·
αότος κατευθύνει την έξέλιξη χαl την πλοκη τ'ijς παράστασης,
l>οσμένος δλόψυχα στ·Ι] Ι>ουλειά του, μ' &.Ι>ιάχοπη �νταση πvευ
ματικ·ή, πού την συνοl>εύει πότε μέ νευρώl>η ένεργητικότητα
χαl πότε μl: όλύμπια όίνεση, &.νάλογα μέ τlς μεταπτώσεις τ'ίjς
σκηνιχ'ίjς Ι>pάσης χαl ιΧν προσθέσει κανένας σ' δλ' αότά το
μο�σικο μ�ρος, π?ύ ,έπίση 7 σ' α�τόν &.ν'ίjχ,ε ,. π,ρέπει �ναμφι
σβητητα να σταθει με μεγαλη τιμη μπροστα σ-;ην πολυπλευρη
καλλιτεχνική του προσωπικότητα.
ΚΩΣΊΆΣ Η. ΜΠΙΡΗΣ
,
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'Ο Τούρ κος Καραyκιόz
Κ Α Ι Τ Α n ΡΟΣ Ω n Α Τ Ο Υ Θ Ι ΑΣΟΥ Τ Ο Υ
Τού Τούρκου καθηyητfί SABR ! ESA T SI YA V USGIL
Ό παλιος τούρκικος μαχαλάς ϊίναι, δίχως &λλο, το πρ·ότυπο
πού π'ίjρε γιά βάση του δ μπερντΕ:ς του Καραγκιόζ. Κ' η
γνώμη μας αύτή ένισχύεται &π' το γεγονος δτι τά πρόσωπα
πού κινουνται στή μικροσκοπική σκηνή του είναι δμοια. μΕ:
τούς τύπους πού μΠορουσε κανείς νά συναντήσει πρίν λίγα
χρόνια σέ μιά &πο τίς συνοικίες τ'ijς παλιάς Πόλης. Καί γιά
να πεισθουμε, &ς έξετάσουμε τά πρόσωπα αύτά καί θά διαπι
στώσουι;ε τη λα,ϊκό;·ητα τω� τUπ�ν. 'ΈπεLτ� , κανέν�ς καραγ
κιοζοπαιχτης
δε θα τολμουσε να παρουσιασει στους θεατες
τίς φιγουρες του Σουλτάνου, των Βεζύρηδων η των &ξιωμα
τούχων τ'ijς αύτοκρατορίας. Κάθε &ρχή πολιτική, θρησκευ
τική η στ?ατιωτική Ιiχει έξοστρακιστεί &πο το μπερντέ εrτε
&πο φόβο, ε'ίτε &πο σεβασμό. Αύτό, βέβαια, δέν έμποδίζει
τήν &ντικατάστασή τους μέ σύμβολα πού ταιριάζουν στον
περίγυρο τ'ijς συνοικίας καί πού δΕ:ν &ποκαλύπτουν ε\Jκολα
τήν ταυτότητά τους.
'Ανάμεσα στά πρόσωπα του Θεάτρου των Σκιων, ύπάρχουν
πρωτα οι αύτόχθονες του μαχαλά, δπως δ Χατζηαβάτης, δ
Καραγκιόζ, δ Τσελεμπής (δανδής }, η Ζενέ (έλαφριά γυ
ναίκα ), δ Θεριακλής (Χασικλής ) , δ Μπεμπερουής (μικρος
καμπούρης ) , δ μεθύστακας, δ &λήτης, δ Τουζούζ Ντελ'ij Μπε
κήρ ( δ τρομερος έκπρόσωπος τ'ijς έξουσίας ) κ' ενα πλ'ijθος
&πο δευτερότερους τύπους πού σπάνια έμφανίζουνται, δπως δ
τσεβaός, δ ρινόφωνος, &χθοφόροι, &κροβάτες κλπ.
Σ' αύτόν, τον πυκνό 'ήδη πληθυσμό, θά πρέπει νά προστεθουν
Τουρκοι &π' τίς διάφορες έπαρχίες, πού ζουν κάμποσο καιρο
στον rδιο αύτο χωρο : οι τύποι τ'ijς Ρούμελης, τ'ijς Κασταμο
ν'ijς, τ'ijς Τραπεζουντας κλπ. Ιiχουν πολιτογραφηθεί στο μπερντέ.
'Έχουμε ιJστερα τύπους τ'ijς Αύτοκρατορίας, πού, σάν ύπήκοοι
του Σουλτάνου, μπορουν νά μείνουν στή συνοικία η είναι &πλως
περαστικοί. Τέτοιοι είναι δ 'Αλβανός, δ 'Άραβας, δ 'Αρμένης,
δ 'Εβραίος, δ Φράγκος του γλυκου νερου κλπ., τά πρόσωπα
δρισμένων Ιiργων πού 'ναι παρμένα &πο λαϊκούς μύθους,
δπως Λε'ίλά καί Μεκνούμ, Ταχήρ καί Ζουρέ, Φερχάτ καί
Σιρίν πού δΕ:ν παρουσιάζουν καμμιά tδιοτυπία. Ο ι τύποι αύτοί
κινουνται καί συμπεριφέρουνται δπως καί τ' &λλα πρόσωπα
πού &ναφέραμε. Ό Φερχ'άτ π.χ. του Καραγκιόζη είναι έ'.νας
έρωτευμένος πού η μόνη του διαφορά &π' τον καθιερωμένο
Τσελεμπ'ij είναι δτι &ναστενάζει περισσότερο στά πόδια τ'ijς
ντουλτσινέας του.
''Ας ξανάρθουμε τώρα στούς αύτόχθονες του μαχαλά. Σ' αύτούς
&νήκει το ζευγάρι Χατζηαβάτη - Καραγκιόζ. Μέ τήν πρώτη
ματιά δέ βλέπουμε καμμιά χτυπητή &ντίθεση στήν έμφάνισ·ή τους.
Κ' οί δυο φορουν το τυπικό κοστούμι πού φορουσαν οί Τουρκοι
&στοί τ'ijς μεσαίας τάξης δσότου Ιiγινε η &λλαγή στο ντύσιμο
έπι Μαχμούτ του Β' ( 1 8 0 8 - 1 839 ). Κ' οί δυό τους είναι συ
νεχως φτωχοί καί παραπονιουνται γιά τήν &κρίβεια τ'ijς ζω'ijς.
Συχνά συνεταιρίζουνται γιά νά κερδίσουν χρήματα καί μαζί
καταπιάνουνται μέ διάφορα έπαγγέλματα, δπως στά Ιiργα
Τό καtκι, Ή κούνια, Ό ύπαίθριος γραφιdς και &λλα. 'Όμως
αύτή η έντύπωση μονιάσματος, αύτή η συμφωνία διάθεσης
και ψυχικ'ijς έπικοινωνίας, πού χρωστιέται στίς ταυτόσημες
συνθ'ijκες ζω'ijς καί των δυό, δέ βαστά πολύ. 'Ανάμεσα στούς
δυο συντρόφους ξεπηδουν οι πρωτες &ντιθέσεις. Χίλια πράματα
τούς βάζουν &ντιμέτωπους. 'Αρχίζει νά μήν καταλαβαίνει δ
1'.νας τον &λλο. Ό καθένας τους χρησιμοποιεί διαφορετική
γλώσσα πού θέλει νά τήν έπιβάλει στοy &λλο. Ό Χατζηαβά
της μιλάει τή γλώσσα των γραμματισμένων, διανθισμένη μέ
έκφράσεις ποιητικΕ:ς καί λόγιες, παραγεμισμένες μέ λέξεις
&ρχα·tζουσες, πού δέ χρησιμοποιουνται στήν τρεχούμενη γλώσ
σα του λαου. Καμμιά φορά άμολά καl φράσεις μέ δμοιοκαταλη
ξίες, άναφέρει παροιμίες άραβικές και περσικές και άπαγγέλ
νει &καταλαβίστικους στίχους. Πετά μέσα στούς λόγους του
&λληγοpικές καί μεταφορικΕ:ς έκφράσεις πού δανείζεται &πο
τήν κλασιΚή παιδεία του 'Ισλάμ. Ένω δ φουκαράς δ Καραγ-
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κιόζ, πού δέν Ιiχει πάει ποτέ του στο σκολειό, μένει μέ το
στόμα &νοιχτο μπροστά σ' αύτόν το λογιωτατισμό του Χα
τζηαβάτη, γιατί ό Καραγκιόζης μιλά δπως δλος ό κόσμος
καί δέ μπορεί νά καταλάβει γιατί δέ λένε τά συκα συκα καί
τ� σκ�φη σ>;άφη. :Η γιομάτη έκζήτ� ση ;rλ�σσα του Χα;ζηα�
, π υ ισ�αν�ται διαρ;ιως
.: τη
βα;rη εκνε,υρι�ει τον Καρ �γκ ;οζ,
, , απ
, το λαιμο� για� να τον
διαθεση να τον αρπαξει
συνεφερει.
'Αλλά δέ φτάνει αύτό. Τουτος ό σχολαστικος Χατζηαβάτης
είναι καί πολυμαθ·ή ς. 'Έχει βαθιά γνώση τ'ijς μουσικ'ijς. Μπορεί
νά ξεχωρίσει άμέσως το είδος του τραγουδιου πού άκούει.
Καί τουτο δέν είναι ε\Jκολο, γιατί οι μελωδίες κ' οί ρυθμοί
τ'ijς &νατολίτικης μουσικ'ijς Ιiχουν &νάμεσά τους έλάχιστες δια
φορές λεπτων &ποχρώσεων. Ξέρει άπ' Ιiξω τούς τίτλους δλων
των Ιiργων, πού &ποτελουν το θησαυρό τ'ijς κλασικ'ijς παιδείας.
Λέω τούς τίτλους, γιατί γιά το περιεχόμενο δέν είμαι καί
πολύ βέβαιος. Αύτός δ φίλτατος Χατζηαβάτης ξέρει κι δλους
τούς τρόπους τ'ijς καλ'ijς συμπεριφορil.ς κι δλο το πρωτόκολ
λο τ'ijς Αύλ'ijς καί των ύψηλων τιτλούχων τ'ijς Αύτοκρατορίας.
Κοντολογίς, ό φίλος μας, είν' 1'.νας έντιμότατος κύριος καί
χάρη στούς καλούς του τρόπους Ιiχει δλη τήν έκτίμηση τοϋ
Τσελεμπ'ij καί το σεβασμο του τρομερου Τουζούζ. Ή περί
πτωση, δμως, του Καραγκιοζ είναι δλότελα διαφορετική.
Το μόνο πράμα πού τον τρώει, είναι νά βρεί μιά δουλειά γιά .
νά μπορεί νά βγάζει τον έπιούσιο. Μέσα στο φτωχό του το
κεφάλι, το παραφορτωμένο &πο τις ύλικές σκοτουρες, δέν
ύπάρχει χωρος γιά δλες αύτές τις σχολαστικές και κοσμικές
γνώσεις, πού δέν πρόκειται νά του προσφέρουν ο\Jτ' Ιtνα γρόσι.
Γι' αύτό το λόγο, δέν τά χάνει, ο\Jτε προσβάλλεται μέ τήν έπί
δειξη πολυμάθειας του συντρόφου του.
'Απ� τήν, &ποψη , τ,ου χαρα�τήρα, � Χατζηαβfτης ε!να: στο"f.α
στικος τυπος, θα λεγα μαλιστα υπολογιστης. Για να φτασει
στο σκοπό του, ξέρει νά προβάλει τον έαυτό του και νά συγκρα
τιέται δπου πρέπει. Δέν ύπάρχει τίποτα αύθόρμητο σ' αύ
τόν. Ή καρδιά του Ιiχει δλότελα στεγνώσει, άλλά, στήν &νάγ
κη, ξέρει νά χύνει μερικά κροκοδείλια δάκρυα. 'Αντίθετα, δ
Καραγκιοζ είναι η προσωποποίηση του αύθορμητισμου.
Ζεί μέσα σ' 1'.ναν άπόλυτο ψυχικό ρεαλισμό, πού ξεφεύγει
&π' δλους τούς κοινωνικούς καταναγκασμούς. Είν' 1'.να έγω
κεντρικό παιδί, πού &ντιτάσσει στήν τυπική λογική τοϋ Χα
τζηαβάτη, τον πλουτο των έμπνεύσεών του, ένω ό Χατζηαβά
της, χωρίς νά 'χει τον κυνισμο του Ταρτούφου, &ρέσκεται σ'
1'.να κομφορμισμό, πού θά του έπιτρέψει νά έξασφαλίσει τήν κα
λοζωία του. Γι' αύτό και η ήθική του συνείδηση ύποτάσσε
ται στά κέφια των &φεντάδων του. 'Έτσι, δέ βλέπει τίποτα
κακό σέ μιά &συνείδητη πράξη, δταν νιώθει πώς θά 'χει τή
συμπαράσταση &νθρώπων πλουσίων η tσχυρων. Γι' αύτό,
δέν αtσθάνεται κανένα δισταγμό νά ύπηpετήσει τον πλούσιο
Τσελεμπ'ij, δταν αύτός θελήσει νά έκμεταλλευτεί το έξοχικό
χτ'ijμα του, κάνοντάς το καταφύγιο των έρωτικων ζευγαριων.
Θά τον δουμε &κάμα και πρόθυμο μουχτάρη γιά νά βρεί σπίτι
σέ μιά μεσσαλίνα, πού θέλει νά κατοικήσει στή συνοικία. Και
η έξυπηρετικότητά του φτάνει μέχρι του νά τρέξει ξωπίσω
&πό τον &στατο έραστή τ'ijς ώραίας, γιά νά τον φέρει πίσω
στήν καλή του. Κι δταν καταπιάνεται μέ παρόμοιες ύποθέσεις,
η \1-όνη τ�υ Ιiγνοι� ε!ναι ν� μή μ;-ερδευτεί μέ τον Καραγκιόζ,
για να; μην ξεσπασει κανενα σκανδαλο.
Ό καιροσκοπισμός του Χατζηαβάτη βρίσκεται σ' &ντίθεση
μέ τήν ένστικτώδη ήθική του Καραγκ�όζ. Σάν μεγάλο παιδί,
χωρίς κακία, δ Καραγκιοζ δέ χάνει εύκαιρία γιά νά γελοιο
ποιήσει τά δσα δ Χατζηαβάτης κ' ·ή παρέα του παίρνουν
στά σοβαρά. Μπαίνει μέ τά μουτρα μέσα σέ κάθε μπερδεψ9δουλειά, τά κάνει θάλασσα και χαλνάει τή δουλειά. Γι' αύτό
και οί tσχυροι δέν του 'χουν καμμιά έμπιστοσύνη. Τον λογα
ριάζουν σάν παρείσακτο μαστροχαλαστή. 'Έτσι, θά ύποστεί
τήν καταφρόνια του Τσελεμπ'ij, τούς σαρκασμούς του Θερια-

κλη καl τlς μπαμπεσιές τοϋ Μπεμπερουη, ά.λλά καί τίς θανά
σιμες ά.πειλέ:ς τοϋ Τουζούζ. 'Ακόμα κ' οί περαστικοί ά.πό τη
συνοικία τον κοροϊl>εύουν, νιώθουν εύχαρίστηση νά τον προ
σβάλουν, ά.λλά καl το βάζουν στά πόl>ια μόλις ή ύπομονή του
::ξαντληθεϊ. Κοντολογίς τον πιλατεύουν ολοι καί τον κάνουν
'' 1στή� tδια τ,ου ;η χώρα, Αύ1τΟς Ο �<?ς, ε�ε,� πάν�α
, Τοϋρκο
την
τελευτc-;r.α
λεξη, στο τελος θριαμβευει μεσ ά.π ολες τις
ά.ναποl>ιές, καί Ι>έν παραλείπει ν' ά.φήσει τη μανία του νά ξε
σπάσει πάνω στον Χατζηαβάτη, πού τοϋ φέρνει τόσες συφορές.
Καιρός ε!ναι τώρα ν' ά.ναρωτηθοϋμε, &ν δ Καραγκιόζ καl
δ Χατζηαβ-4-;ης -Ι:τσι οπως Ι>ώσαμε τά χαρακτηριστικά τους
μέσα ά.πό τούς l>ιαλόγους καί τά Ι:ργα- ε!ναι σύμβολα πού
ά.νταποκρίνουνται σl: κάποια πραγματικότητα. Δύσκολο ν' ά.
παντήσει κανείς ά.ρνητικά. Μήπως, λοιπόν, δ Χατζηαβάτης ε!
ναι το σύμβολο, δ ά.ντιπροσωπευτικός τύπος αύτης της ύψη
λης τάξης τών ά.ξιωματούχων, αύτης της ά.ριστοκρατίας τών
ά.νωτάτων l>ημοσίων ύπαλλήλων, πού κυριαρχοϋσαν σάν ά.φεν
τά8ες μΕ: :ην π,pο �τασ(α τ10U Σουλτ�νου ;τά�ω �τΟν άνυπερά
σπιστο λαο � και οικειοποι�ντουσ�ν ο�,α τ αγα�α του_ κ �σμου
,
,
τουτου;
Μια τέτοια ερμηνεια
μοιαζει υπερβολικη. Ε!ναι, ομως,
βέβαιο πως δ ά.νώνυμος λαϊκός καλλιτέχνης, πού l>ημιούρίησε
την ά.ντίθεση ά.νάμεσα στούς Ι>υό αύτούς τύπους, ι:βαλε σόι
στόχο του αύτη την τάξη καί της l:ρριξε τά βέλη του στο πρό
σ πο �ύτοϋ τοϋ, ε1Jθραυστου , Χατζ;�αβάry . "Ο;τοιος , Ι>έ �πορεϊ
να� βαρεσει το γαιl>αρο,
ξεσπαει στο σαμαρι, λεει μια τουρκικη
παροιμία.
'Έτσι, ή , λαϊ�η , σάτυρα _χρησ,ιμοποιοϋ_σε το Χ�τζηα�άτη ϊιά
,
στόχο μια και Ι>ε μπορουσε να παραλαβει αυτους
που στεκον
τουσαν ψηλά. Ή περίπτωση, ομως, τοϋ Καραγκιόζ ε!ναι
πεντακά,θαpη . Ε!ναι , τό _σύμβολο τοϋ κα�οκάγαθο� λαουτζί�
κου, που αντέχει στον πονο, που, , ναι πιστος, λιτοl>ιαιτος, που
προσέχει 8,τι γίνεται γύρω του καί, ά.ντί νά γκρινιάζει όί.σκοπα,
έξωτερικεύει τη Ι>υσαρέσκειά του μl: μιά ίστοριούλα πού θά
· σκαρφιστεϊ, μ' ίtνα σατυρικό ά.νέκl>οτο πού μοιάζει σάν προ
ειl>οποί·η ση.
Το πρόσωπο τοϋ Τσελεμπη, πού 'ναι μιά ά.π' τίς πιο ά.ρχαϊες
φιγοϋρες τοϋ μπερντέ, ε!να � ά.ρκετά ,περ,ίεργο. Στίς πεp,ισσό
τερ ι:_ς ;περιπτ�, σεις παρουσιαζεται
σαν αφεντόπ?υλο που κυ
, ;αι μέ
ν1γα ερωτι>;ες 7;εριπέτει;:ς; Ε!ναι π;λου, �ιος , και �τυνε
,
την τελευταια μοl>α. Ε!ν ενας Ι>ανl>ης, ωστοσο, αρκετα καλ
λιεργημένος. 'Απ' τίς φιγοϋρες τών Τσελεμπήl>ων, πού Ι>ια
σώθηκαν ά.πό Ι>ιάφορες έποχές, μπορεϊ κανείς νά l>ιαγράψει
την ίστορία τοϋ κοστουμιοϋ στη Τουρκία. Νά π.y_. ίtνας l>αν
Ι>ης στο πρώτο Ί]μισυ τοϋ 1 8ου αtώνα, στην έποχη της Τουλί
πας, οπως την Ι:λεγαν. Ε!ναι πραγματικά ώραϊος μέσα στη
γο�να το�, βαστ�ντ�ς στό '�α ;ο� χέρι εvα εί�ος βε�τάλιας
' τουλιπα, συμβολα
για να, Ι>ιωχνει
τις μυγες, και στ &λλο την
καί τ�, Ι>υό της ;εμπελ_ιaς του; Τοϋτος - Ι>� , πάλι, θ� αtσθά
,
νεται ασχημα μεσα στο καινουριο α-λα-φραγκα
κοστουμι του,
πού καθιερώθηκε μl: φιρμάνι τοϋ Σουλτάνου Μαχμούτ ΙΙ.
Πάντως, φοράει ά.κόμα στο κεφάλι του ίtνα κάλυμμα, πού θυ
μίζει το πατροπαράl>οτο σαρίκι, πού θ' ά.ντικατασταθεϊ λίγο
ά.ργότερα μέ τό φέσι, πού οι Τοϋρκοι θά κρατήσουν &ς το
1 925.
οι ·τρόποι του ε!ναι πολύ ά.ξιοπρεπεϊς, οπως συνέβαινε σ
ολους τούς νέους έκείνης της έποχης. Κι αύτός δ νέος, πού βαστα.
στό 'να του χέρι το μεταξωτό μαντήλι καl στ' όί.λλο την κλα
σικη τουλίπα, πρέπει νά 'ναι ίtνας l>ήμιος καρl>ιών της έποχης
;οϋ 'Αμπντούλ �ετ�ήτ. Μοιάζε � ν� 'χει πιο έ�ελιγι.ι;ένο ά.!ρα
από τον πρεσβυτερο του, γιατι αντιπροσωπευει το πνευμα
τοϋ Τανζιμάτ (1839 } , μl: μιά περιβολη πού "χασε, ώς ίtνα ση
μεϊο, τά χαρακτηριστικά σημάl>ια της 'Ανατολης. 'Η μόl>α
θά συνεχίσει τη γρήγορη πορεία της καl θά Ι>οϋμε κι όί.λλους
Τσελεμπ'ίjl>ες, πού θά φοροϋν κοστούμια ολο καί πιο έξευρω
πα"ίσμένα. ΑύτΟς ποU φοράει τΟ φέσι, τΟ λεγόμενο άζιζιέ ",
ε!ναι δ τυπικός Τσελεμπης τ'ίjς βασιλείας τοϋ 'Αμπντούλ 'Αζήζ.
ΔΕ: φοράει ά.κόμα γραβάτ� καl βαστα. στο χέρι του ίtνα κομπο
λόι. 'Αλλά, Ι:ξω ά.π' τίς μικρολεπτομέρειες αύτές, Ι:χουμε
νά κάνουμε μ' ίtνα Νεότουρκο τοϋ κουτιοϋ. Ό Τσελεμπης
της έποχης τοϋ 'Αμπντούλ Χαμητ φοράει ρεντιγκότα κ' Ι:χει
χρυση καl>tνα κρεμασμένη στο γιλέκο του. 'Υποχρεώθηκε νά
έγκαταλείψει την πατροπαράl>οτη τουλίπα γιά νά βαστα. μπα
στούνι. Αύτοί οί Ι>υό Τσελεμπηl>ες πρέπει νά 'ζησαν την έπο
χη τοϋ Ι>ευτέρου Συντάγματος ( 1 908 ) . Θ' ά.ναγνωρίσετε ε1J
κολα στην κομψή τους έμφάνιση τη μόl>α τοϋ 1 900, πού έκεί
νη την έποχη /!κανε θραύση στην Πόλη. ''Αν βγάλετε τά πα
τροπαράl>οτα φέσια τους, τίποτα Ι>έν θά έμπόl>ιζε τούς Ι>υό
((

cc

Ό Τούρκος Καραγκιόζ. Κλασική φιγούρα του

μας l>ανΙ>ηΙ>ες νά περάσουν ά.παρατήpητοι ά.πό τούς l>ρόμους
τοϋ Παρισιοϋ.
Ό Τσελεμπής, κάτω ά.πό δποιοl>ήποτε κοστούμι καl σ οποια
Ι>ήποτε έποχή, ε!ν' ίtνα βουτυρόπαιl>ο. 'Ένας έπιπόλαιος νέος
η ίtνας μπερμπάντης σύζυγος. 'Αλλ' tχει καλη έμφάνιση
καί τρόπους, κ' ή δμιλία του ε!ναι ποιητικη καί σπουl>αιο
φανής. Ε!ναι ίtνας Ίσταμπουλιώτης παλιiϊ.ς καί καλης οtκο
γένειας. Κι οταν εχει κανένα Χαμάμ, κανένα καφενεϊο η παν
l>οχεϊο, βάζει πάντα τον Χατζηαβάτη γιά l>ιαχειριστή. Θά
τον Ι>εϊτε νά όργανώνει ποιητικούς Ι>ιαγωνισμούς καί νά μοιρά
ζει βρ �βεϊ:ι;- στο�ς τροβαaοUρ�υς έχείνη 7 τΎ)ς έποχ�ς, ά�Ο άγά
πη στην τεχνη. Η γαλαντομια του φτανει καμμια φορα μέχρι
τοϋ νά' πληρώσει ολα τά tξοl>α της γιορτης της περιτομης
ολων τών φτωχόπαιl>ων της γειτονιiϊ.ς. 'Αντίθετα, σl: μερικά
ι!ργα παρουσιάζεται σάν ά.πένταρος " ζαζού " η σάν ίtνα ε!
Ι>ος ζιγκολό η μαστροποϋ. 'Αλλά tχει καί την ά.καταl>εξιά
του. Καυχιέται συχνά γιά την καταγωγή του καl θέλει νά τον
ά.ποκαλοϋν Ναρσίν Μπέης ό Πανούργος, Ι>ίνοντας tτσι λαβη
γιά νά ξεσπάσουν οι l>ημοκρατικοί σαρκασμοί τοϋ Καραγκιόζ.
ΜΕ: τ' ονομα της Ζεν/: οι καραγκιοζοπαϊχτες ά.ναφέρουνται
σ' ολες τίς γυναϊκες τοϋ κόσμου τών σκιών. Κ' ύπάρχουν
γυναϊκες κάθε ήλικίας, κάθε φυλης καί κάθε ήθικης. Χορεύ
τριες, μάγισσες, προαγωγοί, ά.ραπίνες, παραμάνες, ά.στές χωρίς
ιστορία, κουτσομπόλες τοϋ μαχαλα., ολες μπαίνουν μέσα σ'
αύτη την κατηγορία. 'Αλλά ή πραγματικη Ζενέ ε!ναι ή μεσ
σαλίνα της συνοικίας, πανούργα καl χωρίς ντροπή. Ε!ναι ή
Νιγκάρ τοϋ Έβλιiϊ. Τσελεμπ'ίj, ή Νιγκάρ ή Πόρνη τοϋ ποιητη
Νεφί, πού μέσα στά σατιρικά του ποιήματα " Σί Χάμ ί Κά
ζα " μιΧς Ι>ίνει μιά φοβερη εtκόνα της' τέλος ή Νιγκάρ ή Αt
μοβ6pα τοϋ Καραγκιόζη, πού, ά.φοϋ προσελκύσει στο σπίτι
της ολους τούς έρωτοχτυπημένους, τούς πετάει tξω ά.π' την
πόρτα, γυμνούς σάν σκουλίκια. Ε!ναι αύτη πού Ι>έν σκοτί
ζεται νά σέρνει πίσω της δλόκληρη ούρά ά.πό θαυμαστές κρυ
μένους μέσα σε μπαοϋλα καί σέ πιθάρια, κάθε φορά πού ξεκι-
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νά για ενα ταξίδι άναψυχ'ijς στη Γιάλοβα, συνη:οφιά μl: τον
ΤσελεμπΊj, πού 'ναι δ έπίσημος έραστής της. Κι άκόμα, αύ
τη εΙναι ποu άναστατώνει τη συνοικία, μl: άποτέλεσμα νά
τη διώξουν άπ' τη γειτονιά μ/: τη γνωστη ιεροτελεστία, κι
αύτό μiiς δLνει την εύκαιpία νά παρακολουθήσουμε στίς πιό
κωμικές της λεπτομέρειες αύτη την παρωδία τοϋ τοπικοϋ
έξοστρακισμοϋ, ποu στην πραγματικότητα δέ γινότανε χωρίς
μερικl:ς ζημιές. 'Εξ &λλου, ή παρουσία τοϋ Τουζούζ, ποu
μοιάζει νά 'ναι ό προστάτης τ'ijς Ζενέ καί ποu έμφανίζεται
στην πιο κρίσιμη στιγμη τ'ijς άνακατωσούρας, καταπραuνε•
κάπως τό ξέσπασμα των κατοίκων τ'ijς συνοικίας.
Ό Θεριακλης (χασικλης ) εΙναι ό γερο - μπερμπάντης τ'ijς συ
νοικίας. Βρίσκεται πάντοτε στον καφενέ, χαμένος μέσα στην
ύπνηλία του, ποu διακόπτεται, πότε - πότε, άπό κωμικοτρα
γικά τινάγματα. Αύτοί οι Θεριακλ'ijδες -Jjταν πάντα τά άντι
κείμενα καζούρας. Ό Θεριακλης τοϋ Καραγκιόζη εΙν' έ:νας
παλαβόγερος, ποu κρύβει τά καμώματά του κάτω άπό μιά
σοβαρη μάσκα. Ό τρόπος ποu μιλάει θυμίζει τόν Χατζηα
βάτη. Κ' οι δυό, όίλλωστε, !:χουν τό 'ίδιο έλάττωμα. ΕΙναι
άνυπόμονος, άπαιτητικός, καί χολερικός, ιδιαίτερα δταν τον
ξυπνοϋν άπότομα. Μά σά βρίσκεται σέ ψυχικη εύφορία έγκα
ταλείπει τη σ� βαρότ-ι),τά του, π�ιδιαρ�ζει, ά�εβαίνε � στί7 κού
,
νιες, παίρνει μερος στην ακολουθια
που πηγαινει στη Γιαλοβα.
'Έπειτα, μιά γερη δόση δπιου τον έμποδίζει νά μετακινηθε'ϊ και
τον άναγκάζει νά το ρίξει στο ροχαλητό έκε'ϊ ποu βρίσκεται.
Ό Μπεμπερουης δέ μοιάζει νά 'ναι αύτος ποu νόμισαν οι Γιά
κομπ κcι.ί Κοϋνος, δηλαδή, έ:νας νάνος τοϋ αύτοκρατορικοϋ πα
λατιοϋ. Αύτη ή άντίληψη δέ συμβιβάζεται μέ την πρόνοια
τοϋ καραγκιοζοπαίχτη ν' άποφεύγει κάθε τι ποu θά μπο
ροϋσε νά θίξει τά καθιερωμένα. Αύτος δ φουκαράς, δ κον
τοστούπης καμπούρης, εΙναι ό χαζος τ'ijς συνοικίας, μέ τίς
γκριμάτσες του, την έλαττωματική του δμιλία, την άδηφα
γία του, τίς καυχησιές του, τη μονότονη κουβέντα του κλπ.
Τον , παλιό , καιρό, κάθε �υνοικία εΙχε !"αν� - �υο , τέτοια ά�ι
κημενα
πλασματα, που, τρυπωναν παντου για να κανουν λογιω
λογιω δουλειές, καί ποu μερικές φιλάνθρωπες ψυχές τά προ. στάτευαν καί τά περιποιόντουσαν. Στον Καραγκιόζη, εβλεπες

ΤσελεμπΎJς καί δυδ Ζενέ

-

έλαφρές γυναίκες

καμμιά φορά κάμποσους τέτοιους l\'Ιπεμπερου'ijδες, ποu σl: μα
�ικές σκ�νl:ς τόνιζ�ν �ην, άνατ�ραχ� το� πλήθο� ς, καί ποu
εξαφανιζοντουσαν σαν απο μαγεια μολις εμφανιζοτcι.ν δ Του
ζούζ. 'Ακόμα κι δ ταλαίπωρος Καραγκιόζ, μπαϊλντισμένος
άπο την άντίστροφη προς το μπόι τους άποκοτιά, τοuς ξε
φορτωνόταν μέ τίς γροθιές.
Τέλος, φτάνουμε στο διάσημο Τουζοuζ Ντελ'ij Μπεκήρ, τον
έφιάλτη τ'ijς συνοικίας. Ποϋθ' έ:ρχεται καί τί άντιπροσωπεύει;
Κρίνοντας άπό την άμφίεσή του, θά τον επαιpνες γιά κανέναν
ιδιόμορφο Γενίτσαρο η κανέναν έκκεντρικο Λεβέντη (ναυτι
κό ). 'Οπλισμένος &ς τά δόντια, βαστά στό 'να χέρι του ενα
τεράστιο γιαταγάνι η μιά μεγιΧλη πιστόλα καί στο όίλλο μιά
καράφα κρασί. 'Η είσοδός του στη σκηνη άναγγέλλεται μέ
έ:να βρυχηθμό. Παρουσιάζεται, όίλλωστε, μόνο στο τέλος γιά
νά δώσει τη λύση. Στ·ήν άναστατωμένη συνοικία αύτος θ'
άποκαταστήσει την τάξη καί θά τιμωρήσει τοuς ενοχους.
Σοϋ δίνει την έντύπωση ένος καλόβολου τιμωροϋ. Τον βλέ
πεις συχνά νά ξεφυτρώνει γιά νά άποκαταστήσει την άπειλου
μένη ήθικη τάξη. Και πατάσσει, ιδιαίτερα, κάθε άπόπειpα έ
νάντια στην δημόσια αtδώ. Αύτός, συνήθως, διαλύει την πομ
πη τών έραστων τ'ijς Ζενέ δταν πηγαίνει ταξίδι, η την πα
ρέα τών γλεντοκόπων ποu μαζεύονται στο χαμάμ. Αύτος
πάλι ύποχρεώνει τ·ήν Νιγκάρ την Αιμοβόρα νά έπιστρέψει τά
ροϋχα των θυμάτων "%· ΔΙ:ν παραλείπει νά δώσει ενα μάθη
μα ήθικ'ijς στοuς ενοχους, πρίν τοuς τιμωρήσει, άλλά συχνά
τοuς δίνει χάρη. Κανένας, έξον άπο τον Καραγκιόζ, δέν τολ
μά vά τοϋ άντιμιλήσει. Μόλις έμφανιστε'ϊ μέ το βρυχηθμό
του, δ τρόμος σκορπίζεται στη συνοικία καί φτάνει στον
παροξυσμό του δταν άρχίσει ν' άραδιάζει τά κατορθώματά του.
'Ωστόσο, ύπιΧρχει κ' ή &λλη πλέ:υρά τοϋ νομίσματος. 'Όταν
προσέξεις άπό κοντά, θά δε'ϊς πώς το έπάγγελμα τοϋ δργανου
τοϋ ν?μου τ;ου ,ίσχυ � ίζεται �τι ;;άνει, aε� ε!ναι, ενα έ�άγγελ
μα πεpα για περα ανιδιοτελες. Οταν βαζει ταξη στη συνοι
κία, τό κάνει συχνά γιά την προσωπική του ήσυχία, γιατί οι
διάφορες Νιyκdιp είναι παλιές του γνωριμίες, κι ϋταν διαλύει
τον δχλο πού 'ναι μαζωμένος μπροστά στην πόρτα, θά 'ναι
γι& νά έξασφαλίσει τη μερίδα τοϋ λέοντος. "Αν παινεύεται
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για τα κατορθώματά του κι &ν ξεστομίζει τό:!ες άπειλές, αύτ0
Ι>έ: θά πε.ι πώς είναι Ιtνας -Ιίψογος κι άτρόμψος ίππότης. Είν'
g,νας παράξενος τUπος όργάνου τοϋ νόμου, ποU οϋτε κ&ν κατα
Οέχε;αι ν., άκούσει �αι τις, 8υ0 π,λευpες γιΧ \ α βγά�ει ,άπόφα
,,
ση. Ετσι, καταl>ικαζει παντα
με την εσχατη
ποινη τον φου
καρά τον Καραγκιόζ, πού, αν καl άθώος, θά πpέπι ι ,·ά πλη
ρώσει τή νύφη. Μάλιστα, δ Τουζούζ θά 'θελε πολύ νi τοϋ
πάρει δ rΙ>ιος το κεφάλι, μά μπροστά στήν άναπάντεχη άντί
�ταση _το?, Καραγ� ιό,ζ, σαστίζει, πώς , ε!ναι �υνα-τό νά τοϋ
αρνηθουν ενα τόσο ασημαντο
κεφαλι, και ικετευει τον Καραγ
κ �οζ νά , μήν _:οϋ κάνει μι� τ�τ� ια προσ�ολή. , Δέ:, μπορ�ι
να καταλαβει πως είναι l>υνατο να αντισταθουν στην επιθυμια
του. 'Ωστόσο, δ Καραγκιόζ καταφέρνει νά γλυτώσει το κε
φάλι του, πού μποpει ετσι νά τοϋ χρησιμέψει γιά κάμποσο
καιρο άκόμα.
Ποϋθε ερχεται αύτο το αύθάl>ικο καl τpομερο πρόσωπο ; Νο
μίζω πώς ύπ'ίjρχε κιόλας στήν έποχή τοϋ Έβλιά Τσελεμπ'ίj.
Ό συμπαθής χρονικογράφος μας, μιλώντας γιά ltνα έ:ργο
τοϋ Καραγκιόζ·η, δπου γίνεται κάποια φασαρία σ' Ιtνα χαμάμ,
(κι αύτο θυμίζει τά κατορθώματα τοϋ Τουζούζ στο έ:ργο Χα
μάμ ) , άναφέρει τ' δνομα τοϋ -Ι]ρωα, κάποιου Γαζ'ίj Μποσνάκ,
7;ού μ� ιάζει σά Γενί;σ�ρος , η Λεβ�ντη � ξ�Ι>ι�ντροπο5 . Δεν
αποκλειεται, λοιπόν, να υποθεσει κανεις πως ο τυπος του Του
ζούζ -ίjταν στήν άρχή ή καρικατούρα αύτών τών πολεμιστών
πού, στό τέλος τοϋ 1 6ου αίώνα, τρομοκρατοϋσαν τούς καλούς
νοικοκυραίους τ'ίjς Ίσταμπούλ με τlς άνταρσίες τους. Το σώμα
τών Γενιτσάρων, πού στήν άρχή ·)) ταν καλά δργανωμένο, γυ
μνασμένο καl πειθαρχ·ημένο ώς τήν έποχή τών μεγάλων κατα
κτήσεων τ'ίjς δθωμανικ'ίjς αύτοκρατορίας, ξέπεσε κατόπιν καί
παρουπίασε συμπτώματα μεγάλης έξαχρείωσης καl άναρχίας.
Τότε, δμως, πώς έξηγειται δ χαρακτήρας τοϋ λαϊκοϋ Ι>ικα
στ'ίj καl ή ήθικολογική πλευρά τοϋ Τουζούζ στον μπερντέ ;
Θά βροϋμε τή λύση τοϋ προβλήματος στο ll>ιον τον Έβλιά
Τσελεμπ'ίj πού μας λέει πώς οί καραγκιοζοπαιχτες τ'ίjς έπο
χ'ίjς του ε!χαν κιόλας παρουσιάσει στόν κόσμο τοϋ Καραγκιόζη
τή θρυλική φιγούρα τοϋ Μπεκp'ίj Μουσταφα. Αύτος δ Μπε
κρ'ίj Μουσταφα, σύγχρονος τοϋ Έβλιά, Ύjταν Ιtνας παράξενος
Cίνθpωπος. 'Ένας παλιος Γενίτσαρος, το Ι>ίχως Cίλλο, πού 'γι
νε Ι>ιάσημος άνάμεσα στον κοσμάκη δχι μόνο γιά τά φοβερά
του μεθύσια, άλλά καl γιά το σατιρικό του πνεϋμα πού Ι>ια
σώζεται σ' Ιtνα σωρο άνέκl>οτα, πού Ι>είχνουν τήν καυτερή
του είpωνί,α. Στ' &νέκl>οτα αύτ_ά παρ?υσι�ζεται , σ�ν ιtν,α ε!
,
Ι>ος μοραλιστα τυπου
Ραμπελαι, γιατι κρινει την εποχη του
μ' Ιtναν εντονο σκεπτικισμο καl στlς ίερεμιάl>ες του Ι>ε χαρίζει
χ�στα�α σε χανένα� χαθιεpωf.Ι;ένο �εσμο ;'ίiς έποχ'ίj � του. "Ε;σι,
, θα πpεπει να σχηματιστηχε μεσα
το προσωπο του_ Γουζουζ
στη λαϊκή φαντασία με τη συγχώνευση Ι>υό l>ιαφορετιχών
τύπων, τοϋ &λαζονιχοϋ Γενίτσαρου χαl τοϋ Μπεχρ'ίj l\Ιουστα
φα, γιά νά καταλήξει με τον χαιρο σ' itνα σύμβολο τ'ίjς έξου
σίας. Το λαϊχο πνεϋμα 1>ε μποροϋσε νά l>ημιουργ·ήσει πρόσωπο
πιο γελοιο χαl σύγχρονα πιο τρομερό, γιά νά παρουσιάσει
μl: πονηράl>α τά παράξενα τοϋ καθεστώτος τ'ίjς έποχ'ίjς.
''Αν, , Ομως, αύτΟς ό παράξεν�ς άσ;υνόμο� κλείνει πάν;α τΟ ερyο
με τις χωμιχοτραγιχες του αποφασεις, ωστόσο, Ι>εν απαγορευει
τήν εlσοl>ο σ' itνα πλ'ίjθος &πό Cίλλα πρόσωπα, πού 'ναι χι αύτά
γνωστες μορφες τοϋ μαχαλii. Παίρνουν μέρος στήν καθιερω
μένη παράτα σε κάθε έ:ργο. Κ' εχουμε πρώτα τούς Τούρκους
τ'ίjς έπαρχίας, πού 'ρθαν στην 'Ισταμπούλ νά χάνουν λεφτά κ'
έ:χουν κάποιο καθορισμένο έπάγγελμα. Φοροϋν τοπικl:ς ένl>υ
μασίες, εχουν τήν προφορά τ'ίjς περιοχ'ίjς &π' δπου κατάγονται
χαί συμπεριφέρονται μl: τον χαραχτήρα καl τή νοοτροπία πού
τούς &ποl>ίl>ει τό κοινόν. Το l>ίχως Cίλλο, ·ή είχόνα τ'ίjς σωματιχ'ίjς
l>ιάπλαcrης καl τ'ίjς ψυχολογίας τους l>Ι:ν είναι πάντα κολακευτική.
'Ωστόσο, ή Ι>ιάθεση γιά είρωνία Ι>ε φτάνει μέχρι τήν παραμόρ
φωση τών τύπων. Το πνεϋμα τοϋ Καραγκιόζη παραμένει ρεα
λιστιχο χαί στήν πιο ξέφ,.οενη σάτιρά του. Ή είκόνα πού 'χει
σχηματίσει γι' αύτούς δ ίσταμπουλιώτης, &νταποκρίνεται ώς
ίtνα βαθμο στfιν &λ·ήθεια έχείνης τ'ίjς έποχ'ίjς. 'Υπάρχει μιά χτυ
πητή σύμπτωcrη &νάμεσα στο ψυχολογιχο ποpτραιτο πού ζω
γραφίζει δ Καραγκιόζης καί στ·fιν είχόνα πού βγαίνει &πο τίς
παροιμίες καl τ' &νέκl>οτα πού τούς &φοροϋν. Π.χ. δ Ρουμε
λιώτης, έπαγγελματίας παλαιστής καl καραγωγέας το έπάγγελ
μα, δ Ι>ιάσημος Μεστάν 'Αγά, είναι πάντα τύπος &φελής καl
καυχησιάρης, χαί δ Χαϊρεντίν &πο την Τραπεζοϋντα, βαρκάρης
η γανωματής, έ:χει μιά τόσο μεγάλη λογοl>ιάρροια, πού γιά νά
βρει σει.ρά ό Καραγχιοζ νά πει μιά λέξη είναι ύποχρεω
μένος νά την ύπογραμμίσει μl: χαλοσεpβιρισμένες γροθιές.

·

Ό τάφος πού, κατά την παράδοση, άνήκει στον Σείχ Κιουστερfj

Νά χαl δ Μπαμπά Χιμμέτ, &πο την Κασταμονή, πού περιφέ
ρεται μ' Ιtνα τσεκούρι στον ώμο γιατί είναι πλανόl>ιος ξυλοσχί
στης. Είναι πράος σάν &ρνί, παρά το γιγαντόσωμο κορμί του,
πού &ναγχάζει τον Καραγκιοζ ν' άνεβει σε μιά σκάλα γιά νά
τοϋ μιλ·ήσει. Ό καλός, δμως, αύτος γίγαντας εχει Ιtνα έλάττω
μα, πού δ ίσταμπουλιώτης Ι>έ:ν τοϋ το συγχωρεί. Στην κουβέντα
του είναι χοντρός, καl μάλιστα πρόστυχος, χι οϋτε ξαίρει νά
φέρF:ται. Ό Ι>ιάλογος &νάμεσα σ' αύτον καl τον Καραγκιοζ
γίνεται &κόμα πιο χαριτωμένος κι &στειος γιατί δ τελευταιος,
πού 'χει το ll>ιo μεσάνυχτα &πο τρόπους, μεταβάλλεται σέ: χαθη
γητη χαλ'ίjς συμπεριφορiiς.
'Άσκοπο είναι νά Ι>ώσει κανείς χι &λλα παραl>είγματα. Τά
Οσα εϊ�α�ε μ�ς �ατατοπίζ?υν ,άρχετ� για τΟ �ατ �ριχ1Ο πνε�μ;ι τοϋ
Καραγχιοζη απεναντι στους επαρχιωτες,
τους οποιους οι ιστα
μπουλιώτες χατηγοροuσαν, πολλες φορες &Ι>ιχα, γιά τούς Cί
γαρμπους τρόπους των, τήν πρόστυχη δμιλία τους, την τσιγ
κουνιά τους καί την στενοκεφαλιά τους . . . 'Ωστόσο, μ' ολη την
καζούρα, πολλες φορες &γρια, οί έπαρχιώτες Τοϋρχοι Ι>εν εΙναι
ποτε &ντιπαθητιχοl μέσα στην έξέλιξη τ'ίjς l>ράσης, χαl περιο
ρίζονται σε μιά άπλή έμφάνιση στο έ:ργο, πού ή πλοκή του
περιστρέφεται, συνήθως, στά κύρια πρόσωπα τοϋ μαχαλii. Ό
τόνος τ'ίjς σάτιρας Ι>εν είναι βεβιασμένος, οϋ-:ε χι δταν πρό
κειται γιά &λλους έθνικούς τύπους τ'ίjς αύτοκρατορίας, δπως δ
'Άραβας, δ 'Αρβανίτης, δ Πέρσης, δ 'Αρμένης, δ Φράγκος τοϋ
γλυκοϋ νεροϋ κλπ.
Θά παραξενευτειτε πού βάζουμε τον Πέρση μέσα στούς ύπηχό
ους τοϋ Σουλτάνου. 'Αλλά δ Πέρσης τοϋ Καραγκιόζη Ι>Ι:ν ε!ναι
Cίλλος &πο τον Τοϋρχο τοϋ 'Αζερμπα 'ίτζά.,. Μόνο πού τον πα
ρουσιάζουν σάν πλούσιο έ:μπορο χαλιών, πού 'ρχεται &πο την
Τεχεράνη χαl πού μόλις ξεμπαρκάρισε μέ: μιά έντυπωσιαχη
&κολουθία &πο ύπηρέτες. 'Εκφράζει την έπιθυμία του νά έπι
σχεφτει το περίφημο πάρκο τοϋ Τσελεμπ'ίj Πού ή φ·ήμη του ξε
πέρασε τά σύνορα. Αύτή ή λεπτή σκέψη χαl το καλλιτεχνικό
γοϋστο ένος Πέρση, πού έ:κανε χιλιόμετρα γιά νά 'ρθει νdι
θαυμάσει τά τριαντάφυλλα χαl τlς όμορφιl:ς ένος κήπου, Ι>Ι:ν
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�κπλήσσει κανένα. Καl τοϋτο γιατt ο! κάτοικοι ήjς Ίσταμπούλ
ε!ναι πιο κατατοπισμένοι άπο τούς &λλους στην όθωμανικη
λογοτεχνία, πού 'χε ύποστεϊ' την έπίοραση τοϋ 'Ιράν, &στε ν'
άποδέχουνται εϋκολα πώς Ιiνας όiξιος άπόγονος τοϋ Σααντl πρέ
πει νά 'ναι ποιητης Ιiτοιμος νά κάνει τρέλλες γιά Ιiνα ροοοπέ
ταλο. 'Αλλά, έπαναλαμβάνουμε, αύτος ό ψευτο-Πέρσης άποκα
λύπτεται πώς ε!ναι Τουρκος του 'Αζερμπαϊτζάν π.χ. ό Άλ'ίj
Έκμπέρ, πού 'χει το καπνοπωλεϊ'ο στη γωνιά. Το μεγάλο τα
ξίοι πού οιηγιέται, οεν ε!ναι στο βάθος παρά Ιiνας περίπατος,
πού ξεκινδί άπ' το λεγόμενο πάρκο Ίμπρα'ίμ Άγα. τσαγιρί,
όπου ο! Σιίτες τ'ίjς Ίσταμπούλ μαζευόντουσαν το μήνα τοϋ
Μουχαρέμ, γιά νά τιμήσουν την έπέτειο τ'ίjς τραγωοίας τ'ίjς
Κερμπελδί. Ό Πέρσης, λοιπόν, του Καραγκιόζη οεν ε!ναι Πέρ
σης καl τον παρουσιάζει άντιπαθητικό. Μιλδί συχνά για· τον
έαυτό του, γιά τ' άμύθητα πλούτη του, γιά την άρχοντιά ήjς
καταγωγ'ίjς του καί, στο τέλος, μπεροεύεται μl: τούς rοιους τούς
φανφαρονισι.ιούς του. ".Ο,ταν οίνει σ�ο Χα;ζη �βάτη Ιi�α μικρο
μπαχτσίσι εκατο μεταλλικια, καμαρωνει πως εοωσε χιλια χρυ
σιΧ τάλληρα. Στο Ιiργο ' Υπαίθριος γραφιάς, &.ν καl καυ
χιέται πώς Ιiφερε μαζί του μερικl:ς χιλιάοες καμ'ίjλες, φορτω
μένες μαργαριτάρια, σμαράγοια, ζαφείρια κι &λλα πολύτιμα πε
τράοια, βρίσκει τον τρόπο νά το σκάσει χωρίς νά πληρώσει
τον Καραγκιόζ, πού τοϋ Ιiγραψε μιά συναλλαγματική. Κι
όταν έμφανίζεται σάν τοκογλύφος, ή τσιγκουνιά του 'Αρπαγκον
προστίθεται ·στη κομπορρημοσύνη τοϋ Γασκώνου. Κι ώστόσο,
κρατδί τη μύτη του ψηλά και οl:ν άνέχεται Ιiλλειψη σεβασμοϋ
άπ' τον Καραγκιόζ.
Ό 'Άραβας, πού μπαίνει στη σκηνη μl: το έθνικο κάλυμμα ήjς
κεφαλ'ίjς του, όνομάζεται, συνήθως, Χατζ'ίj Καντίλ, η Χατζ'ίj Φι
τίλ, η Χατζ'ίj Σαμαντούρα καl η πουλά.ει μπακλαβά.οες στο
Έπιiύμβια πλάκα τού Καραγκιόζ.

( Μουσείο Προύσας )

ταψί η κλέβει τά καφενεϊ'α η είναι άπλώς ζψιάνος. Μιλάει τούρ
κικα με άραβικη προφορά και προσπαθεϊ' νά έκμεταλλευτεϊ' τον
τίτλο του Χατζ'ίj, γιά νά μη πληρώσει όσα χρωστά.ει η γιά
νά γλ,υτώσει , άπο τlς κ�κοτοπιές. �το Ιiρ�ο Τό, Κ� tκ,ι πάει
βαρκαοα τζαμπα προσφεροντας στο βαρκαρη τις ευχες του.
'Εξ &λλου, οίνοντά.ς του λεφτά μπορεϊ:ς νά τοϋ πάρεις όσες εύχες
θέλεις, άρκεϊ' νά προσέξεις τl λέει, γιατί όπως ξεστομίζει τlς
εύχες ψελλίζοντας άκαταλαβίστικα σε περιλούει με καμουφλα
ρισμένες βρισιές. 'Έξω άπ' αύτό, το καθόλου κολακευτικο
χαρακτηριστικό, συνήθως συμπεριφέρεται Ιiντιμα και οιασκε
Οά.ζει τον κόσμο με τά άτελείωτα " γιαλέλι , , του.
Ό 'Αλβανός, ό Μπαϊρά.μ 'Αγά., πότε είναι κηπουρός, πότε
πραματευτής, πότε άγροφύλακας. Προσπαθεϊ' πάντα νά μιλήσει
σωστά με την Ιiντονη 'Αρβανίτικη προφορά. του, μ' Ιiνα τρόπο
πού προσπαθεϊ' νά τον κάνει κομψο και καταντδί άκατανίκητα
κωμικός. ΔΙ:ν καταφέρνει νά μετρήσει &ς τά οέκα καl καταφεύ
γει στο γραμματικο γιά τά γράμματά. του, πού μιλδίνε μόνο γιά
χαιρετισμούς. Στη μουσικη ε°ίναι άνεπίοεκτος μαθήσεως, κι
όταν καμιιΧ φορά τραγουοiΥ., δ Καραγκιοζ πιστεύει πραγμα
τικά πώς περνάει δ παλιατζής. Παρά τη βαρβαρική του έμφά.
νιση, ό 'Αλβανος τοϋ μπερντε είν' !iνας καλοσυνάτος καl κοι
νωνικος &νθρωπος, χωρίς όπισθοβουλίες, πού πιλατεύεται εϋ
κολα άπο τον Καραγκιόζ. 'Όταν, ϋμως, ξεσπάσει δ θυμός
του, βγάζει την πιστόλα του χωρίς περιστροφες καl ρίχνει κάνα
-ουο πιστολιές, γιά νά ξεθυμάνει, χωρίς νά έγκαταλείψει την
άσά.λευτη &ταραξία του.
Ό 'Αρμένης τοϋ κλασικοϋ ρεπερτορίου όνομάζονταν Σερκlς
κ' έκτελουσε στά Κονάκια των προυχόντων χρέη άϊβάζη,
Ιiκανε οηλαο·ΙJ τά ψώνια καl συνόοευε τlς κυρίες στο χαμάμ.
Γι' αύτο καl τον βλέπετε η μ' Ιiνα καλάθι στο χέρι η μ' Ιiνα μπό
γο στο κεφάλι. Πιστος ύπηρέτης, σοβαρός, εϋθικτος γύρω άπο
την ήθικότητα, γι' αύτο καl βάζει πόστα τον Καραγκιοζ όταν
γίνεται τολμηρος στlς έκφράσεις του. Αύτος ό άϊβά.ζης χά
θηκε με τον καιρο καl τη θέση του τ·)]ν π'ίjρε ό μαστρο - Καρα
μπέτ, ό κοσμηματοπώλης του JΊ!Ιεγά.λου Παζαριοϋ. Το χαρα
κτηριστικό του ε°ίναι ή προσπάθειά. του νά άποκτήσει λεπτούς
τρόπους και νά μιμηθεί: την έξεζητημένη φρασεολογία τ'ίjς ύψη
λ'ίjς κοινωνίας, όπου θά. 'θελε νά τρυπώσει. 'Όμως, παρ' όλες
τlς άξιέπαινες προσπάθειές του, πάντα μπεροεύει τlς Ιiννοιες
τών λέξεων και τη φρασεολογία, γιά νά ύποστεϊ' τlς θορυβώ
οεις κοροϊοίες τοϋ Καραγκιόζ.
Ό Φράγκος τοϋ γλυκου νερου ε!ναι μιά σύνθετη ε!κόνα του
'Έλληνα τ'ίjς Ίσταμπούλ καl του Λεβαντίνου τοϋ Γαλατδί. Ή
προέλευση κ' ή ταυτότητα του προσώπου αύτου οεν ε°ίναι πολύ
σίγουρες. 'Όταν παρουσιάζεται μl: τ' 15νομα Καρολίνα, με το
μικρό του γενάκι πού το όνόμαζαν στην Ίσταμπούλ L a b a r
b e d i s d ο η c " (άνά.μνηση άπο τον Κριμαϊκο πόλεμο
οταν ο! ίσταμπουλιώτες όiκουγαν τούς γά.λλους στρατιώτες πού
'χαν το rοιο τριχωτο στόλισμα νά φωνάζει ό Ιiνας τον &λλον μ'
αύτες τlς λέξεις ), μπορεϊ' κανείς νά πιστέψει ότι Ιiχει νά κάνει
μ' Ιiνα περαστικο Γάλλο. Άλλ' αύτη ή έντύπωση ο/: βαστά
πολύ, �ταν π�ρακολου,θουμε τ� ορ��η τ?υ στη σκηνή, γιατί ο/:�
καταφερνει να προσφερει το , ch που ε°ίναι χαρακτηριστικη
άουναμία τ'ίjς έλληνικ'ίjς προφορδίς, και οιανθίζει την κουβέν
τα του με λέξεις παρμένες άπο τη γλώσσα τοϋ 'Ομήρου. 'Όσο
γιά το έπά.γγελμά του, πότε ε°ίναι γιατρός, πότε έπιχειρημα
τίας, ράφτης η ταβερνιάρης. ΜΙ: τά λίγα στραπατσαρισμένα
του τούρκικα, προσπαθεί: νά κάνει πνεϋμα σε βάρος του Καρα
�κιόζ, ά�λ' αύτος τον ξαναφέρνει στην πραγματικότητα με
όίγρια προγκα.
Αύτος ε!ναι, στο σύνολό του, ό κόσμος πού γεμίζει στην Πλατεία
Κιουστερ'ίj. Τά πρόσωπα αύτά οεν ένόχλησαν ποτέ τά πραγμα
τικά. τους πρότυπα στην Όθωμανικη Κοινωνία. 'Όλοι τους ε!ναι
πολύ συμπαθητικοί μέσα στην άτμόσφαιρα του Ί)συχου αύτοϋ
μαχαλδί, όπου κανένα σοβαρο παράπτωμα ο/: γίνεται. Παρά τούς
κωμικούς φανφαρονισμούς του Τουζούζ, κάθε ε!οος κλοπ'ίjς,
φόνου η &λλου έγκλήματος Ιiχει έξοστρακισθεϊ:. Μόνο ποϋ καl
ποϋ, μερικοί καυγάοες γύρω άπο όρισμένες γυναϊ:κες έλαφρών
ήθών, άναταρά.ζουν την ήσυχία τοϋ μαχαλiΧ. 'Αλλ' οχι γιά πολύ.
'Όλα ξαναγίνονται Ί)συχα καl μπαίνουνε σε τά.ξ·η, καl τά φώτα
τ'ίjς συνοικίας (οηλ. τά κεριιΧ του μπερντέ ) σβήνουν μέσα στη
πιο άπόλυτη ·ή ρεμία. Ε!ναι πραγματικά συμπαθ·ητικοt όλοι αύτοl
ο! τύποι τοϋ μπερντέ, γιατί όλος αύτος ό έτερόκλιτος κόσμος
ο/: χρησιμεύει παρά γιά νά μεταφέρει στΥj σκηνη τοϋ Καραγκιό
ζη γεγονότα και συμβάντα τ'ίjς κοινωνικ'ίjς ζω'ίjς, πού οίνουν
λαβη στη λαϊκη σάτιρα.
Μετάφραση ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΟΥΣΑΙΟΥ
-
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Μιά παράσταση Τούρκικου Καραγκιόζη
Σ Τ Η Ν Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η Τ Ο Υ 1 850
Τοϋ Γάλλου ποιητή GERARD DE NER VAL

Ό Γάλλος ποιητης ΖεριΧρ Ντε Νεpβάλ, στο �ργο του " Ταξίοι στην 'Ανατολή '', πού

κυκλοφόρησε στιΧ 1851 καt στο κεφάλαιο "Νύχτες Ρ αμαζανιοu'', περιγράφει μιιΧ παρά
σταση τούρκικου Καραγκιόζη πού παρακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη τοu 1850 .

'Έφτασα στην πλατεία τοϋ Σερασκέρ. Μεγάλο πλ'ίjθος συνω . αtθουσα, ε!χαν σβήσει και μιά χαρούμενη φωνη άντήχησε άπ'
στιζόταν μπροστά σ' ενα Θέατρο Σκιών, πού τό 'κανε νά ξε δλες τίς πλευρές δταν σταμάτησε ή δρχήστρα. 'Ύστερα έ:γινε
χωρίζει ενα πανώ, δπου διάβαζες μέ μεγάλα γράμματα: Ό γιά λίγο σιωπ7j κ' εύθύς μετά άκούστηκε πίσω άπ' το πανί
Καραγκιόζ θύμα τής άγν6τητάς του.
ενας θόρυβος σάν αύτον πού θά 'καναν κομμάτια ξύλο πού
Φριχτη παραδοξολογία γιά δποιον ξέρει το πρόσωπο τοϋ Κα θ' άναταράζαμε μ/: δύναμη μέσα σ' ενα σακκί. ΤΗταν οι μα
ραγκιόζ ... Το έπίθετο καί το ούσιαστικο πού μετέφρασα ούρλιά ριονέττες πού, κατά τά συνηθισμένα, άναγγέλανε την παρου
ζουν άπο άγανάκτηση πού βρίσκονται ζευγαρωμένα γύρω άπο σί� τ?υ� μ: αύτο ;ο θόρυβο καί γινότανε μ' ένθουσιασμο δε
ενα τέτοιο ονομα. Μπ'ίjκα, ώστόσο, στην αtθουσα τοϋ θεάμα κτες απ τα παιδια.
τος περιφρονώντας τίς πιθανότητες τρανταχτ'ίjς άπογοήτευσης. 'Αμέσως ενας θεατης φιλαράκος πιθανόν, όίρχισε νά φωνάζει
Στην πόρτα τοϋ σέμ - μπαζιτσέ (νυκτερινη παράσταση ) κά στον καλλιτέχνη πού θά 'κανε τίς μαριονέττες νά μιλήσουν :
θονταν τέσσαρες ήθοποιοί πού έπρόκειτο νά παίξουν στο δεύ - Τί θά μας παραστήσεις άπόψε;
τερο έ:ργο γιατί, μετά τον Καραγκιόζη, το θέατρο μας ύποσχό ·�κεί�ος , άπάν,τη σ;ε: - �!ναι ιγαμμένο πάνω άπ' την πόρτα
τανε και " Το σύζυγο δυο χηρών ", φαρσοκωμωδία άπ' αύτές γι αυτους που ξερουν να διαβαζουν.
πού δνομάζουν τακλίντ . οι ·ήθοποιοί, φορούσανε σακάκια - Μά έγώ ξέχασα δσα μοϋ 'μαθε δ Χότζας.
(δ κληρικος
χρυσοκέντητα, είχαν κάτω άπ' τά κομψά φεσάκια τους μα πού 'ναι έπιφορτισμένος νά μαθαίνει γράμματα στά παιδιά
κριά μαλλιά πού σχημάτιζαν πλεξοϋδες, δπως στίς γυναίκες· μέσα στά τζαμιά ) .
τά βλέφαρά τους Ύ)ταν τονισμένα μέ μαϋρο καί τά χέρια τους - Καλά ! 'Απόψε πρόκειται γιά τον ξακουστο Καραγκιόζ,
βαμμένα κόκκινα, είχαν πούλιες κολλημένες στο δέρμα τοϋ θύμα τ'ίjς άγνότητάς του.
προσώπου τους και μικρά κομμάτια μαϋρο ϋφασμα στά γυ - Πώς θά τά καταφέρεις νά δικαιολογ·ήσεις τέτοιον τίτλο;
μνά μπράτσα τους· ύποδέχονταν καλοσυνάτα το κοινο κ' ι: - Βασίζομαι στην έξυπνάδα των άνθρώπων μέ γοϋστο, καί
παφναν το άντίτιμο τ'ίjς εισόδου, ρίχνοντας ενα χαριτωμένο ικετεύω τον Άχμάντ το μαυρομμάτη. Άχμάντ, είναι το χαϊ
χαμόγελο στούς " έφέντη " πού πλήρωναν περισσότερο άπ' δευτι�ό, το cp ιλικο 5νομα πού δίνουν οί ,πιστοί στο Μωά
,
τούς κοινούς άνθρώπους. 'Ένα lρμιλεκαλέν (χρυσο νόμισμα μεθ. Οσο για το χαρακτηρισμο μαυρομματης σημειωνουμε
άξίας ένος φράγκου και εtκοσιπέντε λεπτών) έξασφάλιζε στο πώς ε!ναι ή μετάφραση τοϋ δνόματος Καρά - γκιόζ ... ) .
θεατη την έ:κφραση βαθειας εύγνωμοσύνης και μιά θέση �ια - Καλά τά λές ! άπάντησε δ συνομιλητής. Μένει νά δοϋμε
κεκριμένη στlς πρώτες σειρές. 'Εξ όίλλου, κανείς δέν Ύ)ταν ύπο &.ν θά συνεχίσεις τόσο καλά.
χρεωμένος νά πληρώσει περισσότερο άπο δέκα παράδες. Πρέ -'Ησύχασε ! άπάντησε ή φωνη ποt> 'βγαινε άπ' το θέατρο, οι
πει μάλιστα νά προσθέσουμε πώς αύτο το άντίτιμο εtσόδου φίλοι μου κ' έγώ δέν φοβόμαστε τίς κριτικές.
έ:δινε το δικαίωμα στ?ύς �εατές ν� κερα �το�ν δ�οι άνε�αι Ή δρχήστρα ξανάρχισε. Εtδαμε νά προβάλλει πίσω άπ' το
ρέτως καφέ καί καπνο. Τα σερμπετια και τα διαφορα ανα πανί ενας διάκοσμος πού παρίστανε πλατεία τ'ίjς Κωνσταντι
ψυκτικά πληρώνονται χώρια. Μόλις κάθησα σ' εναν άπο τούς νούπολης, μέ μιά βρύση στο μπροστινο μέρος. "Υστερα πέρα
πάγκους, ενα νεαρο άγόρι, κομψά ντυμένο, μέ μπράτσα γυ σαν διαδοχικά ενας καβαλλάρης, ενας σκύλος, ενας νερουλάς
μνά ως τούς &μους καί πού, μέ την συνεσταλμένη χάρη των κι όίλλα νευρόσπαστα πού τά ροϋχα τους ε!χαν χρώματα
χαρακτηριστικών του, μποροϋσε νά νομιστεί κορίτσι, Ύ)ρθε νά πολύ εύδιάκριτα καί δέν Ύ)ταν άπλές σιλουέττες (μαϋρες ) δπως
ρωτήσει &.ν 'Ι)θελα τσιμποϋκι η ναργιλέ κι άφοϋ διάλεξα, μοϋ στίς " Κινέζικες Σκιές " πού ξέρουμε. Σέ λίγο εrδαμε νά βγαί
'φερε έπί πλέον κ' ενα φλυτζάνι καφέ.
νει άπ' ενα σπίτι εναν Τοϋρκο, συνοδευόμενο άπο μιά σκλάβα
Ή αtθουσα λίγο - λίγο γέμιζε λογιώ λογιών πρόσωπα. Δέν
πού κουβαλοϋσε ταξιδιωτικο σάκκο. Φαινότανε άν·ήσυχος καl
έ:βλεπες οϋτε μιά γυναίκα, δμως πολλά παιδιά είχαν !:ρθει συνο ξαφ�ι�ά ;cαίρνοντας ι:ιά άπόφαση, π'ίjγε κ�l χτύπ-Ι)σε την π?ρ
_ πλατειας φωναζοντας: Καραγκιοζ 1
,
δευόμενα άπο σκλάβους η ύπ-Ι)pέτες. Τα περισσότερα Ύ)ταν κα τα ενος αλλου
σπιτιου της
λοντυμένα καl τοϋτες τίς γιορτινές μέρες. σίγουρα οι γονείς Καραγκιόζ ! Καλέ μου φίλε, μήπως κοιμασαι άκόμα;
θέλησαν νά τούς δώσουν τη χαρά τοϋ θεάματος, δμως δέν Ό Καραγκιοζ πρόβαλε στο παράθυρο καl στη θέα του μιά
τά συνόδευαν. Στην Τουρκία δ όίντρας δέ σκοτίζεται οϋτε κραυγη ένθουσιασμοϋ άντήχησε σ' δλο το άκροατήριο· ϋστερα,
γιά τη σύζυγο οιJτε γιά το παιδί• δ καθένας τραβα το δρόμο άφοϋ ζήτησε νά τον περιμένει νά ντυθεί, ξαναπαρουσιάστηκε
του καί τά μικρά παιδιά δέν άκολουθοϋν πιά τη μητέρα τους σέ λίγο κι άγκάλιασε το φίλο του . . .
μόλις λιγάκι μεγαλώσουν. οι σκλάβες, όίλλωστε, στίς δποίες -'Άκου, τοϋ λέει αύτός, περιμένω άπο σένα νά μοϋ κάνεις με
τά έμπιστεύονται, θεωροϋνται σά μέλη τ'ίjς οtκογένειας. 'Α γάλη χάρ·Ι). Μιά σπουδαία ύπόθεση μ' άναγκάζει νά πάω στην
παλλαγμένες άπο βαρει/:ς δουλειές περιορίζονται δπως οί σκλά Προϋσα. Ξέρω πώς ι:χω γυναίκα πολύ /)μορφη καl θά σοϋ
βοι των άρχαίων στίς οικιακές έργασίες, κ' οι άπλοί ραγιάδες δμολογήσω πώς μοϋ κοστίζει νά την άφήσω μοναχή τΊJς,
ζηλεύουν την τύχη τουc. "Αν ι:χουν κάποια έξυπνάδα καταφέρ γιατί δέν έ:χω και μεγάλη έμπιστοσύνη στούς άνθρώπους τοϋ
νουν, σχεδον πάντα,. ν' άπελευθερωθοϋν, ϋστερα άπο μερικά σπιτιοϋ μου . . . . Λοιπόν, φίλε μου, τη νύχτα μοϋ 'ρθε μιά
χρόνια ύπηρεσίας, άποκτώντας καί κάποιο ε1σόδημα πού συνη tδέα: νά σl: κάνω φύλακα τ'ίjς άρετ'ίjς της. Ξέρω την εύγένειά
θίζεται νά τούς παραχωρείται σi: τέτοιες περιπτώσεις. ΕΙναι σου καί τη βαθειά άγάπ-1) σου γιά μένα κ' ε!μαι εύτυχισμένος
ντροπη νά σκέφτεται κανένας πώς ή χριστιανικη Εύρώπη στά δίνοντάς σου τούτη την άπόδειξη τ'ίjς έκτίμησής μου.
θηκε πιο σκληρη άπ' τούς Τούρκους, άναγκάζοντας τούς σκλά - Κακομοίρη μου ! - είπε δ Καραγκιόζ, τρελλος είό-αι ! Γιά
βους της στίς άποικίες νά κάνουν τόσο σκληρi:ς δουλειές.
κοίταξέ με λίγο !
''Ας ξαναγυρίσουμε στην παράσταση. 'Όταν ή αtθουσα γέμισε - Λοιπόν !
άρκετά, μιά δρχ·ήστρα, τοποθετημένη σ' εναν ψηλο έξώστη - Μά πώς ! ΔΙ:ν καταλαβαίνεις πώς ή γυναίκα σου βλέποντάς
έ:παιξε ενα εΙδος ούβερτούρας. Στο διάστημα αύτο ή μιά άπ' με δέ θά μπορέσει ν' άντέξει στον πειρασμο νά μοϋ δοθεί;
τίς γωνιi:ς τ'ίjς αtθουσας φωτίστηκε μέ τρόπο άπροσδόκητο. - ΔΙ:ν το βλέπω αύτο - ε!πε δ Τοϋρκος:- μ' άγαπα, κι &.ν
Μιά διαφανης δθόνη, κάτασπρη, πλαισιωμένη άπο στολίδια μποροϋσα νά φοβηθώ μήπως κάποιος την παρασύρει, αύτος
κομμένα άπο χαρτόνι, έ:δειχνε ποϋ έπρόκειτο νά έμφανιστοϋν καλέ μου φίλε δέ θά 'σουνα έσύ· πρώτα - πρώτα μοϋ το έγγυα
οι " Κινέζικες Σκιές ". Τά φώτα, πού στην άρχη φώτιζαν την ται ή άξιοπρέπειά σου ... Κ' ϋστερα ... 'Ά ! Μά τον Άλάχ ! Εί..
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σαι έξαιρετικά καλοφτιαγμένος. 'Επιτέλους, βασίζομαι σέ σένα.
Τουρκος άπομακρύνεται.-' Αντρικη στραβομάρα, φωνάζει ό
Καραγκιόζ. 'Εγώ ! έξαιρετικά καλοφτιαγμένος ! Παραείμαι,
φιλαράκο μου, καλοφτιαγμένος ! Παραείμαι ώραίος, παραείμαι
γοητευτικός ! Τέλος - είπε μονολογώντας - ό φίλος μου μ'
εβαλε φύλακα τής γυναίκας του, πρέπει ν' άνταποκριθώ στην
έμπιστοσύνη πού μου 'δειξε. "Ας μπουμε στο σπίτι του άφου
το θέλησε κι ας στρωθουμε σ' ίf.να ντιβάνι . . . ΤΩ δυστυχία
μου ! Ί-Ι γυναίκα του περίεργη σάν δλες τίς γυναίκες θά 'ρθεί
νά μl: δεi. . . κι άπ' τη στιγμη πού τά μάτια της θά πέσουν
πάνω μου, θά μείνει ίf.κθαμβη και θά χάσει κάθε ντροπή.
'Όχι ! ιΧς μ·)j μπουμε, ας καθ·ήσουμε στην πόρτα τούτου του
σπιτιου σάν σκοπός σπαχής. Μιά γυναίκα ίf.χει τόσο λ(γη άξία ...
κ' ίf.νας φίλος άληθινός είν' άγαθό τόσο σπάνιο !
Ή φράση τούτη προκάλεσε άληθινη συμπάθεια στο άνδρικό
άκροατήριο του καφενέ· Ύjταν πλαισιωμένη σl: μιά στροφη τρα
γουδιου, μιά πού τά έ:ργοι τουτα ·fΊταν άνάμικτα μl: τραγούδια,
σάν τά δικά μας βωντεβίλ. Στο ρεφραίν τους, συχνά, έπαναλαμ
βανότανε ή λέξη μπακαλούμ πού 'ναι ή άγαπημένη ίf.κφραση
τών Τούρκων και σημαίνέι: δέν έ:χει σημασία η το rδιο μου κάνει.
'Όσο γιά τον Καραγκιόζ, μέσα άπ' το λεπτό πανί δπου συν
δυάζονταν τά χρώματα τ'ίjς διακόσμησης και τών προσώπων,
διαγραφότανε θαυμάσια μl: τό μαυρο μάτι του, τά γραμμένα
φρύδια του καί τά πιο προεξfχοντα χαρίσματα τ'ίjς τσαχπινιiiς
του. Ό έγωισμός του γιά τη γοητεία του δέ φαινότανε νά ξα
φ� ιάςει τούς θεατές. 'Ύστερα άπ' τό τραγουδάκι του, φαίνεται
να πεφ�ει ?ε, σκ�ψε ι.ς.
- Τί να κανω; αναρωτιεται· σιγουρα να προσεχω στην πορτα
περιμένοντας νά γυρίσει ό φίλος μου . . . 'Όμως, αύτη ή γυ
ναίκα μπορεί νά μl: δεί στά πεταχτά άπ' τά μουχαραμπιά
(καφασωτά παράθυρα ). 'Εξ &λλου μπορεί νά θελήσει νά βγεί
νά πάει μl: τίς σκλάβες της στο χαμάμ. . . Κανένας σύζυγος,
άλλοίμονο, δέ μπορεί νά έμποδίσει τη γυναίκα του νά βγεί
μ' αύτη την πρόφαση . . . Τότε μπορεί νά μl: καμαρώσει δσο
θέλει . . . ΤΩ φίλε μου, άσυλλόγιστε ! γιατί νά μου άναθέσεις
αύτη την έπιτήρηση ;
'Εδώ το έ:ργο παίρνει μιά άπίθανη τροπή. Ό Καραγκιόζ γιά
ν' άποφύγει τό βλέμμα τ'ίjς γυναίκας του φίλου του ξαπλώ
νει μπρούμυτα λέγοντας: θά μοιάζω σά γεφύρι. Θά πρέπει νά
ξέρει κανείς την ξεχωριστη σωματική του διάπλαση γιά νά
καταλάβει τούτη την παράξενη σκέψη του. Μπορείτε νά φαν
ταστείτε τον Πουλτσινέλα νά κάνει μΕ: την κοιλιά του άψί
δα καί νά σχηματίζει γέφυρα μέ τά χέρια καl τά πόδια του.
Μόνο πού ό Καραγκιόζ δl:ν ίf.χει καμπούρα στην πλάτη του.
Περνουν πλ'ίjθος &νθρωποι, &λογα, σκυλιά, μιά περίπολος καl
τέλος ίf.νας άραμπάς πού τον σέρνουν βόδια κ' είναι φορτωμέ
νος γυναίκες. �Ο κακόμοιρος ό Καραγκιόζ προλαβαίνει νά
σηκωθεί γιά νά μη γίνει γέφυρα σέ τόσο βαρύ οχημα.
Μιά σκηνη πιο κωμικη στην παράσταση, παρά εύκολοπερί
γραπτη, άκολουθε'ί έκείνη δπου ό Καραγκιόζ, γιά νά κρυφτεί
άπ' τό βλέμμα τ'ίjς γυναίκας του φίλου του, θέλησε νά μοιάζει
μl: γέφυρα. Γιά νά την καταλάβει κανένας πρέπει ν' άνατρέξει
στην κωμικότητα τών ρωμα'ίκών άτελλάνων. 'Όπως κι ό
Καραγκιόζ δl:ν είναι &λλος άπ' τον Πουλτσινέλα τών οσκων
πού τόσο ώραία δείγματά του βλέπουμε άκόμα σήμερα στο
μουσ,ε'ί� ;'ίiς Νεά;tολης' Σ' , ':ύτη τ� σκην-fι, , πο,ύ χ�ρακτ;ηρίζε�
ται απο
ιδιομορφια που, θα ταν δυσκολο να την κανει ανεκτη
σ;ή χ�ρα μας, ό Καραγ� ιόζ ,ξαπλώνετα � άνά�κελα , και θέλει
,
να μοιαζει μl: πασσαλο.
Ο κοσμος περνα κι ολοι λενε: ποιός
έ:σtησε τουτον τον πάσσαλο έδώ - πέρα; ΔΙ:ν ·fΊταν χτl:ς έδώ.
Είναι δρυς; είν' έ:λατο; Φτάνουν οι κοπέλλες πού έ:πλεναν στ)j
βρύση κι άπλώνουν ρουχα πάνω στον Καραγκιόζ. 'Εκείνος
βλέπει ικανοποιημένος πώς πέτυχε ή σκέψη πού 'κανε. ΣΙ:
λίγο, βλέπουμε νά μπαίνουν σκλάβους πού πiiνε νά ποτίσουν α
λογα. Συναντουν ίf.να φίλο τους πού τούς προσκαλεί νά μπουν
σl: μιά ταβέρνα γιά νά δροσιστουν. Μά που νά δέσουν τ' &λο
γ� ; " Νά ίf.νας -r;άσσαλος" κ�l δένουν τ' �λογα σ;ον Κα�αγκι,όζ.
Συντομα, χαρουμενα ηJαγουδια, που, τα προκαλεσε η λαυρα
του κρασιου τ'ίjς Τένεδος, άντηχουν άπ' την ταβέρνα. Τ' &λο
γα ά�υπόμ?να άνησ�χουν. Ό Καραγ� ιόζ,. π?ύ τό� ραβουν
; βοη
, τους διαβατες να τον
προς ολες τις κατευθυνσεις, φωναζει
θήσουν κ' έξηγεί πώς είναι θύμα λάθους. Τον γλυτώνουν καί
τον σηκώνουν ορθιο. 'Εκείνη τη στιγμή, ή γυναίκα του φίλου
του βγαίνει άπ' το σπίτι γιά νά πάει στο χαμάμ. Ό Καραγ
κιόζ δl:ν προλαβαίνει νά κρυφτεί κι ό θαυμασμός τ'ίjς γυναί
κας ξεσπii μl: παραφορά πού το άκροατήριο δικαιολογεί περί
φημα. Τι 5μορφος &ντρας, άναφωνεί ή κυρία, ποτέ μου δl:ν
είδα δμοιό τοv.
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- Συγχώρεσέ με, Χανούμ, λέει ό Καραγκιόζ πάντα ένάρετος'
δ/;ν είμαι 6ίνθρωπος πού άξίζει νά του μιλουν . . . Είμαι νυ
χτοφύλακας, άπ' αύτούς πού χτυπουν τό κοντάρι τους γιά νά
είδοποιήσουν τον κόσμο αν γίνει πυρκαϊά στη συνοικία.
- Καί πώς είσ' άκόμα έδώ τέτοια ώρα τ'ίjς μέρας;
- Είμ' ίf.νας &μοιρος άμαρτωλός . . . Μ' δλο πού είμαι καλός
μουσουλμάνος, 6ίφησα νά μl: παρασύρουν οι γκιαούρηδες στην
ταβέρνα. 'Έτσι, δl:ν ξέρω κ' έγώ πώς μ' &φησαν πτώμα στο
μ,εθ�σι έ�ώ. "Ας μl: συγχωρέσει ό Μωάμεθ πού παράκουσα
τις
εντ�λες του1•
-: Κακομοιρε όίνθρωπε
. . . Θα, σαι αρρωστος. . . Εμπα μέσα
στο σπίτι κ' έκεί θά μπορέσεις νά ξεκουραστείς.
Και ή κυρία έπιχειpεί νά πιάσει το χέρι του Καραγκιόζ σά
δείγμα φιλοξενείας.
- Μη μ' άγγίζετε, Χανούμ ! φωνάζει μ/; τρόμο έκείνος . . .
Είμαι μολυσμένος. ΔΙ: θά μπορουσα ποτέ νά μπώ σ' ίf.να τίμιο
μουσουλμάνικο σπίτι. ΜΙ: μόλυνε ή έπαφη ένός σκύλου.
Γιά νά καταλάβουμε την ήρωικη τούτη πρόφαση πού προβάλ
λει ή άπειλούμενη εύαισθησία του Καραγκιόζ, πρέπει νά ξέ
ρουμε πώς οι Τουρκοι μ' δλο πού σέβονται τη ζωη τών σκύ
λων, τα·tζοντάς τους άκόμα και μl: χρήματα τών θρησκευτικών
ιδ�υμ�των, θεω� ουν μιαρό νά τούς άγγίξουν η ν' άφήσουν νά
,
,
τους αγγιξουν
οι σκυλοι.
- Πώς ίf.γινε άύτό ; λέει ή κυρία.
-Ό Θεός μl: τιμώρησε δίκαια· είχα φάει σταφύλι-γλυκό τη
νύχτα τούτη τής φοβερ'ίjς άκολασίας κι δταν ξύπνησα, έδώ
στο δρόμο, ενιωσα μl: φρίκη ενα σκύλο νά μου γλύφει το πρό
σωπο. Νά ή άλήθεια, ας μl: συγχωρέσει ό 'Αλλάχ !
'Απ' δλες τίς προφάσεις πού άραδιάζει ό Καραγκιόζ γιά ν
άποκρούσει τίς προτάσεις τ'ίjς γυναίκας του φίλου του, τούτη
φαίνεται νά 'ναι ή πιο πειστική.
- Καημένε μου 6ίνθρωπε ! λέει έκείνη μl: συμπόνια, κανείς
81: θά μπορεί νά σ' άγγίξει πρίν κάνεις έπτά καθαρτήρια πλυ
σίματα ένός τετάρτου το καθένα άπαγγέλοντας στίχους άπ' το
Κοράνι. Πήγαινε στη βρύση . . . καt νά σl: �ρώ πάλι έδώ δταν
γυρίσω άπ' το χαμάμ.
- Πόσο τολμηρές είν' ο[ γυναίκες τής Σταμπούλ ! άναφω
νεί ό Καραγκιόζ, άφου ίf.μεινε μόνος του. Κάτω άπ' αύτο το
φερετζέ πού κρύβει το πρόσωπό τους βρίσκουν πιο πολύ θάρ
ρος γιά νά προσβάλλουν τη σεμνότητα τών τίμιων άνθρώπων.
'Όχι, δl: θ' άφήσω τον έαυτό μου νά παρασυρθεί άπο τουτα
τά τεχνάσματα, άπ' αύτη τη μελίρρυτη φωνή, άπ' αύτό το
μάτι πού πετii φλόγες πίσω άπ' τ' άνοίγματα τής άραχνοόφαν
;ης , καλύπτρα�. Γιατί, ή άστυ,νομί;χ δl:ν ύποχρεώνει αύτές τίς
αναισχυντες να σκεπαζουν τα ματια τους;
Θά 'χε μεγάλο μάκρος ·ή περιγραφη τών &λλων συμφορών
του Καραγκιόζ. Το κωμικό βρίσκεται πάντα στην κατάσταση
τ'ίjς φύλαξης μιiiς γυiιαίκας άπό ίf.να πρόσωπο πού φαίνεται νά
'ναι τΟ άπόλυτα ά.ντίθετο άπ' αύτοUς στοUς όποίους οί Τοϋρκοι
έ:χουν συνήθως έμπιστοσύνη. Ί-Ι κυρία βγαίνει άπ' το Χαμάμ,
ξαναβρίσκει στη θέση του τον &μοιρο φύλακα τ'ίjς άρετ'ίjς της,
πού διάφορα άπρόοπτα περιστατικά τον άνάγκασαν νά μεί
νει έκεί· δμως δl:ν κρατήθηκε νά μη μιλήσει καί στlς 6ίλλες
γυναίκες πού 'ίjταν μαζί της στο χαμάμ γιά τον τόσο ώραίο,
τόσο καλοφτιαγμένο &γνωστο, πού συνάντησε στο δρόμο. 'Έτσι
πλ'ίjθος γυναίκες άπ' τό χαμάμ όρμουν πίσω άπό τη φιλενάδα
τους. Καταλαβαίνετε την άμηχανία του Καραγκιόζ μπροστά
στlς καινούριες άπειλές. Ή γυναίκα του φίλου του, ξεσχίζει
τά ρουχα της, τραβii τά μαλλιά της καί δέν παραλείπει τί
ποτα γιά νά καταπολεμήσει την αύστηρη ·Ιjθική του. Κ' έκεί
νος είν' ίf.τοιμος νά ύποκύψει . . . 'Όταν ξαφνικά περνii μια όίμα
ξα πού χωρίζει στα δυο το πλ'ίjθος. Είναι μια καρότσα παλιiiς
γαλλικ'ίjς μόδας, πρεσβευτικη όίμαξα. Ό Καραγκιοζ γαντζώ
νεται σ' αύτη την τύχη. 'Ικετεύει το γάλλο πρεσβευτη νά τον
πάρει. ύπΟ την προστασίαν του, νcΧ: τΟν άφ�ήσει. ν' ένεβεί στην
όίμαξά του, για νά μπορέσει να γλυτώσει άπο τούς πειρασμούς
πού τον τυλίγουν. Ό πρεσβευτης κατεβαίνει. Φορii πολύ κομ
ψό κοστουμι. Τρικαντό πάνω άπό τεράστια περούκα, σακάκι
καl γιλέ�ο κεν;ημέν,ο, :<οντό πανταλόνι, έ,πίχρυ �ο σπαθί· �η
λώνει στις κυριες πως ο Καραγκιοζ είναι υπο την προστασιαν
του καί πώς είναι ό καλύτερός του φίλος. . . (Ό Καραγκιοζ
τον άγκαλιάζει διαχυτικά καί σπεύδει ν' άνεβεί στην όίμαξα
πού έξαφανίζεται, παίρνοντας μαζί της καί τα 5νειρα τών
καϋμένων τών κυριών ) . Ό σύζυγος ξαναγυρίζει καί χαίρε
ται πού μαθαίνει πώς ή άγνότητα του Καραγκιόζ φύλαξε
άμόλυντη τη γυναίκα του. 'Έτσι, ή φιλία θριαμβεύει . . .
Μετάφραση ΤΑΚΗ ΔΡΑΓΩΝΑ
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Μ ετάφρασΗ

λλ€:i. Πλ.Τ Τλ.λ.,J λfVJλ.ΝΤΗ

Κα!. μια �κπληξη : Κείμενο 'Αλέξανοpοu Π απαοιαμάντη γιΟι τον Καραγκιόζη ! Σχεοον &γνωστο,
ξεχασμένο άκόμα κα!. άπο τ!.ς βιβλιογραφίες. Είναι μετάφραση χ' �χει οημοσιεuθει στα " Π α
ναθήναια " τοu 1907. Το άνεπανάληπτο ϋφος τοu Π απαοιαμάντη τοu οίνει 1οια ίτερη άξία.

Το τουρκικον θέατρον, είς την προέλευσίν του, ού36λως μετέ
χει μυστικισμου. Το ΊσλιΧμ με τάς σοβαράς τελετάς του δl:ν
δύναται νά δώση άφορμην είς καμμίαν σκηνικην έκδήλωσιν.
Δέν ύπάρχουν έπεισόδια είς το Κοράνι. Το βιβλίον τουτο εΙναι
μόνον άπάνθισμα λόγων, φλογερών φιλιππικών, η διαπύρων
παροτρύνσεων προς θεοσέβειαν. Διά τον Σουνίτην Μουσουλμά
νον, η τον Τουρκον, κανέν ύλικόν γεγονός δέν συμβολίζει την
πίστιν ούδε άναμιμνήσκει την άρχήν της. Τό πρόσωπον του
Μωάμεθ, αί πράξεις του, δεν εχουν σημασίαν. Ό λόγος του,
οίονεί άκριβης έρμηνεία τ'ίjς ύπερτάτης θελήσεως του 'Αλλάχ,
εΙναι τό μόνον το δποϊον όφείλει τις νά διατηρήση. Παρά τοίς
Σουννίταις τ'ίjς Τουρκίας, δεν ύπάρχει τίποτε παραπλήσιον με
την πτώσιν του πρώτου άνθρώπου, με την άναγνώρισιν του
Ίωσηφ ύπό τών άδελφών του, η με τάς άλγεινάς περιπετείας
του Πάθους.
Μη εχον θρησκευτικάς ρίζας, τό τουρκικόν θέατρον δεν άρύε
ται όμοίως δυνάμεις έκ τών ίστορικών παρα36σεων η έκ τών
πολεμικών θρύλων του εθνους. 'Εμπνέεται έκ του βίου του
πραγματικου χωρίς νά σεμνύνεται με καμμίαν ήθ•.κοποιον άξίω
σιν. 'Απλώς καί μόνον άποβλέπει είς την τέρψιν του κοινου,
του πάντοτε έτοίμου είς γέλωτα. Δεν εχει τίποτε τό τραγικόν,
τούλάχιστον έκ πρώτης άρχ'ίjς. Τότε μόνον θά προσλάβη δρα
ματικά χρώματα, δταν l:λθη είς έπαφην με τάς ξένας φιλολο
γίας.
Ό Καραγκιόζης εΙναι τό άληθώς τουρκικόν θέατρον. Αύτός
μόνος δύναται νά διεκδικήση δικαίως τό δνομα έθνικόν θέατρον.
Έγενν+,θη περί τά τέλ·η του ΙΔ' αίώνος είς την πόλιν Προυσ
σαν, την πρώτην πρωτεύουσαν τ'ίjς όθωμανικ'ίjς αύτοκρατο
ρίαc;. Λίκνον τcυ .ύπ'ίjρξεν αύτη ή κοιτίς τ'ίjς δυνάμεως τών Ό
σμανλήδων.
Ή πρώτη ίδέα του Καραγκιόζη όφείλεται δχι είς τούς Πουπά
τσι, τούς παλαιοτέρους γελωτοποιούς τ'ίjς 'Ιταλίας, ά:λλά μiΧλ
λον είς τούς 'Άραβας· τον Χαγιάλ, τον όίραβα γελωτοποιόν,
καί τον σετταρέ (τον μπερτέ ) , τά δποϊα έκθειάζουν ο[ 'Άρα
βες συγγραφεϊς του ΙΓ' αίώνος.
Είς Πέρσης λίαν έγγράμματος, ό Σεχ Κουστερί, καταγόμενος
άπό τό Θουστάρ, η τιΧ Σοϋσα, εζη είς την Προϋσσαν, πλησίον
του κραταιου Σουλτάνου Βαγιαζίτ του Α'. 'Ενθυμούμενος τάς
φρονίμους συμβουλάς του Χαγιάλ του 'Άραβος, καί τάς κω
μικάς ά:νδραγαθίας του Κετσελ Πεχλιβάν, του γελωτοποιου
τ'ίjς πατρίδος του, έφαντάσθη εν θέατρον νευροσπάστων, η
μάλλον σκιών, προς ψυχαγώγησιν του βεβαρημένου άπό τούς
πολέμους αύθέντου του. 'Όπως πλάση δε σκηνάς καί χαρακτ'ίj
ρας πρωτοτυπίας τινός, εδωκεν εις τά δύο κυριώτερα πρό
σ�πα όνόμα,τα ,τά όποϊ17 εφερο� δύ� όί;ομα ,περίφημα διά την
' και την ετοιμοτητα
'
ευθυμιαν
εις τας αποκρισεις των : Καρα
γκιόζ καί Χατζ'ίj Έϊβάτ. Ό πρώτος, γέννημα καί θρέμμα τών
Σαράντα 'Εκκλησιών (Κίρκ Κλισσέ ), Ύjτο προμηθευτης τών
στρατιών του αύτοκράτορος Κωνσταντίνου. Ό δεύτερος, γνω
στός εμπορος τ'ίjς Προ�σσης, εΙχε κάμει πολλάκις τό ταξίδι
τ'ίjς Μέκκας. Έφονεύθη δl: ά:πό ληστάς έπιστρέφων έκ τ'ίjς
ίερiΧς πόλεως, κ' έτάφη εις Βεδερχάνι, δχι μακράν τ'ίjς Δαμα
σκου.
Ό Χατζ'ίj Έ·cβάτ καί ό Καραγκιόζ συνηντώντο πολλάκις είς
Προυσσαν. Λίαν πνευματώδεις καί οί δ,)ο, ερριπτον είς τάς
συνδιαλέξεις των πολύ όίλας καί εύθυμίαν. οι όίνθρωποι έπε
ζήτων την συναναστροφ-ήν των, ήγάπων νά τούς θέτουν οίονεί
είς ά:ντιπαράστασιν, καί νά προκαλώσι τό ρευστον πυρ τών πο
νηρών άποκρίσεών των. Καί έ:καστος διέσωζε τ' ά:ποφθέγματά
των καί τά ά:στεϊα των λογοπαίγνια των διά νά τά έπαναλαμ-

βάνη είς πάσαν εύκαιρίαν. οι δύο Ί]ρωές μας λοιπον εγειναν
περιβόητοι είς την Προυσσαν. Ή φήμη τούς έπ'ίjρεν έπl τών
πτερύγων της, καί ηί.\ξησε την συλλογΊ)ν τών άποφθεγμάτων
και των λογοπαιγνίων των, φορτώσασα αύτούς, δπως συνή
θως συμβαίνει, καί μl: άλλοτρίας έπινοίας. 'Έθρεψαν τάς ά:τε
λευτήτους όμιλίας των γηραιών Τούρκων έπl μίαν έκατονταε
τηρίδα καl πλέον, έ:ως την ήμέραν δπου ό ΣΙ:χ Κουστερl τούς
είσήγαγεν είς τό παpαπέτασμά του, καί καθιέρωσεν όριστικώς
τά όνόματά των, κληροδοτήσας αύτά είς τ·[jν ά:θανασίαν.
Ό καλός αύτός Πέρυης ά:πέδωκεν είς τον καθένα ώρισμένην
γλώσσαν καl χαρακτ'ίjρα. 'Γόν Χατζ'ίj 'Κίβάτ (κατά παραφθο
ράν Χατζεϊβ.}:τ ) κατέστησε πρόσωπον σοβαρόν, έμβριθ'ίj, έγ
γράμματον, καί όλίγον τι σχολαστικόν- τον Καραγκιοζ Ιiπλασε
άκόλαστον, φαυλον, ύβριστήν, κομπορρήμονα, όίμοιρον πάσης
καλλιεργείας, άλλά προικισμένον μέ πολλην όρθοφροσύνην.
Ό Σi:χ Κουστερί Ιiπαιξεν όλίγας σκηνάς ένώπιον του Σουλτά
νου. Διά ζωηρου φωτός καί διά πυκνου προπετάσματος 1:ρρι
πτεν έπί τινος πέπλου ά:ξέστους είκόνας παριστώσας πότε τον
πρ�ον Χατζ'ίj Έϊβάτ πότε τον θρασύν Καραγκιόζην. Παρα
ποιών την tδίαν φωνήν του, τούς εκαμνε νά όμιλουν έναλλάξ.
Αί β�ναυσο ; εύθ�μο�οyίαι των δύο προσώπων 1:καμνον νά ξε
, η αυλη.
καρδιζεται ολη
Ή ψυχολογία αϋτη ά:πέκτησεν είς όλίγον καιρον μεγάλην
φήμην. Οί εύπαίδευτοι την ά:πεκάλουν μέ τό άραβικον δνομα
Χαγιάλ, ό δl: λαός την ώνόμασε Καραγκιόζ μπερντεσί, η άπλώς
Μπερντέ (παραπέτασμα ) . 'Έκαστος έκ των μεγιστάνων τ'ίjς
χώρας Ί]θελε νά 1:χη παραστάσεις κατ' οΙκον. Ό ΣΙ:χ Κουστερί
Ιiσχε πολλούς έναμίλλους οϊτινες έπανελάμβανον τάς εύθυμο
λογίας του η ά:νενέουν τάς σκηνάς του. Κατά τον θάνατόν του,
ή έφεύρεσίς του Ύjτο δημοτικωτάτη. 'Ετάφη είς Προυσσαν,
εις την όδόν του Κονακίου. Ό τάφος του, δεικνυόμενος μέχρι
τ'ίjς σήμερον, φέρει έπιτύμβιον λίαν ·διθυραμβικόν.
'Όταν ή κατάκτησις έτελειώθη σχε36ν, καί Ί]ρχισε διά την
'Ημισέληνον ή πρόοδος τ'ίjς παρακμ'ίjς, ό Μπερντl:ς έπαισθη
τώς μετεσχηματίσθ·η. Δι' άλλεπαλλήλων έγχειρήσεων, ή ά:ντί
θεσις μεταξύ τών δύο άνταγωνιστών έπετάθη. Ό Χατζ'ίj 'Εϊβάτ
ε!ναι πλούσιος καί ισχυρός, ε!ναι πάντοτε προς τό μέρος δπου
φυσ� δ όίνεμος είξεύρει δτι τον θαυμάζουν, καί καμαρώνει ό
rδιος; προσέχει είς τούς τρόπους, καί τορνεύει την γλώσσαν
του, ήθικολογεϊ καί φιλολογεϊ, ά:ναφέρει ά:ραβικάς λέξεις καί
στίχους. Ό Καραγκιόζης εΙναι δουλος, ά:λήτης άγαπ� τό φαγί,
καί ψοφ� τ'ίjς πείνας δλας τάς ήμέρας τ'ίjς έβδομάδος, άκόμη
καί την Παρασκευήν· άλλ' εύκόλως λησμονεί την πτωχείαν
του, καί τραγουδεί έν τ<j> μεταξύ· 1:χει άσματολόγιον πλούσιον
καί ποικίλον, είξεύρει δλους τούς χαβάδες· αί χειρονομίαι του
εΙναι όίσεμνοι, ή γλώσσα του δl:ν δανείζεται σχήματα έκ τ'ίjς
ρητορικ'ίjς, άλλ' εΙναι ούχ ήττον άκράτητος καί χρωματισμένη.
Ό κυνισμός του ε!ναι ά:ποτρόπαιος. ΔΙ:ν εΙναι έν τούτοις κακου
χαρακτ'ίjρος. Μόνον δl:ν πρέπει νά τον έρεθlζη τις είς την φι
λοπατρίαν. ΕΙναι Τουρκος ά:πό κεφαλ'ίjς μέχρι ποδών, έκλεκτός
του 'Αλλάχ. Κατ' άρχάς ήτο σαρκικός μέχρι κτηνωδίας. Πλην
τώρα έμετριάσθη, κ' 1:γινεν άνθρωπινώτερος. Μαζί μl: τούς
άκροατάς του, έπολιτίσθη κι' αύτός. 'Επέβαλε τώρα έ:να χαλι
νον είς τάς κτηνώδεις όρέξεις του.
Ό Χατζ'ίj Έϊβάτ ε!ναι εν εΙδος Ίωσηφ . Προυδώμ έπί το τουρ
κικώτερον, άλλ' έξαίρεται ένίοτε ύπl:ρ τό rδιον άνάστημά του,
και φθάνει είς εΙδος εύηθείας δπωσοϋν άβρiΧς καί γαληνίου. Ό
Καραγκιόζ εΙναι κρiΧμα Φιγαρώ καί ΓαυριiΧ, του τύπου έκεί
νου τον δποίον οί γελοιογράφοι εΙχον έκλαϊκεύση περί το 1 830.
ΔΙ:ν 1:χει μέν καμπούραν εις -rά νώτα, ά:λλ' φαλάκραν είς το

βρέγμα και τδ μέτωπον, τήν όποίαν ΙJέν κατορθώνει να κρύψη
�πο το κοιν?ν, v-ε δλ�ς τας ύπερ,βολικας προφυ�άξεις το� .
Ο Μπερντες εν τουτοις πληθυνεται· 8ευτερευοντα προσωπα
πλ�ττονται � ά�λ' ά�·ήκο�σι π�ντοτ� είς τη� ζωην τ-Ύιν πραι:μ�
τικην. Σιμα εις τους 8υο κυριους υποκριτας, προστιθεται ολο
κληρος λεγεών &.τόμων πάσης καταστάσεως καί πάσης ά.να
τροφ'ijς" ό μπέης, ό είσο8ηματίας, ό έπαίτης, ό μέθυσος, ό
παραλυμένος, ό βλάξ· πάσης φυλ'ijς καί πάσης γλώσσης ό
'Άραψ, ό Φελλάχος, ό Πέρσης, ό 'Έλλην, ό 'Εβραίος, ό 'Αλ
βανός, ό Κοuρ8ος, ό Δροuσος, ό Βλάχος, ό Βούλγαρος, ό Τσίγ
γανος, ό Φρέγκ. 'Εκάστη έκ τών εtκοσιν έθνοτήτων τ'ijς
αύτοκρατορίας παρέχει Ιtνα τύπον.
Αί σκηναί τοu Καραγκιόζη, οϋτω πλουτισθείσαι ηύξήθησαν
είς έν8ιαφέpον.
Παρέσχον είς τούς θεατας ά.λλοκότους φαντασμαγορίας δπου
παρήλαυνον εtς όλίγας στιγμας τα πολλαπλfi και ποικίλα πρό
σωπα, τα όποία 8ιαγκωνίζει τις &.να παν β'ijμα είς τας τουρκι-.
κας πόλεις, και μάλιστα έπί τ'ijς γεφύρας τοu Γαλατα .
Είς τήν πpώτην Υ.τεχνον σκηνοθεσίαν τοu Κουστερ'ij, έπηκο
λούθησαν νευρόσπαστα τελειοτέρας κατασκευ'ijς. Κατεσκεύα
σαν φιγουρίνια έκ /)έρματος καμήλου, και τα έχpωμάτισαν.
'Έμαθον να παράγωσι παίγνια φωτός. 'Επί τ'ijς μικρfiς αύλαίας
το κοινον βλέπει 8ιαγραφομένους μέ ζωηρα χρώματα τον
Καραγκιοζ καί τούς συντρόφους του. Ό έκτελεστής ό ε1ς καί
μόνος, κρυπτόμενος 6πισθεν τοu παραπετάσματος εtς τήν
σκιάν, κρατεί πρόχειρα Μο μικρα κηρία συμπλησιάζων αύτα
καί ά.πομακρύνων ά.π' ά.λλ·ήλων, ποικίλλων τ-Ιjν ά.πόστασίν των
ά.πο τ'ijς αύλαίας, κινώ'J καt ταράσσων καταλλήλως αύτά, έπι
τείνει η έλαττώνει κατα βούλ·η σιν τούς χρωματισμούς τών ά.
θυρμάτων του, καί έπιβάλλει είς τας σκιάς των 8ιαφόρους κι
νήσεις. 'Η εΙ)στροφος φωνή του τοu έπιτρέπει να κάμνΊJ να
όμιλώσι 8ια8οχικώς, με 8ιαφόρους Ί]χους καί τόνο•Jς, ό καλό
καρ8ος Χατζ'ij Έ"ίβάτ, ό παράφορος Καραγκιόζ, ή νέα ή ξε
μυαλισμένη καί ό μέθυσος ό οtνόφλυξ. Είξεύρει να συμμ'Jρφώ
νη τον τόνον μέ το πρόσωπον, ν' ά.νέρχεται ά.πο τον φθόγγον
τ'ijς τρυφερότητος είς το 8ιαπασών τ'ijς όργ'ijς, να σύρ?) νωχελώς
τας συλλαβας δπως ή χανούμισσα, η να καλπάζη ίλιγγιω8ώς
τας λέξεις δπως ό 'Αρμένιος. Κατορθώνει να μιμ'ijται μέ πολ
λήν &:λήθειαν τα έλαττώματα τ'ijς προφορfiς, τούς σολοικισμούς
καί βαρβαρισμούς τούς συχνούς είς τα στόματα τών ξένων
τών όμιλούντων την τουρκικήν. 'Η γλώσσα τί::�ν εύπαι8εύτων,
ή τόσον 8ιάφοpος &:πο την λαλουμένην, /)έν πρέπει να τοu είναι
δλως ξένη. ' Ο φείλει να γνωρίζη πώς ν' ά.ρτύνη τούς λόγους
μερικών έκ τών προσώπων του μέ λέξεις ά.ραβικάς, περσικάς,
έλληνικά.ς, !σπανικάς, κατα τήν περίστασιν. 'Η τουρκικη σ1'Jν
ταξις, μέ τας έπιτη1Ιεύσεις της τας 8ανεισμένας ά.πο την πεp·
σικην καί την ά.ραβικην γραμμόιτικ-ήν, πρέπει ν' &:ποκαλύπτη,
έν μέρει τούλάχιστον, τα μυστήριά της είς τον χειριστην τοu
Μπερντέ. ' Οφείλει aε να εχΊJ την γλώσσαν εϋστpοφον καί
ταχείαν, καί μνήμην έκτάκτως πιστήν.
'Επί Μο αίώνας, το κυρίως θέατρον τοu Καραγκιόζη όλίγας
ύπέστη μεταβολάς. Μόνον το 8ραματολόγιόν του εγεινε ποι
κιλώτερον, αι)ξηθέν 8ι' Υ.λλων έπινοιών τών έξ έπαγγέλματος
γελωτοποιών. Τα πρόσωπα δμως αύτα καl ή σκηνοθεσία είναι
καί σήμερον όποία ύπ'ijρξαν περί τα τέλη τοu ΙΖ' αίώνος.
Τα 3ραμάτια τοu Καραγκιόζη είναι εύάριθμα. Τα μέν τυπω
μένα, τα aε έν χειpογράφqJ. Τινα έξ αύτών είναι 3ανεισμένα
ά.πο τας ύποθέσεις τοu Μολιέρου. Ό 'Αρπάγων, ό Σκαπίνος,
ό Ταρτοuφος έμφανίζονται ύπο τουρκικα όνόματα, ά.γορεύουσι,
3ρώσι, καl πάλιν έπιστρέφουσιν είς την σκιάν. 'Αγνώριστα
ά.ποσπάσματα τοu &.θανάτου Ποκελίνου, βαναύσως καl &:συ
ναρτήτως σύρονται είς το ταπεινον 3ραματολόγιον τοu Καρα
γκιόζη, καl μετα3ί3ουσιν είς τας παραστάσεις ταύτας τόπον
&:νθρωπιστικοu πραγματισμοu. ΚΥ.ποιος μεταφραστής ά.νώ
νυμος πρέπει να έλ·ήστευσε τον Μολιέρον κατα το πρώτον
'� μισυ τοu ΙΘ' αίώνος, έπί τ'ijς βασιλείας Μαχμούτ τοu Β',
καθ' Ί]ν έποχην ή Τουρκία πρώτην φοραν Ί]pχισε ν' &:νοίγΊJ
τας πύλας της είς τον .τcολιτισμον τ'ijς Δύσεως.
Π ας έπιχειpηματίας τοu Μπερντέ, ό όποίος θέλει να ποικίλλΊJ
τα θεάματά του, όφείλει να γνωρίζη πολλα 3ραμάτια. 'Αλλα
3έν εχει &:νάγκην να έ_ν θυμ'ijται το κείμενον κατα λέξιν. 'Αρκεί
να γνωρίζη καλώς τήν συνέχειαν καl τα λογοπαίγνια τα πλέον
έξέχοντα. Προς τοuτο πρέπει να μαθητεύσΊJ έπί ετη τινα ώς
βοηθος πλησίον ένός πεπειραμένου έργολάβου τοu Καραγκιόζη.
'Ενώπιον τών &:κροατών του, αύτοσχε3ιάζει, συντομεύει έ3ώ, έπι
τείνει έκεί, έπαναφέρει �ν πρόσωπον το όποιον Ί]ρεσεν ύπο μίαν
οιαν3ήποτε πρόφασιν, λακπατεί το νευρόσπαστον το όποίον aεν
τοu φαίνεται να Ί]pεσε πολύ, πλά.ττει έπεισό3ια, πολλαπλασιάζει

τας �ήξει5 καί τας λογομαχίας σημειώνων είς την μνήμην του
τα ευτυχη εύρήματα Βια να τά χρησιμοποιήση είς το μέλλον.
''Αλλωc,, αί σκηναι αUται, αϊτινες Οόνανται να παοαταθώσιν
έπL μαχρd:ς Wρας η νdι Οιαρκέσωσι μόνον έπL τινα λεπτά., κατα
τήν ί8ιοτροπίαν τοu έκτελεστοu η τήν θέλησιν τών θεατών,
8έν έ:χουσι πρiΧξιν τινα ένιαίαν καί καλώς ώρισμένην, οϋτε
πλοκήν καλώς ΙJιεξαγομένην. οι /)·)ο πρωταγωνισταί άρχίζουν
οϋτω το 3ρiΧμα.
ΧΑΤΖΗ Ε·Ι·ΒΑΤ.-·Ώ σύ, πού lχεις μαύρα ψ�'5δια καί μαρ

γαριταρένια δόντια, καλώς wρισες !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖ.-7Ω σύ, πού έχεις τά δόντια σaν τσαπιά..
κακώς μό.ς wρισες !
ΧΑΤΖΗ Ε·Ι·ΒΑΤ.- Λt'ν έχεις κέφι σήμερrz.
Λ�σις ΟΕ:� ύπάρ�ει. Δ�ν λέγου,σιν Οπως έ� Ίταλ ��' "/f φ�νίτα
( το θεαμα
λα κομμεντια ! αλλ, οι θεαται καταλαμβανουν οτι

πλησιάζει είς τό τέλος, δταν ό Καραγκιόζης καί ό Χατζηεϊ
βάτης ά.νταλλάσουν τας έπομένας λέξεις.
ΧΑΤΖΗ Ε·l·ΒΑΤ.-Έχάλασες τόν μπερντέ, τόν έκαμες

κομμάτια. Πηγαίνω νά 'πώ χαμπάρι τού νοικοκύρη.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ.- Στούς όρισμούς σου, Χατζή - 'Εϊβάτ ! Μού
φεύγεις γλ�γωρ� dπό τ? χέρια dπόψε. Μά θά σέ πιάσω αϋ
ριο, που, θα παιξωμε το .

�αt με ;�ν άφε�η ταύτην , ρεκλάμ�ν, τα κηρία σ�Uνον�αι, καt
1
τ� κοινο� , τα�υομενον και χασμωμενον, νυσταλεον, α3ειαζει
την μικpην σαλλαν.
'Ό,τι 3εσπόζει είς τα 3pαμάτια τοu Καραγκιόζη είναι τα ξυλο
κοπήματα, οί χον3ροl ά.στεϊσμοί καί τα καλαμπούρια. Φυσικα
ό Καραγκιόζης είναι ό καταφέρων τα περισσότερα κτυπήματα.
'Αγαπq. πολύ τον καυγα , καl το κοντόν pαβ3ίον του 3έν τοu
λείπει ποτέ ά.πό την μασχάλην.
Αύτος έπίσης είναι ό παραμορφώνων καί καταστpέφων τας
λέξεις, ό παρqJ3ών τας 3ιαφόpους σοφας καl μετpημένας όμι
λίας τοu Χατζ'ίj - Έ"ίβάτ. Ό Καραγκιόζης είναι πάντοτε ό
ά.πόλυτος πρωταγωνιστής, όποίον καl &ν είναι τό 3ρiΧμα.
Πλησίον αύτοu καταφεύγει πάντοτε ή κόρ·η ή 3ιωγμένη ά.πό
τον οίκοκύpην, καί αύτός 3έχεται &:λλεπαλλήλως δλους τούς
λατpευτας τ'ijς ώραίας, τούς παίρνει χρήματα, τούς ραπίζει
καί τούς ρίχνει τέλος τον Ιtνα έπι τοu &λλου 3ια να καθαρίση
το σπίτι του. Λότος κυβερνq. το κα·tκι -:- εγεινε καϊκτσ'ijς το
νερό τό γνωρίζει, έπει3ή ήτο νεροπωλητής Υ.λλοτε - καί 3ια
πορθμεύει &:πό οχθης είς 6χθην τον μπέην τον πλούσιον, τον
ν·τοττόρον τον Φρέγκ, &στις ψελλίζει κωμικώς τήν τουρκικήν,
τον 'Ασιανόν τον πολύσαpκον όποu κάμνει να βουλιάξΊJ το κα"t
κι, τον &:γαθόν Χατζ'ij - Μπαμπfiν, δστις όμιλεϊ: ά.ραβικά καl
πληρc��ει είς �ι3αχας, τα πο,ρθμεί� , τον 'Εβραίο� :ον , φιλάρ;rυ
ρον και κλαψαρην, την κα3ινα την 3pαπέτι3α απο το χαρεμι,
τον ληστΊ;ν δστις τοu προξενεί φόβον με την τρομεραν καpα
μπίναν του. Αύτός προσέτι ά.ποτολμq. να κόψη το μαγευμένον
1Ιέν3p ?ν, κ�l �έχ:ται �πό το�ς σ�τανικούς κ�ώνα� του τρομερ�ν
_ ομως
.
πληγην, το οποιον
3εν τον σωφρονιζει. Ο Καραγκιο
ζης είναι ;ο κέντρον ;ou φ �pων�μου θε�τρ,ου, �αί δλα ;α πρό
σ�πα_ στ�εφονται π,ερι αυ, ;ον μ;νον 3ι<;: να το� α, ';οκp�νω�ται,
ν� του κα(1νο,υν πλα;ες 3ια ν, αναρριχαται, και να του 3ι3ουν
θεματα 3ια να σαρκαζη.
Καθ' δλην την παράστασιν, το κοινόν καθήμενον έπί ξυλίνων
βάθρων, έπι χωλών σκαμνίων καl έπί ψαθών είς το ε3αφος,
πι;::ράκο�ουθεί μ,ετ' έν8ια,φέροντος , τη� 3ρfi�ιν, ένθουσι� είς
πασαν υβριν και βαναυσοτητα, και τοτε μαλιστα αίσθανεται
Υ.ρρ·ητον εύτυχίαν, δταν ξυλοκοποuνται μανιω3ώς έπl τ'ijς
σκ·ην'ijς. οι raιοι θεαταί έκτοξεύουσιν όνει3ισμούς καl ϋβρεις,
ένθαρρύνουσι τα μεν έκ τών νευροσπάστων, Υ.λλα προει3οποιοu
σι περί ένέ3ρας, προσπαθοuσι να προλι:!:βωσι κυβιστείας καί
ύποσκελισμούς. 'Από τό �ν Ιtως τό Υ.λλο Υ.κρον τ'ijς σάλλας
&:κούονται παρατηρήσεις, άπειλαί, βλασφημίαι, βωμολοχίαι
τών ί3ιορpύθμων τούτων θεατών.
'Έκαστος &:σχολείται είς κΥ.τι τι όίμα ά.χροώμενος. 'Ά/.λος
ροφq. τον καφέν του, Υ.λλος μασσq. �ν ραχaτ - λουκούμ· αύτος
έκπέμπει ή3ονικώς τούς ά.ρωματικούς καπνούς τοu ναργι
λέ του, έκείνος θωπεύει τούς γυμνούς του πό3ας μέ ή1Ιείαν
νωχέλειαν. 'Άλλοι συνομιλοuν σιγά, &:χούοντες το 3ρiΧμα μέ
τό �ν ώτίον, 3ιακοπτόμενοι άπό καιpοu είς καιρόν 3ια να γε
λι:!:σουν είς τα χαλα μέp·η .
Ό τόπος είναι συνήθως πολύ περιωpισμένος είς μίαν γωνίαν
ό Μπερντές, καl είς δλον τον χc7ψον οι θεαται συσσωρευμένοι.
'Ανα3ί3ουσι ποικίλας όσμάς μυρίζουν έργαστήριον, μαγει
ρείον, καπν6ν, ι3ρώτα. Α! θερμαί ά.ναπνοαl πυκνώνουν την
άτμοσφαίραν, ά.κούονται χασμήματα, πτερνίσματα καί έρυγαί,
σημεία &:ρχομένης πέψεως.

μη3ενίζονται. Τίποτε 8Ε:ν �ιαpκεt. Τα πdντα ματαιότης " .
Ό τουρκικος Καραγκιόζης εορε μιμητάς μεταξύ των 'Ελλήνων
καl των Ίσραηλιτων τΊjς Τουρκίας. Ε!ς Καραγκιόζης 'Έλλην
χαl ε!ς Καραγκιόζης Έβραϊος έγεννήθησαν, οί:τινες, καίτοι
3ιατ-ηροuντες το 6νομα, τ' άκόλαστα 'i]θη καl τήν έλευθεροστο
μίαν τοu κοινοu προγόνου των, εισήγαγον iiν3υμα καl εξεις
3ανεισμένας_ ά;το , το κοινόν τ�ν. '? νόθο� οοτος τ?ϋ Τούρκου
γελωτοποιου απεκτησεν εις την νεαν ξενιαν του &λλην συνο3είαν χατάλληλον 3ια τήν νέαν ΙJπαρξίν του. 'Έχει περl έαυτον
ενα πασιiν 'Έλληνα, Ιtνα χωροφύλακα, μίαν γυναϊκα, -\)τις
είναι στρίγλα, κτλ. 'Οργίλος καl άρειμάνιος, aεv άρκεϊται
π"λέον εις το να ραπίζη καl να γρονθοκοπ?j τούς γείτονάς του,
τούς φονεύει καl τούς θάπτει με τον παπiiν, τον όποίον Ιtχει
πάντοτε πρόθυμον. 'Έχει πάντοτε λογαριασμούς με τον χωρο
φύλακα, καl aεν παύει να λογομαχ?j με τήν γλωσσοκοπάναν,
τήν μέγαιpαν.
Αί παραστάσεις αuται 3ί3ονται πολλάκις εις τον 3ρόμον. "Εν
παραπέτασμα ί3ρύεται έν μέση ό3(j\, καl τα ξύλινα νευρόσπαστα
χειρονομοuν πολλάκις όπεράνω τΊjς κεφαλΊjς τοu έκτελεστοϋ.
Εις το τέλος, ε!ς σύντροφος περιφέρει τον 3ίσκον τΊjς έπαιτείας
μεταξύ των περιέργων δσοι έστάθησαν aια να raωσι.
Ό Καραγκιόζης οuτος τοu 3ρόμου είναι πολύγλωσσος. Έκφρά
ζ7ται εχληy ι.στf. κα] έ�ραιοΊ:σ_:rαν �στί,' κα�α ;"1Jv συ�οι� ίαν κα,ι
την πλειονοτητα των ακροατων. Ενιοτε
ακουεται εις ελληνικα
καφενεία. Τότε εΤναι σωβινιστής 'Έλλην ένθερμότατος.
Πάντοτε οινόφλυξ καl ετοιμος να 3ώση μαχαιριές, ψάλλει
αίσθηματικα &σματα όπο τα παράθυρα των ώραίων, καl 3ια
πράττει μυρία άν3ραγαθήματα ήρωϊκωμικά· κατέρχεται εις
φρέατα aια να φθάση είς τα &νω πατώματα τϊδν οίκιων, άνέρ
χεται εις τ-)jν σελήνην, -\)τις τον άπολακτίζει καl τον ρίπτει
κάτω ήμιθανΊj, 3ραπετεύει άπο τας είρκτας τd:ς αύστηρότερον
φρουρουμένας, κτλ.
'Υπο την 3ιπλΊjν έπιpροην τοϋ Καραγκιόζη καl των 'Ανταρiiς
τΊjς Αtγύπτου και Συρίας, οί:τινες 3ιηγοϋνται εις τα κ-:r.φενεία
καl άνα τd:ς πλατείας τα ήρωϊκα συμβάντα τοϋ 'Αντάρ, τοϋ
Καραγκιόζης σέ τούρκικο καφενείο. 'Ακουαρέλα Σαtμ Μπέη
πολεμιστοu τούτου ποιητοu τον όποίον ό θρuλος καl ή φιλολο
γία ή άραβικη άπηθανάτισαν, 3ημώ3εις άφηγηταί η Μεδάχ
έν Τουρκίqι άπο αιωνος καl πλέον. Έν άρχ?j οί
Ό λαος τρελαίνεται με τα θεάματα τοϋ Μπερντέ, &λλ' έπειaη άνεφάνησαν
3ιηγοϋντο τ'. άν3ραγαθ·ήματα των Όθωμανων πολεμι
είναι οικουpός, aεν Μναται εις συνήθεις καιρούς να συχνάζγJ. Μεδάχ
έντεϋθεν τ' ϋνομά των, το όποίον σημαίνει έγκωμιασταί.
Κατα τον μΊjνα ιaίως τοϋ ραμαζανίου πηγαίνουν εις τον Καρα στων,
Ήναγκάσθησαν, έξ αύτΊjς τΊjς έπιτuχίας τήν όποίαν ii3ρεψαν,
γκιόζην- οί μουσουλμάνοι, &φοu λύσωσι τήν ν"!)στείαν, &μα ηj να
εtσαγάγωσι ποικιλίαν τινα εις το έπάγγελμά των. Έξέμαθον
Μσει τοϋ ήλίου, περι3ιαβάζουν &να την πόλιν μέχρις &μφι 3ιηγήματά
τινα, μυθιστορήματα μεταφρασμένα το πλείστον
λύκης. Τότε εύχαpίστως πηγαίνουν να περάσουν όλίγας ώρας έκ τοϋ γαλλικοϋ.
δ,τι 'i)ρεσε προ πάντων εις τούς άκροα
εις τα καφενεία ϋπου οί έπιχειpηματίαι κρεμωσι τούς μπερ τάς των, όπΊjρξαν 'Αλλ'
αι
σκηναl
αί σχε3ον πολύγλωσσοι τας όποίας
ντέ3ες των. 'Η τιμή των εισιτηρίων είναι φθηνή, &πο 20 Ιtως έ3ανείσθησαν άπο τον Καραγκιοζ
- μπερντέν.
60 παρά3ες. οι μπαμπάδες &κολουθοϋνται συνήθως &πο τα
Ό ΜεΜχ άκούεται εις τα καφενεία τd:ς νύκτας τοϋ Ραμαζα
τέκνα των. Τα .παι3ια aεν καταλαμβάνουν πάντοτε, εύτυχως, νίου.
έπl όψηλΊjς Ιt3ρας, 3ιηγείται εις πολυά
ϋλην τήν εννοιαν των βαναύσων &στεϊσμων καl βωμολοχιων ριθμον'Ανεβασμένος
κοινον τάς άτuχίας τΊjς Γενοβέφας η τα έγκλήματα τοu
τοϋ Καραγκιόζη, άλλ' ϋμως γελωσι καλόκαρ3α, καl 3ιατ-ηpωσ1.ν Μπεϊογλοϋ.
άφθ6νως έπl Μο η τρείς ώρας, σταματων
εις τήν μνήμην τας κωμικωτέρας σκηνάς. Αί γυναίκες όποκεί μόνον 3ια να'Ομιλεί
3ροσίσ"!
)
τον φάρυγγα. Παpιστ� μιμικως ϋλα τα
μεναι εις τούς νόμους τοu χαρεμίου, οί:τινες τούς &παγορεύουν πρόσωπα. Το ραβ3ίον, το
όποίον κρατεί εις την χείρα, γίνεται,
να 3εικνύουν τα πρόσωπά των εις το•)ς &ν3ρας, iiχουν ιaιαίτερον κατα
περίστασιν, όμπρέλλα, τουφέκι, &λογο, η πουλί.
γυναικωνίτην εις τα θέατρα ταϋτα. Παρακολουθοϋν, μέσον 'Αντί τήν
πάσης μεταμφιέσεως, άρκείται ν' άλλάξη κάλυμμα τΊjς
τοϋ 3ικτυ?>τοu � τας, κινήσει� των σκιt;>3ων &�υρμ,άτ,ων έ,πl τοu κεφαλΊjς.
φέσι κι' Ιtνα μαν3Ίjλι Μναται ν' άλλάξη το
παρασκηνιου. Ι3ιαιτεραι δε παραστασεις 3ι αυτας 3ι3ονται κεφάλι τουΜεείςενα
μίαν στιγμήν.
πολλάκις κατd: Παρασκευήν.
την ταραχώ3η έποχήν τοϋ 'Αβ3ούλ Χαμlτ Α' καί τοϋ
Θέατρα τοu Καραγκιόζη όπάpχουν εις τα κυριώτερα προάστεια Κατα
Σελlμ Γ' ( 1 7 7 4 - 1 808 ) , δ Καραγκιόζης έγέννησεν &ν ιaιαί
τΊjς Κωνσταντινουπόλεως. Κατα την προσέγγισιν τοϋ ραμα τερον
θέατρον, το Όρτά ογιουνοiiν, το όποίον παίζεται εις είζανίου, αύτοσχε3ιάζουν τοιαuτα εις ϋλας τας πόλεις καl τα 3 ς κονίστρ
�ς με βραχείας ?ιαστάσεις. Τα έ;< χαρτο�ίου νε�
�
χωρία ϋπου ζ?j μουσουλμανικος πληθυσμός, εστω καl &ραιό ροσπαστα αντικατέστ-ησαν
υποκριταί μ/: σαρκα και όστα,
τερος.
ϊτι.yες έ:παι�αν κ�τ' άρ1-cΧς ;α 8ραμάτι� ;οϋ Μπερν,τέ, , κ'
�
'Α�λιΧ τ,α θέατρα τα,uτα �Τναι, προωρ �σ�ένα 3ιd: , τον ι:_ικρον επροσθεσαν ακολουθως εις το 3ραματολογιον των, το λιαν
, πτωχους. Οι μπεη3ες και εισο3ηματιαι Τουρκοι, ισχνόν, παρ'93�α τινας ατ� μίμη ιν των 'lταλων. Έπl άπλοϋ
λαον, 3ια τους
�
�
�
,
,
οί άνώ;εροι άξιωμ�τοUr:οι μετ�καλο�σ ι. παρ' �αυτο�ς,, είς ;Ο προσκηνίου, οι ηθοποιοι
παιζουν οπως θελουσι,
προσθετοντες
σελαμλικι των, τους εκτελεστας του Μπερντε, και απολαυ μιμικην καί σκηνικα είς τούς χαριεντισμούς των τούς αύτο
ουσιν αύτοl μετα των γυναικων των τοu θεάματος.
σχε3ίους.
Καιτοι το νεωτέρας μcοpφΊjς θέατρον &νεπτύχθη εις τας ήμέρας Το Όρτd Όγιουνούν aεν έφόνευσε τον Καpαγκιόζην. Κ' έκείνο
μας, _αl μορφ� μέ�αι τουρ� ικαl τάξεις 3ιατηρο\Jσιν_ &κό �η π�σαν έπίσης aεν όπέκυψεν εις τον φοβερον συναγωνισμον τον ό
,
,
πpυτιμησιν 3ια τον εθνικον
Καραγκιόζην τeJ,Jν, του οποιου
εκτι ποίον τοu Ιtκαμε το νεώτερον θέατρον είσαχθεν έν Τουρκίqι
μωσι τούς σαρκασμούς καl τας σατύρας. οι ποιηταί πολλάκις άπο τεσσαρακονταετίας. Παίζεται άκόμη έν Κωνσταντινου
εψαλαν τον ΣΕ:χ Κουστερί. Μερικοί ·ήθέλησαν να θεωρήσουν πόλει. 'Αλλ' δ Καραγκιόζης iiχει περισσοτέραν πέρασιν άπο
τας σκηνd:ς τοϋ Μπερντε ώς πιστήν εικόνα τΊjς ζωΊjς, -\)τις το Όρτα Όγιουνού καl άπο το νεωτερικον θέατρον. ΕΤναι
είναι φευγαλέα καl &βέβαιος : " Όμοιάζομεν μl: αύτάς τας πάντοτε το χαϊ3ευμένον παι3l τοϋ τουρκικοu 3ημοσίου.
σκηνας πού περνοuν, &νακράζει ε!ς ποιητής, μικρα θρυαλλίς
Ρ. RISAL
τάς πλάττει, άσθενής πνοή έμψυχώνει καl ήμiiς. 'Άμα σβύση
ή θρυαλλίς, αί σκιαl έξαφανίζονται &μα φύγη ή πνοή μας, Ρ . RISAL : Karaghieuz, «Le Mercure de France», 1 �ΧΙΙ�1906, σελ .
παύομεν να όπάρχωμεν. 'Όλα έ3ω κάτω εΤναι &στατα, ϋλα S.2,8-638 . . Μετάψροισι ς :< �Ποινο.$ή,νοιιοι», 1'5· Νοεμδρίοv 1 .90f7, σeλ . 8 0-4!·5 ) .
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ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑ ΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τού ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ

Παρατήρησε αύτο το πλαίσιο μέ τα φαντάσματα
και μήν ξεχνiΧς πώς αύτος πού τό 'στησε
�π_ορε� ';ά'Jτα νιΧ :� χαλάσει.
εν<;> αυ;ος μένει αιω� ιος.
,
Μονον ο μυημένος τα νιωθει
αυτα
Ό πασας Ιtφυγε απο τον τόπο τουτον διωγμένος μέ τήν Έπα-·
κι δσοι δέ: μπορουν ν' άπαλλαχτουν άπο τα πολλα
νάσταση του Ε!κοσιένα, άλλα ξαναγύρισε μέ το παιχνίδι του
ποτέ δέ: Θα νιώσουν το νόημα τ'ίjς ένότητας.
τριαντ,αένα, Ιtστησ� το �αράι, του λ�μπρο� ωτισμέν? σ;ον Κα
Κοίταξε το θέατρο τών 'Ίσκιων μΕ: γνώση
,
ρχγκιοζ - μπερντε και συνεχισε τη ζω·η του, με την ετοι
καί βοήθειά σου.
μόρροπη καλύβα του Ρωμιου (Καραγκιόζη ) μπροστα στο πα
λάτι του, ολα τα χρόνια Ιtχτοτε καί στάθηκε δ άληθινος καθρέ 'Άλλοτε πάλι τίς παραστάσεις τίς τελειώνει δ Χατζηαβάτης :
φτης τ'ίjς Νεοελληνικ'ίjς πραγματικότητας.
Κατα παράδοση μiΧς λένε Χατζηαβάτη καί Καραγκιόζη·
Τον Καραγκιόζη τον βάφτισαν τελευταϊ:α " Θέατρο Σκιών "
έμεϊ:ς εtμαστε για να δl)ηγiΧμε το λαο μέ συμβουλές,
άπο δψιμο 'ίσως έθνικισμο για να ξεχαστεϊ: η τούρκικη κατα
γιατί εiμαστε ύπηρέτες του λαου καί του Ιtθνους.
γωγή του, rσως κι άπο νεοπλουτισμο για να τον δεχτουν τα 'Αλλα καί η γοητεία του θεάματος κερi)ίζει άπο τήν μυστηρια
σαλόνια καί να τον καταδεχτουν οι μύστες τ'ίjς μεγάλης τέχνης.
έντύπω<>η πού κάνουν αύτές οι σκιές πού περπατiΧν καί
'Όπως καί νά 'ναι, δ Καραγκιόζης, μέ το τούρκικο iSνομά του, κή
μιλiΧνε.
Ή τέχνη πού είναι φτιαγμένες, ψιλοσκεδιασμένες,
μέ την καλύβα του πλάι στο σαράι του πασiΧ, μέ: τον άχώρι
καί χρωματοπλουμισμένες, οι μικρές αύτές
στο φίλο του τον Χατζηαβάτη τσελεπή, πού τον λέει τσιμπλι ψιλοκεντημένες
μορφές, μ' ολη τήν άπλο 'ίκότητά τους, τα κινήματά τους τα
μπλή, μέ τον Βελ'ίj Γκέκα να τοι'ις δέρνει καί τούς δυό, μ' δ συμβατικα
κι άδέξια, μ' ολη τήν λειψάδα, τήν άφέλεια καί
λους τούς όίλλους τύπους πρόσωπα του μπερντέ, τα περσότερα την παιδικότητά
τους, συχνα είναι θαύματα μικρογραφικ'ίjς
φερμένα άπο συνοικίες τ'ίjς Κωνσταντινούπολης, μέ: τούς άμα τέχνης κ ι οι φ ιγουpες
κ�ί τα διάφ�ρα ·� σκηνικα ' : έξαρτ� 
�
νέδες του, τούς άγάδες του καί τα θέματά του άπο άνατολί ματα, σπιτια,
,
δεντρα,
καροτσες,
πλοια, ζωα κ.λπ. Η παρε
τικους μύθους, μαρτυράει άμέσως την καταγωγή του: Είναι λα<>η άπο πολλα πρόσωπα, η πομπή,
η μονομαχία, το άγκά
Τουρκος, πού έδώ Ιtγινε Ρωμιός, πάντα κακομοίρης, πάντα λιασμα καί το φίλημα, το ξύλο πού πέφτει,
το στοιχειωμένο
πεινασμένος και πάντα ξυλοφορτωμένος.
δ δράκοντας, το θηρίο, τα i)αιμόνια, ολ' αύτα ltχουν
οι ιστορικές εtδήσεις έπιβεβαιώνουν την τούρκικη καταγωγή δέντρο,
καλλιτεχνική άξία σα μικρογραφίες καί σαν καρικατουρες,
του. Το θέαμα αύτό, όίγvωστο στον Έλληνορωμαϊκο η Δυτι Ιtχουν
δμορφια καί νόημα καί στο τέλος είναι αύτο το νόημα
κοευρωπαϊκο πολιτισμό, πρωτοφαίνεται στο Μωαμεθανικο πού
το θέατρο σκιών σαν τέχνη. ΔΕ: μπορεϊ: να
καί νομαδικό, κυρίως, κόσμο τ'ίjς Μέ<>ης 'Ανατολ'ίjς μέ: διακλα δώσεικαταξιώνει
περισσότερο
άπ' δ,τι δίνουν οι γελοιογραφίες, τέχνη
δίσματα &ς την Κίνα και την 'Ινδονησία, στα μέρη, κυρίως,
στην Ιtχταση και καταδικασμένη να μήν Ιtχει
δπου Ιtχει έπιβληθεϊ: η μωαμεθανική θρησκεία. Λόγοι τεχνικοί περιορισμένη
έξέλιξη.
ένισχύουν αύτή την όίποψη. Τα ύλικα κατασκευ'ίjς είν' ενας "Αν,
ώστόσο, οι φιγουρες · κερδίσουν την έμπιστοσύνη, κι δ
άπ' τούς παράγοντες πού καθορίζουν το είδος τ'ίj ς τέχνης. διάλογός
είναι στολισμένος μέ λυρισμο καί ποικιλμένος
'Εδώ Ιtχουμε ενα φωτισμένο πανί, δπου προβάλλονται φιγου μ' Ιtξυπνατους
άστεϊ:α κι ώpαϊ:α τραγούi)ια, μπορεϊ: να διασκεδά
ρες - σιλουέτες, κομμένες άπο άργασμένο δέρμα καμήλας. Εί σει κοινο λιγοστο
κι iSχι άπαιτητικό. Το θέατρο τών σκιών
ναι πιθανότατο το συμπέρασμα πώς δ Καραγκιόζης γεννή
μπορεϊ: να εύχαριστήσει μεγάλο πλ'ίjθος καί κακώς λέγε
θηκε σκηνίτης, μέσα στή φωτισμένη τέντα καί, βέβαια, νύχτα, δέ
θέατρο άφου δέν είναι κάν θέατρο, δέν Ιtχει δηλαδή χ(;ψο
γιατί το θέαμα αύτο δέ: μπορεϊ: να γίνει στο φώς τ'ίjς μέρας. ται
έπ�τΊJ?ες fιαμο,) φω ι:_έν?, γι� να καθ�σουν θεατές' οι θε;ι:τές
Κι άληθινα οι πρώτες ε!δήσεις για το θέαμα άναφέρονται στον του
Θεατρου Σκιων καθονται συνηθως σταυροπόδι χαμω.
μωαμεθανικο κόσμο -:-'ίjς Τουρκίας καί τ'ίjς 'Αραβίας, σέ λα
μπορεϊ: νά 'χει καμμιαν έξέλιξη, οπως δέ μπορουν νά
ούς πού ζουσαν βίο νομαδικό, μέσα σέ τέντες, πού 'χαν καί 06τε
έ�έλιξ� οι ξωμά�οι, �;αί γι' αύτ�, σαν ,είδ?ς, είναι �ατα
πολλές καμ'ίjλες και πού 6φαιναν το όίσπρο πανί, πού μ' αύτο 'χουν
, μοιαζει με το κουκλοθεατρο
δικασμενο
να φυτοζωει. Σ αυτο
ντύνονταν κα.t τόλιγαν άχόμα καt τΟ κεφάλι τους. 'Εκεί ίJ πού γνώρισε
κι
αύτο
μεγάλη
στο Μεσαίωνα στην Εύ
παρχαν ολες οι προϋποθέσεις για τ)]ν έπινόηση ένου τέτοιου ρώπη κ�ί 7:0� 'χει και σήμερα άκμή
τούς ;c ιστούς του, άλλα η καλ
θεάματος. Παρακολουθώντας την έξέλιξή του, βρίσκουμε το λιτεχνικη
αξια τους είναι περιορισμενη.
θέαμα αύτο να διασκεδάζει καί να ψυχαγωγεϊ: tδιαίτερα τούς Είναι, βέβαια,
καί τα έξωκαλλιτεχνικα στοιχεϊ:α, δπως η έπι
πιστούς του Μωάμεθ τίς νύχτες του ραμαζανιου, τ'ίjς μεγά τυχία πού 'χουν
οι μικρογραφίες, δπου συχνα το μικρο συν
λ1jς γιορτ'ίjς πού πέφτει καλοκαίρι καί κρατάει δλόκληρο μήνα. ταυτίζεται μέ το χαριτωμένο,
άκόμα κι δταν είναι χωρίς νόημα
Τότε οι Μωαμεθανοί νηστεύουν τή μέρα καί γλεντiΧνε τη (λ χ. το Πάτερ -ήμών γραμμένο
πάνω σ' Ιtνα σταρόσπειpο )
νύχτα.
η δπως κάποια δεξιοτεχνία άπο καλλιτέχνη άνάπηρο προκα
'Αλλα
καί
το
θεματικο
περιεχόμενο
του
Καραγκιόζη
βρίσκεται
λεϊ: το ένδιαφέρον άνθρώπων πού σ' ενα ltpγo τέχνης θαυμά
'
σ άνταπόκρι<>η μέ το μυστικιστικο πνευμα, το μοιρολατρικό,
τον κόπο πού 'κανε δ καλλιτέχνης για να το φτιάσει.
πού κυβέρνησε τούς λαούς τ'ίjς 'Ανατολ'ίjς ολον τον άνατολικο ζουν
'Ωστόσο, δ ΚαίJαγκιόζης στο μωαμεθανικο κόσμο Ιtγινε το
Μεσαίωνα. Ί-1 έπίκληση του Χατζηαβάτη πού άρχίζει τήν πα άγαπητο
θέαμα του λαου και τών άρχόντων καί πρόκοψαν δυο
ράσταση στον παλαιότερο τούρκικο Καραγκιόζη δίνει μια tδέα. κυρίως διακλαδώσεις
του: μια άνώτερη, πλούσια σέ ποίηση
Κοίταξε σοφέ, μέ "τα μάτια σου πού ζητiΧν την άλήθεια καί μυστικοπάθεια καί μια όίλλη περισσότερο πρόσ-:rυχη καί
καί δές τούς ούρανούς δπου κιόλα είναι. στημένη
σατιρική. 'Η πρώτη Ιtφτασε να γοητεύει το1)ς μεγιστάνες μέ
-� τέντα του θεάτρου τών 'ίσκιων.
την ποίη<>η, τήν τεχνική και τη φιλοσοφία της κι άναφέρει
Παpατ·ήρησε το θέαμα πού σου προσφέρει δ παίχτης του η ιστορία εναν σουλτάνο, πού τόσο γοητεύτηκε άπο τη δεξιο
πλάθοντας rσκιους, όίντρες καl γυναϊ:κες.
[κόσμου τεχνία του καραγκιοζοπαίχτη, πού παράστησε στο μπερντέ
Α�τος, δίν�ι τή ιιορφή τ'ίjς :Cάθε φιγούρα� , τ!ιv κίνη �ή της δλάκερη ναυμαχία, πού τον Ιtκανε μεγάλο άξιωματουχο. Δέ
,
' στη γλωσσα
και. την κανει να μιλαει
που της ταιpιαζει.
λέει η ε'ίδηση rχν τον διόρισε ναύαρχο στο στόλο '!O\J.
Κοίταξε, ολες αύτές οι φιγουρες είναι φαινόμενα,
μόνον ,Ί� δργή ;tτ� η καλοσύνη του Θεου
"Ας δουμε δμως τον έλληνικο Καραγκιόζη. Αύτος ·)j ρθε στον
φανερωνεται μ αυτές.
'!όπο μας άπο την Πόλη, τότε πού ·� χώρα μας άπόχτησε τη
Πάνω άπο τά στρώματα
καi κάτω άπ' τά παπλώματα
άμήν, aμήν , τερερούμ.
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),εγόμε'Jη ά:νεζαρτησία της. Καl πώς ή τlχνη αότή πο� ά:νθοu
σε στο όθωμανικο κράτος δέν καταδέχτηκε νά φτάσει ώς
έδω καl πρlν άπ' την 'Επανάσταση ; Ό λόγος είναι όιπλός :
πρlν άπ' την 'Επανάσταση δέν έπιτρεπόταν πουθενά συγκέν
τρωση τών Fαyιάδων. Πάνω άπο τρία Cίτομα μαζί ε'ίντου
σαν \Jποπτα· το iJργανο τ'ίjς τάξης τούς διέλυε άμέσως κι άνά
φερνε καl στον πασά. 'Επιπλέον οι συνθ'ίjκες τ'ί)ς λαϊκ'ίjς δια
βίωσης δέν έπέτρεπαν σ' ενα τούρκικο θέαμα, συνδεμένο μά
λιστα μέ θρΊ)σκευτικη γιορτή, το ραμαζάνι, νά 'κανε την έμφά
νισ·ή του σέ μέρη καθαρά χριστιανικά. Πάντως δέ μπορεϊ' νά
γίνει λόγος γιά θέατρο η θέαμα στον καιρο τ'ίjς τουρκοκρατίας,
άφοϋ ή προϋπόθεση του θεάτρου, ό λαός, δέν είχε την Cίδεια
νά μαζευτεϊ; πουθενά.
'Όταν ό καταχτ-Ι)της διώχτηκε μέ την 'Επανάσταση άπο τά .
χώματα τουτα, πίσω του εμεινε τόπος ρημαγμένος κι ό λαος
σακατεμένος, έξαθλιωμένος και - το χειρότερο - έλεεινο μπαί
γνιο τοϋ σκυλοκαβγά πού 'καναν γιά την έξουσία ντόπιοι
άρχόντοι καl ξένοι καλοθελητές και τυχοδιώχτες. 'Έμεινε
ομως κ' ή Λευτεριά. Μά τί μπορουσε νά κάνει μιά Λευτεριά,
" άπ' τόι κόκκα�α, β;yαλμένη ; " Το , πρώτο, καl το μόνο πο�
μπόρεσε ηταν ν αφησει το λαο να μαζευεται. Πραγματικα
οι άγωνιστές, έκεϊ'νοι οι καταματωμένοι καl κουρελ'ίjδες, δη
λαδη ολος ό λαός, άναποκατάστατοι, Cίσ":'εγοι, πεινασμένοι, άν·ή
συχοι μαζευόντουσαν τώρα δλοένα και συζητοϋσαν τόι χάλια
τους. οι τρυπωμένοι βγ'ίjκαν στον Ί)λιο, συνερχόντουσαν στόι
μεσοχώρια καί φώναζαν iJλοι μαζί τούς πόνους, τούς καημούς,
τίς έλπίδες τους. Είδαν οι γυρολόγοι, οι άγύρτες, οι ποιητές,
οι ρ·ήτορεc, of. κάθε λογ'ίjς καλλιτέχνες το ψωμί τ'ίjς τέχνης τους,
το λαο μαζεμένο, δέν &ργησαν νόι παρουσιαστουν : ζητιάνοι,
τουρκόγυφτοι, παπουλάκηδες, κομπογιανίτες, καpαγκιόζ-Ιjδες . . .
Μαθητές του τούρκικου Καραγκιόζη στην Πόλη κατέβηκαν
στην έλεύθερη πατρίδα. Το θέαμα πού 'φεραν '!jταν ό σατιρι
κος τούρκικος Καραγκιόζης, ό χυδαϊ'ος, ό Καραγκιόζης τ'ίjς
συνοικίας καί του λιμανιου. 'Η πρωτοβουλία τους δέ μπόρε
σε νόι προχωρ·ή σει, νά φτιάξει θέαμα άπο την άρχή. "Εφερε
τον Καραγκιόζη καl το Χατζ·φβάτ-1) , Ε:φερε το σαράι του
πασά, τούς μύθους, το πνευμα το μικροσυνο,κιακο και λα'ί
κο άπο την Πόλη κ' Ε:βαλε κι άπο δω μερικά ντόπια πρόσω
πα, το rδιο συνοικιακά καί λα'ίκά, μέ πινελιές σατιρικές ζω
γραφισμένα, καρικατουρες άπο διάφορους τύπους μέσα στο
πλ'ίjθος κ' ετσι παρουσίασε, στίς μικροπολιτεϊ'ες καί τόι χω
ριά, οπου Cίρχισε νόι μαζεύεται λαός, ενα θέαμα πρόχειρο,
πρόστυχο, κακομοίρικο, όιπλο'ίκό, παιδικό. Το θέαμα αύτο
συντροφεμένο καί μ' Cίλλο ίtνα τούρκικο θέαμα το λεγόμενο
" καφε-αμόιν ,, εγινε ή μοναδικ-η νυχτερινή διασκέδαση στόι πα
νηγύρια, στίς μεγαλογιορτάδες, στόι μεγαλοχώρια, στίς συ
νοικίες τών πόλεων, σ1: λιμάνια.
Στο ρεπερ;όριο.'' , μπ'ίjκαν ? ιγόι σιγά -:-' έθνικ� Ε:ργα, ό �α
τσαντωνης, ο Θανασl)ζ Διακος, λησ-:ες περιψl)μοι κι ολα
τόι καθ-ι;μερινόι γεγονότα, έγκλήματα φημισμένα, ληστεϊ'ες,
σκάνδαλα, άκόμα τελευταϊ'α παίχτηκε κ' Ε:ργο " Ό βομβαρδι
σμος του Πειραιά " καί " Ή κακούργα πεθερά πού 'σφαξε
το γαμπρό της ". Παίχτ-Ι)καν Ε:ργα ρομαντικά, μυστηριακά,
πατριωτι�ά, σι:τιρι.κά. r'Ολα /J;παίνα_;ι στΟ ,ϊδι.ο 1κ:tλ0Uπι. , κ' , ή
δεξιοτεχνια του καραγκιοζοπαιχτ-1) ηταν να παιζει
καλα τον
:Μπάρμπα Γιώργο καί νά λέει καl κανένα λα'ίκο χωρατό, άφου
είχε έξασφαλίσει πρώτα την ε\Jνοια του χωροφύλακα.
Ό καραγκιοζοπαίχτης, μ·Ι) Ε:χοντας πολλά πρόσωπα νόι θρέ
ψει - συνήθως είχε ίtνα βοηθό, τον λεγόμενο καρπαζοεισπράτ
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Ή παραδοσιακΎJ πα(!άσταση "Δημαρχιακές εκλογές", lίπως

·

χτορα, γι� �λες του τίς χρεtες, τbν τραγουSιστ� καί Sυb �
τρεϊ'ς μουσικούς, πού τούς ε\Jρισκε έπιτόπου - ο\Jτε άποσκευές
πολλές, τίς κουβέρτες του καί την κασέλα μέ τlς φιγουρες του,
δηλαΙ>η ολο κι ολο ίtνα μουλαροφόρτωμα, πήγαινε άπο χωριο
σέ χωριο άκόμα στόι πιο άπόμερα, άκολουθώντας τόι πανηγύ
ρια, εστηνε το μπερντέ του στο κεντρικο καφενεϊ'ο και διασκέ
δαζε παιδιά καl μεγάλους. 'Έτσι κοντά στά παραμύθια, τούς
θρύλους, τόι τραγούδια, τόι μοιρολόγια, τlς παραδόσεις πού τά
'λεγαν οι γεροντότεροι στόι σπίτια τlς χειμωνιάτικες νύχτες
καl στlς, όξωδου�ειές, 7;ρόστεσε κι ό Καρα;y:;ιόζης τόι κ_αλ
,
λιτεχνικα του φωτα, τα τραγουδια
του, που ταν τραγουδια .
του .έλληνικου λαου, τη σάτιρά του γιόι τόι οtκεϊ'α κακά καl
πολιτογραφήθηκε θέαμα έλληνικό.
Τόι πνευματικά προϊόντα τοϋ έλληνικου λαου στάθηκαν πάν
τα τέχνη πολύ άνώτερη άπο την τέχνη του Καραγκιόζη· άλλόι
καl στον έξελληνισμένο Καραγκιόζη ή άξία του '}jταν rσα 'ίσα τόι ·Ι) ρωικόι τραγούδια, πού τά 'λεγαν καλοί τραγουδιστές
και ποό, δσο κι αν Ουσαρεστοϋσαν συχνα τcΧ παιδιά, πού βια
ζόντουσαν νόι προχωρήσει ή παράσταση, τούς μεγάλους τούς
εύχαριστουσαν καl συχνά αύτοl πήγαιναν στον Καραγκιόζη
μόνο καl μόνο γιόι ν' άκούσουν το τραγούδι του Κατσαντώνη
" Βαστάτε Τουρκοι τ' Cίλογα " .
Το γεγονος είναι πώς ό Καραγκιόζης στάθηκε ή άντιπροσω
πευτικη τέχνη τ'ίjς νεώτερης ιστορίας μας, ή μόνη πού έκφρά
ζει τη νεcελληνικη πραγματικότ-Ι) τα. Το όιπλοϊκό, χυδαϊ'ο,
κουτοέξυπνο, μισοκακόμοιρο, παιδικο θέαμα φυτοζώησε ολ'
αύτόι τόι χρόνια καl στάθηκε λιτη πνευματικη τροφη του λιτο
δίαιτου έλληνικου λαου. Αύτόι τόι Cίχυρα, μαζί μέ μερικά σπυ
ριά έξυπνάδας καί τόι λαϊκά του τραγούδια είχε ό λαος γιόι
πνευματικη τροφή του ολο αύτο το διάστ-Ι)μα. 'Αλλά τόι προ
τίμησε άπο τ' Cίλλα, έπίσης ξένα θεάματα καί την ξένη παι
δεία πού του 'φερναν έδώ οι σωτ'ίjρες του, τόι βαβαρέζικα τρα
γούδια, τίς ιταλικές όίριες, τlς παριζιάνικες άηδίες, ολα πιο
βάρβαρα καί πιο ξένα κι άπο τόι τούρκικα. 'Έτσι, δέν είναι Νεο
έλληνας πού νόι μη γλέντησε παιδί αύτο το θέαμα η νόι μην το
'παιξε κι ό rδιος, πού νόι μη φαιδρύνεται στο Cίκουσμα τ'ίjς
λέξης Καραγκιόζης, νόι μην έκφράζει μέ ρητά τοϋ Καραγκιό
ζη δικά του αισθήματα καί κρίσεις, δέν είναι νεοέλληνας ποι
ητης η συγγραφέας πού νόι μην άναφέρθηκε μιόι φορά στον
Καραγκιόζη. Πολλοί νεώτεροι συγγραφεϊ'ς μέ ίtργα τους μιμή
θηκαν την τεχνική του, το \Jφος του, τη διδασκαλία του· πολλά
βιβλία έ:χει κιόλας ή βιβλιογραφία του.
Ό Καραγκιόζης συνεχίζει άκόμα σόιν παλιατζης νόι προσφέρει
τόι φώτα του, &ν καί μισοσβησμένα, τσαλαπατημένος άνάμεσα
στη σάλα του κινηματογράφου καί στο γήπεδο του ποδόσφαι
ρου, προβιβασμένος τελευταϊ'α άπο τη λόξα τ'ίjς μόδας πού μέ
λίγη συγκατάβαση άγαπάει τη λαϊκη τέχνη κ' ένδιαφέρεται
γιόι αίσθητικόι προβλήματα, μιλάει γιόι Ζενέ καί 'Ιονέσκο, γιόι
Θεόφιλο καί Καραγκιόζη, γιόι τόι μπουζούκια καί γιόι τlς
τελευταϊ'ες δημιουργίες του Μίκη κς.ιl τοϋ Μάνου.
Ξεζουμισμένος άπο τη σάτιρά. του, γιατί δέν Ε:χει πιόι καμμιόι
έλευθερία, άνίκανος νόι έξελιχτεϊ' Ε:ξω άπ' την παράδοση, έλε
εινόι μικρος καί φτωχος καί κακόμοιρος πλάι στο σύγχρονο
θέατρο σκιών, τον κινηματογράφο, μπορεϊ' νόι φυτοζωήσει
οπως ολα, άλλόι οι οροι του βίου του Ε:λειψαν κ' ετσι, μόνο
σόι φαινόμενο μουσειακό μπορεϊ' νόι σταθεϊ' πιόι η σόιν θέαμα
σ' άπόμερη συνοικία η τίποτα κατσάβραχα πού δέν τόι έπι
σκέφτηκε άκόμα το ραδιόφωνο.
Β. ΡΩΤΑΣ

δ6θηκε παλιότερα

στόν Καραγκιόζη τού Χρήστου Χαρίδημοv
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Τού Δ ΗΜ. Σ. ΛΟ ΥΚΑ ΤΟ Υ

Συλλογίζομαι τlς γενεές τών 'Ελλήνων, πού κάθησαν στο•)ς
πάγκους η στlς καρέκλες του λαϊκου θεάματος του Καραγ
κιόζη, άπο τότε πού πρωτοπαρουσιάστηκε καl στο δικό μας
κοινό, t;ειλο στην άpχή, μέσα στα κλειστα καφενεία, η στlς
ταβέρνες του χειμώνα, Ε:πειτα ξανοιγμένο στούς ύπαίθριους
χώρους του καλοκαφιου, στα λα"ίκα πανηγύρια, στη σύναξη
τ'ijς συγκομιδ'ijς η στούς παραλιακούς περιπάτους των πολι
τειων, ί�σπου π'ijρε την ό!οεια να στήσει καl δική του μόνι
μη παράγκα, να έγκατασταθεί σέ δική του αύλή, ν' άνέβει
&ς τη ΔεξαμενΎj των 'Αθηνων καl να πλησιάσει, χωplς να
φτάσει ποτέ, τη μεγάλη όίνεση των ξένων. θεάτρων τ'ijς μαριονέττας. . .
Συλλογίζομαι τον κόσμο των θεατων αύτων, ιδιαίτερα μέσα
στην πορεία του νεοελληνικου Ε:θνους, να παρακολουθεί μ/:
άβίαστο συνεποφμο το ούσιαστικό, δσο καl μεταφυσικο αύτο
θέαμα. . . ίtναν κόσμο άπο καλόβολους λαϊκούς τύπους τ'ijς
άγορίiς, άπο γυναικόπαιδα του καλω..αφιου, κ' 6στερα άπο
πλ'ijθος άνθρώπων τ'ijς νέας έλληνικ'ijς ζω'ijς, αύτούς πού δια
μόρφωσαν τα σκαλοπάτια τ'ijς έθνικ'ijς ιστορίας μας, το 1 84 3 ,
το 1 864, το 1 89 7 , το 1 908, τδ 1 9 1 2 , το 1 9� 2 . . . Βλέπω
στlς πρωτες άράδες καθισμένα σταυροπόδι τα παιδιά, πολλα
παιδιά, άπδ κί:ίνα πού τδ είχαν λαχτάρα να οικονομήσουν
τη δεκάρα η να πάρουν την όίl\εια για να σταθουν Ε:τσι πρώ
τοι άντίκpυ στlς μυστηριακές φιγουpες καl στον βαρυσήμαντο
λόγο των καραγκιο�οπαιχτών, κ' 6στερα βλέπω στρατιώτες,
ναυτες, άγρότες, έπαγγελματίες, φοιτητές, νεοαστούς, να παρα
κολουθουν τlς φιγουpες σαν ζωντανές ύπάρξεις του κόσμου
των, πολύτιμες για την ψυχαγωγία και την ξεκούραση, 6στερ'
άπο τδ ,μόχθο καl τ,lς Ε:γνιες ,τ'iiς ή ί1'έι:;ας; . . Μέ π�οσηλωμέ� ο
, πλασματ του φ τισμ7τδ κεφαλ
:_ το�ς τ� ζων;ανο; αυτα
<:>
�
νου πανιου και μ� ανοιχτο
παντα το στόμα, ετοιμο να γελα
σει η ν' άπορήσει, οι όίνθρωποι αύτοl βρίσκονταν σέ όίμεση
σχέση μΕ: τlς κινούμενες φιγουρες, μάθαιναν άπ' αύτΕ:ς ιστο
ρίες, παρακολουθουσαν σκην/:ς τοϋ " παλατιου " , πού θα τούς
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Ύjταν άπλησίαστες στην καθημερινη ζωή, όίκουαν λόγια, τρα
γ�ό ?, ια, μου �ική, ποU �Uφf α�νανε τ' άφτια ;<α� �ην ψυχή �ους .. ;
Κ εδιναν οι θεατ/:ς την ανασα τους, ζεστη ανασα κοινου, που
σπάνια τη χάρηκαν όίλλου θεάτρου ήθοποιοί. . . Σάρκα τ'ijς
σάρκας τους οι καραγκιοζοπαίχτες, μάντευαν τlς περιέργειες
καl τlς προτιμ·ήσεις τους, μάντευαν τlς συγκινήσεις καl τlς
άπόψεις τους για τη ζω·ΙJ καl τούς άνθρώπους κ' Ε:βαζαν τον
πpωταγωνιστ·)j Καραγκιόζη τους ν' άντιπροσωπεύει το λαϊκο
" ίνα_: " πάνω �τον όίξ�νc:_ τ'ijς ;ρτώχειας, , τ'ijς κατ�ργ�ριίiς
,
και� της ... αξιοπρεπειας,
ενω, παραλληλα, φορτωναν το θεαμα
μέ στοιχεία καl παινέματα για τη Ρωμιοσύνη, άπ' έκε'ίνα
πο1) τόνωναν το δμαδικο αrσθημα για τlς άρετΕ:ς τ'ijς φυλ'ijς . . .
Μα ολα αύτα γίνονταν & ς τlς μέρες, πού τ ο όίλλο πανl ( δ
κινηματογράφος ) , τράβηξε την προσοχη του κοινου, κι όίλλα
�εάματα όpγανώ,�η:'αν fl;E: βάση τl� νέε3 γνώσεις ,καl τlς νέ�ς
, καλλιτεχνικ/;ς απαιτησεις του. Εκει'ιοι που, πηγαιναν στον
Καραγκιόζη , όίρχισαν να μην κοιτίiνε συνεπαρμένοι κι άκίνη
τοι το μύθο καl τlς φιγου�ες. . . Μια λαογραφικη τεχνοκρι
τικη διάθεσΊJ όίρχισε να συντροφε•)ει το παλιο αύτο θέαμα.
�· ?ι κα�αγκιοζοπα'ίχτες σ;γ� - σιγα ε'f.ασαν , το Κο,ινο :'α�
, απομειναν μονον τα παιδια, αυτα
το ενδιαφερον τους. Τους
πού ζουν α1ώνια τον φυσικο συμβολισμό, το•)ς άπόμειναν
κ' οι φολκλορικοί " φίλοι, πού για τα παιδια η για τούς
ξένους πήγαιναν να στηρίξουν τlς παραστάσεις τους . . .
'Αξίζει δμως να ρωτήσουμε, τί πρόφτασε να κερδίσει δ κό
σμος έκεϊνος δ παλιος - δ κόσμος πού συγκρο-i-ουσε τότε
το λαό, άλλα καl το εθνος - παρακολουθώντας έδώ κ' έκε'ί
τlς πυκνΕ:ς παραστάσεις του Καραγκιόζη, αύτΕ:ς πού άποτε
λουσαν ίtνα πλούσιο καl ζωντανο θέαμα καl πού 'Ιjταν για τούς
πολλούς το μόνο θέατρο πού μπορουσαν νά 'χαν δεί στη ζωή
,
,
,
,
,
τους; , , ,
Είναι το ερωτημα, που πρεπει τωpα να συντpοφευει τον Καραγκιόζη, στην τιμητικη άποχώρησή του, καl πού μπορεί να
δώσει έξήγηση στο ώpαίο φαινόμενο της παλιίiς του άκμ'ijς...
«

Νομίζω, gτι καl μόνη ή προσφορά θ ε &. μ α τ ο ς - τοϋ δποι
ουδήποτε θεάματος - πού 'δινε στο λαό και ό πιο πρόχειρος
καραγκιοζοπαίχτης, ήταν πάντα μια θ ε α τ ρ ι κ ή π α ι
δ ε ί α, !!να πολιτιστικό ξύπνημα του έ:θνους, πού κοιμισμένο
στα χρόνια τ'ίjς δουλείας δεν είχε όίλλη ψυχαγωγία άπό τα
παραμύθια η τlς γιορτές του. Ή ποιότητα του πρώτου αύτου
θεάματος μπορε'ί να μήν ήταν ήθοπλαστική. Ήταν δμως βα
σικα yυχαγωγική, τον έ:κανε να ξεχνιέται καl να γελii, προ
πάντων να γελii, κ' ίκανοποιουσε τ·f)ν άνθρώπινη άνάγκη της
άναπαράστασης γνωστων η όίγνωστων θεμάτων, και τή λα
χτάρα τη� έλεύf!ερης κριτικ'ίjς, κάτι πού, περισσότερο άπό κάθε
όίλλο πνευματικό είδος, χαρίζει το θέατρο . . .
'Ακολούθησαν τ� έθνικα θέματα, πού · αι 1-1;ια όίλλη πρ �σφο� α
την·
π α τ ρ ι ω τ ι κ η ς π α ι δ ε ί α ς στο� λαο μας. ,Απο
ώρα πού 'χαν βγάλει στή σκηνή οί Έλληνες καραγκιοζοπατ
χ�ες ,τα σοβαp cΧ. τουρκικ� πρόσ�πα (τΟ βεζι) �η, τ._Ον π�σά ) ,
με τη γνωστη μεγαλοπρεπεια στο ντυσιμο και στη γλωσσα,
δl: μπορουσαν (οϋτε Ί)θελciν ) ν' άγνοήσουν τα γενικα αίσθή
ματα του κοινου τους, πού άναζητουσε άρετl:ς καl στηρίγματα
για τή δική του φυλή. Καl οί έθνικοι zκε'ίνοι χ'Χλλιτέχνες
ελυσαν το πρόβλημα μl: τ·f)ν ώρα(α άναδpομή σl: άρχα'ίες έλ
ληνικl:ς μορφές, το Μεγαλέξαντρο η τον 'Αντίοχο το Μακε
δόνα, πού τούς παρουσίαζαν μl: λεβεντια καl μεγαλοπρέπεια,
με π�νοπλί� άπ�θαv� γ ια τούς ύπόΟ?υλους, π?U �ταν ίκ�νη να
1
ξυπνησει την
πιο αισιοδοξη
γενναιοτητα και αυτοπεποιθηση.
Παρ' δλη τήν κλασική καl χαρακτηριστική άντίθεση πού
παρουσιάζει το μόνιμο σκηνικό των παραστάσεων τοϋ Καραγ
� ιόζη, , με τ? ;το.�υτελέστα�ο και R ι,σ ικητικΟ Σ �ρά; άπ' τό
να μερος, (απ οπου κινουνται οι όίρχοντες και οι άστοί),
κα� με τη �τ�yικ� παράγκα ά�Ο , τ' &λλο, �ά�' δπου παpου
σιαζονται οι αγροτες και οιc υποδουλοι ) το ελληνικό κοινό
ποτl: δl:ν εφυγε μi: μειωμένο το έθνικό α'ίσθημά του άπό τήν
παράσταση. Μέσα σ' έκετνον τον χωρισμένο κόσμο των Τούρ
κων καl των Ρωμιων, οί καραγκιοζοπα'ίχτες 11δωσαν τον
'Έλληνα (άκόμα καl τήν κατεργάρικη μορφή του Καραγκιό
ζη ), με κάποια άνωτερότητα κ' έπιβολή. Χωρίς να μειώ
σουν ποτl: το κϋρος των Τούρκων άρχόντων (κι αύτό είναι
κάτι πού τό συνέχισαν και στα έλεύθερα χρόνια ) , παρουσία
ζαν σιγα - σιγα τον έλληνισμό μl: μια τεχνική προοδευτικ'ίjς
έπικράτησης. "Αφησαν στήν άρχή κάπως δίχρωμους έθνικα
τον Καραγκιόζη καl τον Χατζηαβάτη, κ' ϋστερα τούς ίtβα
λαν να συΊ;κινο�ντα � η ν � θριαμβ�λ?γοuν για τ,lς ήpωι;ι/:ς πρά
_ αρχαιων Ελληνων, που φερναν στη σκηνη. Κατέ
ξεις των
βα�αν άπ' ;ο βουν_ό τον όρεσίβιο Μπfρμπα, :r:ιωpyo, συμβο
λικο προστατη των καταδυναστευομενων απο την Τουρκι
κή ()ιοίκηση, (tδιαίτερα άπό τήν έκτελεστική έξουσία της ),
ο Βελ'1 Γκέκα. ,'Η παρουσία._ το� Μπά�μπα, Γ;ώργο� , η
;οποιουδη
οτε, παροyοι?υ βοηθου �τη �κη�η, �εν ,ΊJτ�ν απο
λυ;ρω;ικη1; ι;ανο
γι� ον Κ�ραγκωζη. �λλα �αι , για ;ο κοιν� ,
που αισθα.νο;α�, το ;ιδιο ,την π?ο�βολη �αι -, την
αυθ�ιpεσια
- πα.τριωτικη η κοινωνικη - και ηθελε να την τιμωρησει . . .
'Άνοιξαν επειτα διάπλατα τlς πόρτες τοϋ πατριωτικοϋ ρε1

c

'Αθανάσιο ς Διάκος καl Κατσαντώνης, φιγούρες τοiί Χαρίδημου

Ό Γέρος τοiί Μοριά, φιγούρα τοiί Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
dπό έργο πού παρουσίασε πρώτος ό Σωτήρης Σπαθάρης

περτορίου τους οί καραγκιοζοπα'ίχτες, κ' εδειξαν στο γοη
τευμένο κοινό τlς ήρωικl:ς μορφl:ς των άγωνιστων τοϋ 2 1
άπο τον Κατσαντώνη, το Διάκο καί τον Άνδρουτσο &ς τον
Καραϊσκάκη καl τον καπετάν Γκρή . . .
'Ό,τι εκανε ό &γνωστος ποιητής τοϋ 3ημοτικοϋ τραγουδιοϋ,
πού σύνθετε 3εκαπεντασύλλαβούς κ' ύμνοϋσε τούς λαϊκοί.ς
αύτούς Ί)pωες, τό 'καναν μl: τον τρόπο τους οί καραγκιοζο
πα'ίχτες, καί μάλιστα πιο άνθρώπινα καl πιο οίκε'ία, έπει3ή
είχαν τήν όίνεση τοϋ θεατρικοϋ 3ιαλόγου καl τή λεπτομέρεια
τοϋ σατιpισμοϋ των ά3υναμιων, μl: τ·f)ν παρουσία τοϋ Καραγ
κιόζη . . .
Στlς γεννα'ίες, άλλιΧ καl δύσκολες, Ζψες τοϋ εθνους, δταν κάθε
φορα �ξορ ούσα ε για ,τΥ: ()ια3οχι-:_'η ά�οκ�τάστα�η τη ? έ �
λευθεριας, ι:οταν ι;ο στρατος
προχωρουσε μ αισιοδοξια., και τα
μετόπισθεν περίμεναν μ' άγωνία, οί παραστ&σεις τοϋ Καραγ
κιόζη ήταν το καλύτερο έ:ναυσμα πατριωτισμοϋ, ·lj καλύ
τερη ένθ&ρρυνση για τή νίκη τόσο μέσα στούς στρατωνες,
δσο καί στίς πολιτεϊ"ες τών έξορμήσεων. Κι δταν άργότερα
πραγματοποιόταν ή νίκη αύτή, δ πανηγυρισμός της, φυ.σικά,
γινόταν θριαμβευτικός, μέσα κ' εξω στή σκηνή τοϋ Καραγ
κ:όζη, δπ?υ λl:ς κ: ή ίστ? ρία , μl: τούς παλιότερους Ί]ρωες κα
τεβαινε να χαιpετησει τους νεους . . .
Μια όίλλη έθνική έξυπηρέτηση, πού μποροϋμε νά ποϋμε πώς .
πρόσφεραν οί καpαγκιοζοπα'ίχτες μl: τίς φιγοϋρες τους είν'Χι
δτι δημιούργησαν σ υ ν ε ί a ·η σ η τ η ς έ λ λ η ν ι κ η ς έ
ν ό τ η τ α ς κι δτι έξοικείωσαν το κοινο μl: τούς όίλλους έπαρ
χιώτε� άΟελφο�ς του. �:Av ή1 t: Β1αβυλωνί� ',' τοU Β�ζαντίου,
σατιpιζοντας τις ()ιαφοpες που υπαρχουν αναμεσα στα 3ιαμε
ρίσματα τ'ίjς χώρας, χωρίζει κάπως τούς 'Έλληνες, δ Καραγ
κιόζης τούς φέρνει δλους να περάσουν ίσότιμα μπροστα άπό
τήν κοινή λαϊκή " γνώμη " τοϋ Καραγκιόζη, καl στο τέλος
να ύπηρετ·ήσουν δλοι άγαπημένοι τον κοινό - συχνα έθνικό σκοπό.
Παράλληλα μl: τή γνωριμία αότή των άνθρώπων τ'ίjς κάθε
έπαρχίας και των νησιων, πού zκε'ίνα τα χρόνια δε γινόταν
εϋκολα μl: τlς έπικοινωνίες, έξασφαλίστηκε καί μια λαογρα
φική γνώση τοϋ ντυσf.ματος, τοϋ τρα.γου3ιοϋ, τ'ίjς μουσικ'ίjς,
των έθίμων κα.1 τ'ίjς γλώσσας τοϋ κάθε τόπΌυ. Το μέσο Κοινό,
καl μάλιστα το άστικό λαϊκό της έποχ'ίjς, γνώρισε τούς άν
θpώπους τοϋ βουνοϋ καl των νησιων, γνώρισε τή μουσική
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καί τά φερσίματά τους, δπως οι νησιωτες (π.χ. τοϋ 'Ιονίου )
γνώρισαν τη Ρούμελη καί τοuς χλέφτες, κι όίκουσαν τά τρα
γο·)l>ια τους μ' έθνικη προσοχ·ή,
' δση aε θά ' Ι>ιναν χωρίς τον
Καραγχιόζη .
'Υπάρχει καί μιά προσφορά νεώτερη τοϋ " Καραγχιόζη "
προς το έλλην1.χο Κοινόν, ποu πλησιάζει κάποτε άρμοl>ιότητες
l>ημοσιογραφικες καί κοινωνιολογικες ·η έκφράt:ει την πλατύ
τερη κοινη γνώμη, δσο aε μπόρεσαν νά τη σφυγμομετρήσουν
οι είl>ικοί. Αύτο γίνεται στ·ην τελευταία περίοδο τ'ijς ζω'ijς
του " Καραγκιόζη ", ποu άναγκάζεται νά φύγει άπο το κλα
σικf:> ρεπερτόριο κcιtί νά ψάξει τά θέματά του μέσα στίς είl>ή
σεις των έφημερίl>ων καl στά μεγάλα γεγονότα του παγκο
σμίου ένΙJ1.αφέροντος. Θέματα δπως ή σφαγη του 'Αθανασόπου
λου, ή έμφάνιση ληστων, ο[ βομβαpl>ισμοί του πολέμου, ή
κατοχ·η των Γεpμανων, -� άντίσταση μέσα στοuς δρόμους (σαλ
ταl>όροι κλπ. ) , ταξίl>ια στη ζούγκλα καί άποστολη στο Καννά
βεραλ, παίl�, ονο:αι πρόχειρα άπο τοuς κοφαγκιοζοπαϊχτες, ΠQU
έλεύθεροι λένε τη γνώμη τους άντιπροσωπεύοντας &λάθητα το
γενικο α'ίσθημα. Είναι καταπληκτικη ή ένημέρωσή τους σε
θέματα Ι>ιεθνων είl>ήσεων η πολιτικων καταστάσεων, ποu ξε
περνάει πάντα την κοινη των &κροατων τους. Κ' είναι γνω
στό, δτι άπο πάντα φρόντιζαν ο[ καραγκιοζοπαίχτες νά ξέ
ρουν λεπτομέρειες &πο την ιστορία και τη γεωγραφία, ωστε
νχ φαίνονται έγκυκλοπαιl>ικότεροι &πό τό Κοινόν τους.
Θά τελειώσώ, με τη συζήτηση τ'ίjς γενικ'ίjς π α i δ α γ ω γ ι
κ Ίj ς π p ο σ φ ο ρ ίi ς, πού 'Ι>ωσε &πό τά πριi>τα του χρόνια
καί δίνει &κόμα στό παιl>ί ό Καραγκιόζης. 'Αρχίζω πάλι &πό

Παλι.ά dφίσα τοv πατέρα Σπαθάρη γιά πατριωτικό i'ργο

τ ό θ έ α μ α, πού 'ναι πάντα μιά πp οι:f. σ_κηση ζω'i)ς στh
παιδί, και ποu μόνο γ\ά τό κακό περιεχομενο του θα μπορού
σαμε ν' &μφισβητήσουμε την παιδαγωγικη άξία του. Προχωρω
δμως στό παραμυθιακό στοιχεϊο., ποu οι καραγκιοζοπαϊχτες
τό επλεκαν ώραϊα γιά το παιδί κ' ϋστερα στό πατριωτικό,
πού δσο κι αν προοριζόταν γιά τοuς μεγάλους συνέπαιρνε καί
Ι>ίδασκε τοuς μικρούς. Κ' ϋστερα σημειώνω την έγκυκλο
παιl>ικη γνώση πού 'παιρνε τό χωρίς σχολείο παιδί, η και
τη γ λ ω σ σ ι κ η όίσκηση ποu κέρδιζε, γιατί δσο και νά
κατηγορουμε το θέαμα του Καραγκιόζη για &γοραία &ργκό,
οι καραγκιοζοπαϊχτες χρησιμοποιουσαν περισσότερο την εύ
γενικη γλώσσα &πο την " πρόστυχη ". Ό " Καραγκιόζης "
κάποτε δίδασκε καί καλοuς τρόπους στούς &νθpώπους. 'Ε
κείνη ή κολακευτικη φλυαρία του Χατζηαβάτη η το &ξιό
πρεπο ϋφος των &ρχόντων και των εύγενων, ή όμιλία των
ιστορικων προσώπων, ή μεταφυσικη έπέμβαση των νεκρων,
οί σεμνε5 &:παν�ήσει5 ; ων γu� αικών, ό ίνονταν άπΟ το1Jς καpαι:
1
,
κιοζοπαιχτες σε μια επαινετη προσπαθεια
καθαpευουσας,
που,
δσο κι &ν τη σατίριζε ό Καραγκιόζης μέ τίς παρανοήσεις
του, μάθαινε στο Κοινό νέους τρόπους κ' έκφράσεις, καί μά
λιστα εύγενικούς. Καί τά παιδιά ξανάλεγαν τίς έκφράσεις
αύτές, κουβεντιάζοντας μεταξύ τους η καί παίζοντας " Καραγ
κιόζη " στο σπίτι τους. Καί νά, Ιtνα θέμα, πού χρειάζεται,
όλόκληρη μονογραφία και μελέτη βαθύτερη , γιά τό " παιl>ί ��θοποιό ' ' , γιιΧ τΟ c c παιΟL - όργανωτ�η θε&τρου " , ποU νομίζω
δτι στην Έλλάl>α, μέ τον Καραγκιόζη , εχει τίς πυκνότερες
περιπτώσεις έφαρμογ'ijς. Ποιό παιl>ί &π' δσα παρακολούθη
σαν εστω καί μιά παράσταση Καραγκιόζη, tl>ιαίτερα στά χρ6νια τ'ίjς &κτινοβολίας του, Ι>έν έπιχείρησε νά κάμει χι αύτό
στο σπίτι του κάτι το tl>ιo ; Ποιό παιl>ί Ι>έ βρέθηκε ετσι μπρο
στά σε πολύτιμα παιl>αγωγικά προβλήματα καλλιτεχνικ'ίjς συ
ν�ργασίας, σκηνοθεσίας, θεατρικου θέματος καί ηθοποιίας ; Καί
πόσο πλούσια κα).λιτεχνικη &πασχόληση f,ταν έκείνη τ'ίjς φι
γούρας, μιά περίτεχνη χαι=ιτοκοπτικη γιά την &νάl>ειξη μοp
φων, πού 'δινε στο παιδί την πιο ρωμαλέα ικανοποίηση ! Κι
δταν όίρχιζε -� παράσταση, ή ψυχαγωγία και το γέλιο ξανα
γέμιζαν τό σπίτι και την καρl>ιά του παιl>ιου . . .
Πως ά.νταπόl>ωσε το εθνος στόν " Καραγκιόζη " του δλες
αύτές τίς άπλ�ς &λλά βαθύτερες εύεργεσίες, ποu τοίJ εκαμε ;
Είναι &λήθεια, δτι τίς &νταπόl>ωσε μέ μια είλικριν'ίj καλη θύμιση
καί νοσταλγία, χωρίς ξιππαστερη περιφρόνηση. 'Όλοι συμφω
νουμε γιά τίς παλιi:ς καλl:ς μέρες του Καραγκιόζη , δλοι ξανα
πάμε τά παιl>ιά μας στο θέαμά του, έ:τοιμοι νά κρυφοχαρουμε
πχ.Χι κ' έμεϊς. 'Αλλά τη μεγαλύτερη έγγραφη τ'ίjς έθνικ'ίjς θύ
μησης κ' έκτίμησης την έχει κάμει ό
Καραγκιόζ·% " στην
παροιμιακ-η φρασεολογία μας, δπου τά όνόματα και οι δροι του
ρεπερτορίου του ξεφυτρώνουν, δπως οι φράσεις των πιο σο
βαpων μας θεσμων. 'Έτσι, χωρίς νά προχωρήσω στίς έρμη
νείες τους, σημειώνω τοuς συμβολισμοuς των όνομάτων : " Κα
ραγκιcζης ". " καραγκιοζάκια ,,
κολλητήρι ,, και " κολλη
τήρης " , " Μπάρμπα Γιωργος " , " Μορφονιός " , " Σιορ-Διο
νύσιος", c c Άβραμίκος ", ι ι ΒελΎj Γκέκας ", c c Ντzρβέναyας" . . .
καl τοuς δρους: " Μπαράγκα του Καραγκιόζη " , " στο γάμο
του Καραγκιόζη", " ή κατάντια τ'ίjς Καpαγκιόζαινας ", " το
βιολί του Χατζηαβάτη " , "ή μύτη του Μοpφονιοϋ " '"ή κα
μπούρα του Καραγκιόζη" κτλ 'Επίσης φράσεις &r.:ό τίς παρα
στάσεις, δπως τό κλασικό : " 'Έξελθε κατηραμένε δφι . . . " η
t c l\1oU Οώσανε ξόλο J άλλrΧ εφαγα κ' έγιΟ ! ,, τΟ Ct
θα φCLμε
καί θά . . . κοιμηθουμε νηστικοί " καt το συμβολικο " Χάι,
μαννούλα μου !", του Μπάρμπα Γιώργου. Κι &κολουθουν κοντά
σ' ω);rά πλ'ίj �ος &νεκΙ>ο rολογικά κείμενα, &πο σκην1:ς καί πα
: . . .
ραστασεις του Καραγκιοζη
Νομίζω πώς του χρειάζεται χαί μιά πιό συνειl>ητη έκl>ήλωση
τιμ'ίjς, του " Καραγκιό�η " , γιά δσα μίiς πρόσφερε. Οι κα
pαγκιοζοπαϊχτες κάνουν δ,τι μπορουν νά κρατ·�σουν το &γαπη
' σε κάποια Ι>υνατότητα παοου
μένο τους θέατρο στη ζωή, ι)
'
σίας. Έμεϊς μποpουμε νά τοuς βοηθ·ή σουμε μέ Ι>υό ούσ1.α στι
τρόπους:
α
)
Νά
όργανώσουμε
την
Όμάl>α
των
Φίλων
κοuς
του Καραγκιόζη, ποu θα φροντίζει το θέμα τους έπιστημονικά,
καλλιτεχνικά καί οίκονομικά, καί β \ Νά έξασφαλίσουμε έ:να
μόνιμο Θέατρο Καραγκιόζη , χειμωνιάτικο καί καλοκαι�ινό,
στην πρ :"τεύουσα, δ7; ου θά παίζουν με τη σειρα δλοι οι κα p αγ
κιοζοπαιχτες μας, οι παλιοί, οι σύγχρονοι καί, &ς εύχηθουμε,
οι μελλοντικοί. οι παραστάσεις θά γίνονται γιά μεγάλους
και μικροuς καt γιά τοuς τουρίστες . . . ' Αλλά θ α γίνονται και
γιά την tl>ια την ιστορία του θεάματος .
"
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Μακάρι να χαν ερθει - &ν 'Ι)ταν ποτέ 3υνατόν ! - τιΧ πρά &:ναμόρφωση του έλληνικου Καραγκιόζη " εγινε κατ.Χ τlς 3υό
γματα στήν Έλλά3α, κατ.Χ τήν 'Απελευθέρωση του 2 1 , μ' τελευταίες δεκαετίες του 19ου αtώνα " καl πώς δ Μπάρμπα
εναν κάποLΟV τρόπο, &στε άντL νcΧ γίν::ι, τέλος, πpωτειJουσα Γιwργος έπίσημα καθιερώνεται στα 1 89 7 (σ. 1 1 32 - 4 ) . Του
ή 'Αθήνα νιΧ γινόταν ή Ζάκυνθος, ή Κέρκυρα, το 'Αργοστόλι, rδιου δές καί : " Ί-Ι λεβεντιιΧ τ'ίjς Ρούμελης στο έλληνικο
μι.Χ πολιτεία 3ηλα3ή κάπου . στιΧ ΈφτιΧ νησιά ! Ό νέος έλλη λαϊκο ΘΞατρο " , στή " Νέα Έστία " του 1 95 7 σ. 661 - 668.
νικος πολιτισμος θιΧ ξεπετιόταν rσως, τότε, &:πό Ιf.να κέντρο 'Όπως είναι γνωστό, &:πό τιΧ 1 889, δ Δ. ΚορομηλΕί.ς επλασε
πού θά 'χε χωνέψει τον δυτικό, φυσικιΧ καί ταχτικά, καl θ' δυο παράλληλα καινού;;,ια θεατρικιΧ εrδη, μέ &:πόλυτη &π·ήχηση,
&:κτινοβολουσε ώριμος κ' έξυψωτικος προς τον &.λλον έλληνι κυβερνημένα &:πο εξοχους ήθοποιούς (Παντόπουλος ) η καl
σμό. Είχαν 'ή δη δώσει τιΧ 'Εφτά ν-ησιιΧ τίς " δμιλίες " καί &:πο 3ημοφιλείς (Γ. Νικηφόρος )· τιΧ εrδη αύτιΧ 'Ι)ταν το Κω
δρισμένα μέρη του " Χάση ", Ιf.να Σολωμό, Ιf.ναν Κάλβο καl μειδ·:ιλλιο καl το Δ pαματικο Είδύλλιο (" ' Η τύχη τ'ίjς Μαρού
προετοίμαζαν τ-fι συνέχεια μ' Ιf.να Μάτεση καί μ' εναν Πολυ λας ", " Ό &:γαπητικος τ'ίjς βοσκοπούλας " ) τιΧ κωμικιΧ πρό
λii. 'Όλοι τους, κι &.λλοι μαζί τους, ·fιταν &.ξιοι νιΧ τιμf,σουν σωπά τους 'Ι)ταν &.νθρωποι λα'ίκοl μέ τοπολαλιές δ Κορομη
τ·fι λαϊκή παρά3οσή, &:πο πάντα γεννήτρα των μεγάλων εργων. λiiς π'ίjγε στούς τόπους πού γίνονται (γι.Χ τή Ρούμελη, το
'Ίσ�ς και νά 'χαμε συνηθίσει �α 'μ1αστε πι� Ί) �εροι, πιΟ εύyε ξέpουμε &:πο φιλικές διηγήσεις )' γι.Χ να μελετήσει τον tδιαίτερο
,
,,
τρόπο τ'ίjς δμιλίας τους &:φου λοιπον ή άναμόρφωcrη του έλ
νικοι, περισσοτερο
ανθρωποι,
οχι τc;σο πολυ βαpβαροι !
'ΑλλιΧ στο Ναύπλιο καl στήν 'Αθ+,να, τή μοιραία &:θλιότητα, ληνικου Καραγκιόζη γίνεται στιΧ χρόνια πού σημείωνε δ Κ.
3έν τήν έμπόδιζε να πάρει τιΧ χειρότερα ξεσπάσματά της μι.Χ Μπίρης καl άφου στlς 3υό αύτΕ:ς θεατρικές άποχρώσεις κυ
μακρόχρονη καλλιέργεια των &:pχόντων καl του λαου καl ξε ριαρχεί δ,τι χαραχτηpίζει, βασικά, τον Καραγκιόζη, ή δια
χυθήκανε &:πο τούς πρώτους, &:δέσμευτες &:ντιλαϊκές tδέες, έ φορετικ·fι δηλαl\-fι προφορά, μπορουμε νά φανταστουμε δτι καl
κείνες πού δσο πύκνωνε τήν
ol 'Έλληνες καραγκιοζοπαί
6ργάνωσή του το έλλαδικο Καραγκιοζ{στικο σκ{τσο τής Μαρίκας Κοτοπούλη στό έντυπο χτες του καιρου πλουτίσανε
κράτος, κερδίζανε καl ήγέτες πρόγραμμα τού Θεάτρου " Μαρίκας Κοτοπούλη " γιά τόν τίς σκιές τους άπο το Θέατρο
εύκολότερα, σ' έποχη ποU ό
δχι τυχαίους, δπως το Δ. Βερ
ναρδάκη - πού τή βλάβη του " Καραγκιόζη " τού Θεόδωρου Συναδινού. ( Μάιnς 1924 ) ήθογραφικός νατουραλισμός '1) 
ταν έπιταγή· εύγενικιΧ ή Σκη
προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε
νή άνταπό3ωσε το χρέος γι.Χ
στήν έργασία μας πού άπλώ
θηκε στlς σελ. 2 6 - 46 στο
το χάρισμα προς τή " Βαβυ
λωνία ". 'Έτσι δένεται κι δ
προηγούμενο τευχος του " Θε
Καραγκιόζης 6pγανικιΧ μέ τήν
άτρου" - αύτή τ-fι βλάβη πού,
έξ�λ��η τ?υ θ�άματοc; rέσα
μέ τή σύστασή της, περιφρο
στην Ελλα3α τον καιρο, ακρι
νουσε τίς λαϊκές καλλιτεχνικές
βwς, πού ή θεατρική μας τέ
προϋποθέσεις κι &.φηνε τούς
χνη yίνετα � λαϊ;<ότερη κα� πού
γραμματισμένους ν' άλωνίζουν
χερ?ιζε,ι τον κοσμο το' � ελ�η �
μέσα στήν περιοχή τ'ίjς ψευ
νικο, τον ταλαιπωρημενο απο
τιiiς μέ σημαία τους τήν κα
το βερναρδακικο δράμα, πού
θαρεύουσα.
γέμιζε τlς παραστάσεις τ'ij ς
Καl δ Καραγκιόζης λοιπόν,
Π�ντψίμας !') , ,πρ�ν � ιαδο�
έξευγενισμένος- έξελληνισμέ
θει πιο πολυ στην Αθηνα ο
νος, εμεινε λαϊκή εύχαρίστη
μπερντές του " Θεάτρου των
ση, χωρίς κάποια πλατύτερ·η
Σκιων ".
έπί3ραση στο Θέατρο, παρ.Χ
Ό άθηναϊκός δημοτικισμός
μόνο στήν &:ρχ·ή, πρlν το ρω
εφερε τ-fιν άνανέωση τοϋ ΘεΧ
μαίικο κατρακυλήσει έντελwς
τρου μας, δταν &.ρχιζε δ 20ος
στη� ούτοπια, Wστ' εyινε ύ
ίώνας (>;αt άπ? συϊ7ρ�φικη
πόδειγμα στο Δ. Βυζάντιο,
�αποψη
( Τρισευγενη , Βαγι.Χ νιΧ συνθέσει τή " Βαβυ
λέρ� ιν� '' ) και άπ� �Ρ ��νευ
λωνία " του. 'Η διαπίστωση
, Σκηνη , , Βα
ι
τικη ( ,, Νεα
αύτή δέν είναι δική μας τήν
, ) , προσηλ μ , νος, χω
σ�λι-;ον
έκφράζει δ Κ. Μπίρης σ' i!;να
� �
ρις επιφυλαξη στα ξενα πρό
βιβλίο του: Ί-Ι "Βαβυλωνία" . . .
υ
και
τόσο
yο ευμέν?ς
1948, " σ . 1 7 . Τήν εμπνευσή
;απο�α.τη, χαρη
, τους, ��;
ωστε δεν
του δ συγγραφέας, λέει, τήν
ε1χε καφο να προσέξει τον
π'ίjρε &:7:0 �ον Καραγκιό,ζ-? πού
,
Καραγκιόζη σιΧν λα'ίκ-fι πηγή,
ε1χε μιαν αναπτυξη στα ελλη
άπασχολημένος να σταθεί μέ
νικι:Χ. χώματα, άπΟ πιΟ· πρίν.
τ' άμεσότερα παραδείγματα
'Έχουμε &.ρα τήν πρώτη ο;χέ
του 'Ίψεν, του Νταννούντσιο,
σ·η του θεάτρου μας μΕ: τον
του Μαίτερλιγκ καί τοu γαλ
Καραγκιόζη σ' έ'.να έ:ργο.
λικου βουλεβάρτου, πού σκορ
Σ' &.λλες σελίδες του Κ. Μπίρη
πουσi στήν Εύρώπη τήν έπίέπίσης ( 1 ) , ή έξ'ίjς φράσή μiiς
3ρασή του.
&:ναγκάζει να τήν προσέξουμε
'Όταν αύτιΧ ξεφτίσανε, ή Σκηπού μας πληροφορεί πώς ή
·

·

«Ό
Κ αρ α.y1< ιόζης έ λληνικό
ι Ε1στ ία»
θέατρο»
« Ν έα
1 9 3·2 δ η μ ο σ ι ευ μ 6ν η ·σέ συ.ν έχειες
στόv 520 τό.μο &.πό τή σ . 8 4 6 .

(1 )

λαϊκό

( 2 ) Δές μιά μελέτη μας «' Η
Π α ν τ ο μ ί.μα, ίνας λαϊκός &γωνι
•στής τοϋ θεάτ ρου μας» « Ν έα �ε
στία» 1'946 dοπό τή σ.ελ . 860.
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νή μας φάνηκε πώς βρΎjκε, για μια στιγμή, τον καιρ6, αν κ
έξωτερικα καί χωρίς να τον άγαπήσει, να καταφύγει στο μπερντέ
του. Τοuτο τ6 ' βαλε σ' έφαρμογΊ] δ Θ. Συνα1!ινος μl: τό " σα
τιρικό " του 1!ράμα " Ό Καραγκιόζης "· πρωτοπαίχθηκε στην
Α'ίγυπτο ( 1924 ) άπο το θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη κι άμέσως,
οταν δ 'ί1!ιος θίασος γύρισε στην 'Αθήνα, τον παρουσίασε καί
στο 1!ικό του θέατρο ('Ομόνοια ) , 26 Μα·tου, με τη Μαρίκα
Κοτοπούλη στον κύριο ρόλο καί με τούς Γ. Γληνό, Δ. Ρον
τήρη, Ν. Ροζάν, Γ. Μαμία, Κατίνα Κολυβα., Γιώτα 'Αργυ
ροπούλου καί 'Αμαλία Λογοθετί1!ου.
Τό έ:ργο άναγγέλλεται την ήμέρα τοu Πάσχα, δπότε, κατα τη
συνήθεια, δ θίασος όίρχιζε την καλοκαιριν·ή του /)ουλειά: " . . .'Ο
Καραγκιόζης είναι πρόσωπο ύπαρκτό, ή καμπούρα τοu δποίου
συμβολίζει την τιμιότητα, Ί]τις παρεμβάλλεται 1!ιαρκως ώς
έμπό1!ιον είς την πρόο1!ον καί έπικράτησιν ένός άνθρώπου. Μία
1!ιαρκης σύγκρουσις της τιμιότητος τοu Καραγκιόζη με τον
ά1!ελφόν του Έπίτροπον είς κόίποιαν έκκλησίαν, εναν τύπο
θεοφοβούμενου παληάνθρώπου " (" Έλ. Β'ijμα " ) .
Παρατηρε'ίτε ; Ό συγγραφέας aεν άντλεί άπό το λαϊκό θέαμα
παρα μια φιγούρα, τό παρατσούκλι πιο πολύ, τοu " ύπαρκτοu "
προσώπου, μ' ενα σωρό όίσχετες περιπτώσεις για την ψυχο
λογία καί τίς πράξεις τοu λα'ίκοu Ί]ρωα καί των όίλλων προ
. σώπων. 'Έτσι, άπλώς έ:γραψε κ' Εν' &.λλο εργο (( άνάλογο ",
με την έπιγραφη " Παλιάτσος " ('Αργυρόπουλος, 1 934, θέα
τρο " ΒρετiΧννια" ) (3) , χωρίς νά 'χει σκοπό να κερ1!ίσει τίποτα
άπό την οποια, τυχόν, τεχνικη των Ίππο1!ρομίων.
Ή καμπούρα aεν άποτελε'ί για τό μπερντε άφορμη για κανένα
μεγάλο ζήτημα - μοu τό βεβαιώνει δ μελετημένος γύρω άπό
το θέμα φίλος Τ. Δραγώνας - στο Συνα1!ινό γίνεται σύμβολο,
σύμφωνα με μια γενικη τάση του για παρόμοιες άλληγορίες.
Τό κύριο πρόσωπο τοu θεατρικοu έ:ργου είναι νόθος, για λό
γους πλοκΎjς μίΧ.λλον, στην τρίτη πράξη. Κατα την 'ίί)ια συμ
βουλευτικη πηγ·ή μου, ή άγνότητα τ'ijς γέννησής του aεν πιά
νει καθόλου τόπο στο μπερντέ· εύγενικά, δ φτωχός καί δ ξυ
πόλητος aεν έπιτρέπει στον έαυτό του να συζητε'ί οίκογενεια
κά του μπροστα στον κόσμο οϋτε τον άπασχολε'ί με τό αν εί
ναι γνήσιος 'ή νόθος γιος τ'ijς μητέρας του.
Ί-Ι άπομάκρυνση τοu συγγραφέα άπό τό λαϊκό Ί]ρωα είχε
παρατηρηθεί πολύ· δ Ν. 1. Λάσκαρης έίγραψε στο " 'Έθνος " ,
μετα την " πρώτη " , Ιf.ν' όίρθρο καί σχολιάζει τό θέμα τοuτο
{1 Ίουν. ) . Στο πρόγραμμα 1!ιαβάζουμε : " 'Όταν δ κ. Συνα1!ινός έ1!ιάβ'Χσε τό έ:ργον του ένώπιον τοu θιάσου, ή κ. Μαρίκα
Κοτοπούλη ένθουσιάσθη τόσον ώστε έζήτησε να παίζη αύτη
τό πρόσωπον τοu άλλοιθώρου Ί]ρωος . . . " . Πρωτα, κατα μια
κοσμικοφιλολογικη συνήθεια, τό 'χει 1!ιαβάσει σε κύκλο φί
λων (1!ες μια έπιστολη τοu Μ. Λι1!ωρίκη, " 'Ελ. Β'ijμα '', 1 7
( 3•)

Ό

« Κ αφaογ;κ ιόyη ς» τυττwθ1rrκε 1 92:5 κοοί δ

«nαλιάτσος»

1 935.

·

Ίανουαρ. 1 9 2 4 ) . Τό t1!ιο rlλλωστε �κανε καί 6 Σπ. Μελας
για τό " Μια νύχτα μια ζωη " ( οπου πιο πάνω, 1 7 Ίουλ. ) .
Ό θίασος είχε πολλα πρόσωπα καί μάλιστα σπου1!α'ία καί
κατάλληλα για να παίξουν ί)ημιουργικα σαν πρωταγωνιστες
τό ρόλο: Τό .Μ. Μυράτ, τον 'Αργυρόπουλο, τό Λογοθετί1!η
- δ πρωτος μάλιστα είχε Ί]1!η παίξει (27 Όκτωβρ. 1 9 1 7 ,
" Σκρίπ " ) καί 1!ιακριθε'ί στο " Γελωτοποιό τοu βασιλέως "
τοu Π. Δημητρακοπούλου σαν τιμητική του, αν καί μακρι
σμένο άπό τη σαλονίστικη κομψότητά του. 'Έναν άπό τούς
τρείς θα είχε στο νοu του δ συγγραφέας καί, οπως θα δμολο
γήσει δ 'ίί)ιος, aεν έ:πλασε τον Ί]ρωά του σ' άνταπόκριση με
τό λαϊκό πρόσωπο τό χαρτονένιο.
'Η Μαρίκα Κοτοπο•)λη aεν ήταν μόνο ήθοποιός έ:ξοχη . Σύγ
χρονα ήταν καί ·ήθοποιός μl: γνήσιο λαϊκό έίνστιχτο· ή
προφορά ":"ης, ή κίνησή της, ή έπί Σκην'ijς παρουσία της,
τό μαρ;rυροuσαν- μ7;ορε'ί ν' όίκουγε �πό μικp ·ή, μοιρα�α, τη�
καθαρευουσα στο θιασο του_ σπου1!αιου πατερα της, αλλα, η
ψυχή της ήταν άί)έσμευτη · τη φαντιΧζομαι άεικίνητη πάν
τοτε �α τριγuρίζε1ι στ� παρ �σκήνια, στΊJν π�ατεία, ν� κάθε
.... καθισματα εκστατι
ται ποτε μπροστα, ποτε στα τελευταια
κη προς το συνολικό θέαμα τ'ijς Σκην'ijς καί τ'ijς βρα1!ια.ς, γε
νικά· άπο τότε θα επιανε, με την ί1!ιαίτερη εύαισθησία της,
τη , ρωμιοσύνη της �ίχε 1!οθε'ί �νεπιγν ώστως να �λέπ� ι �η
,
1!ικη , μας πρ c;γματικ ?τητ� και, την κ �ατησε
μ �λονοτι ο 1!α
_
σκαλος της, ο Θ. Οικονομου ζουσε
τη γερμανογλωσση θεα
τρικη α'ίσθηση. Στο όίκουσμα τοu ρόλου έκείνη εΙ1!ε το πανί·
ξύπνησε τό έίνστιχτό της, τό βασικο στοιχείο πού δ1!ηγε'ί τον
καθένα μας στο σωστό, καί ζήτησε το ρόλο, αν καί aεν είχε
τίποτα πού να κολακεύει μια γυναίκα στα σαράντα της χρό
νια· ήταν ή πρωταγωνίστρια καί τον π'ijρε.
Τό παίξιμό της κατακάλυψε τό έίργο· αύτό είναι •ο σφιΧλ
μα καί τό θαuμα των μεγάλων ήθοποιων, άλλα καί μέθη τοu
θεατ'ij ( 4 ) . Ό Συνα1!ινός εΙχε φανταστεί ενα πρόσωπο μέσα στο
t t σαλό ι "' που α Κ �VΕ!. πνεϋ α μ� τα έξ τε ικd: καλοό
�
�
� �
rι \
1
πια του Καραγκιοζη· οταν μετα την t πρωτη , , ο Μ. Λι1!ω
ρίκης έ:γραψε στο " 'Ελ. Β'ijμα " την κριτική του καί τοu πα
ρατήρησε οτι aεν κράτησε τη γνησιότητα τοu τύπου, έκεί
νος, σε μια ί)ίστηλη άπάντησή του στην 'ί1!ια έφημερί1!α, r,� 
μείωσε : " . . . ' Αλλα τότε, γιατί να μην σκαpφαλώση [ δ Μ.
Λι1!. ] στη Δεξαμενή { 5) , οπου, έκτος τοu Καραγκιόζη , ύπάρχει
καί μουσική, 1!ροσιά, καί λουκοuμι με νερό. . . 'Αλλα ποίος
ποτε είπε οτι δ 1!ικός μου Καραγκιόζης κατ'ijλθε είς συναγω
νισμον με έκε'ίνον τοu θεάτρου των σκιων; Ποία ή σχέσις
Ι

( 4 ) Ρφά ύττοy.ραψμ1yει τήν <0έλιληνικό'τηrτά» της δ n. ΚατσW..η ς
( «Φ:lλ-ολοyιΙΚ1ή n ρ ω•τ Ο)ΟJ>C>V ΙΙά» 11947, .σέ μιά σύν•τ ο,μη; ,μελέrτη• τ·ο υ , σ. 3·6 ) ,
Γ ιά τ � v «έ1λλ•η·vιικιότη1τ.α!)> ό.ι:> οcr.μέ.ν-ωv �1θ!οrπ1ο ι.Qν μ.ας Vτuχ1ε vάi ι5χοvμε
γpάιιμzι μ : ά με.λ�τη, σ'τούς «' 0,pίιζσ"'"'ες» 1 9'413, σ. 442'-447 .
( '5•) Σrτά «Θέατρα»: «Πό�,aεον», Δεξ,cψ·ενή, δ λαοφι'λής Μόlλλ ας».

1934 : " 'Άλκηστη" τού Εύριπίδη dπό τή "Λαϊκή Σκηνή" τού Κάρολου Κούν. Ή σκηνογραφία 'τού Δ. Δ ιαμαντόπουλου, μέ τ'
dντικρυστa σπίτια, dλλά καί οί στάσεις καί τό περίγραμμα τών ήριόων θυμίζουν μπερντέ. ('Ηθοποιοί: Π. Ζερβός, Κ. Κιτσόπουλος)

Μακέτα τοϋ Τσαρούχη γιd τήν " ' Ερωφlλη" τοϋ Χορτάτζη. "Εχει eναν dέρα Καραγκιόζη. ("Λαϊκή Σκηνή" Κάρολου Κοiν, 1 934)
μεταξύ έκείνου καί του Ι>ικου μου; Τότε γιατί τον ώνόμασα
Καραγκιόζη ; 'Έτσι Ίjθελα . . . " (2 'J ουνίου ) .
Δουλειά μας έΙ>ω RΕ:ν είναι ν α έξετάσουμε το εργο περισσό
τερο· μιΧς το &παγορεύει το θέμα μας πρέπει, ώστόσο, να
ύπομνησθεϊ' πως ό " Καραγκιόζης " ύπ'ijρξε μια έπιτuχία,
καί μΕ: Ι>ικές της χάρες, &φου καί στη Μαρίκα Κοτοπούλη
· εl>ωσε μια τέτοιαν &φορμή, καθώς καί στο Γ. Γληνό, τον
έ ξαίpετο καί μεγάλης γραμμ'ίjς l>ημιουργό, την εύκαιpία να
παίξει τον 'Επίτροπο Οαυμαστά. 'Επί πλέον, βασικά, ύπ'i) ρχε
ενας συγγραφέας καί ή έπίl>ρασή του στο κοινο Ι>Ε:ν 'Jjταν λίγη ·
το παίξιμό τους δμως, είχε το ερεισμά του στο γράψιμο:
Παίχτηκε 20 φοpΕ:ς γραμμη κ' είχε κ' έπανάληψη πρίν τε
λειώσει το καλοκαίρι. 1 !. 0 . 8 ? 2 l>pαχμΕ:ς ή εlσπραξή του, ένω
το Ι>εύτερο σ' έπιτυχία, &πο τα έπτα έλληνικα τ'ijς περιόl>ου,
γν<::.ρισε 1 6 παραστάσεις καί 86.85? l>ραχμΕ:ς το Ταμεϊ'ο του·
πρόκειται για το " Μια νύχτα μιά. ζωή " (" Έλε•)θερον ΒΊ)
μα " , 16 Νοεμβρ. 1 92 4 ) · γενικα το καλοκαίρι του 1 924 'Jjταν
πάρα πολύ καλο γιά τούς θιάσους. (Γιά τον " Καραγκιόζη "
γραφτήκανε όίγριες κριτικές του Φ. Πολίτη π.χ. καί του Κ.
ΟtκονομίRη ) . Μετά, παίξανε πολλοί το ρόλο, ό Χρ. Νέζερ,
ό Φαρμάκης, ό Μίμης Φωτόπουλος π.χ. , ό καί πιο λιτός, ό
πιο &νθρώπινος lσως αύτΕ:ς τίς μέρες έ:νας ήθοποιός, ό Κον
ταξ'ijς, τον παίζει στην ύπερατλαντικη περιοί)εία του.
Ή Μαρίκα Κοτοπούλη, πού Ι>έν το συνήθιζε νά φιλολογεϊ'
γιά τούς ρόλους της καί πού Ι>Ε:ν τ'ίjς όίρεσε νά παρασταίνει
τον τάχατε, ύπεpάσπισε την ,Cρμηνεία της καί την προσωπι
κή της &ντίληψη γι' αύτήν : " . . . 'Όσον &φορΊ- Rιά τά εργα
τιΧ όποία έ!παιξα έφέτος, νομίζω, Οτι ό ρόλος του (( Καραγ
κιόζη ,, 'Jjτo ενας άπο τούς πιο Ι>υνατούς μου ρόλους, τον ό
ποϊ'ον &πέl>ωκα πρωτίστως δπως έγώ &ντιλαμβανόμουν . . .
Κάθε &ρτίστας μελετιΧ καί &ποl>ίl>ει δπως αύτος αίσθάνεται
καί δπως του έπιβάλλει ή τέχνη του . . . " (Συνέντευξη στΊjν
έφημ. " 'Ελεύθερος Τύπος " , 31 'Οκτωβρίου ) .
Ί Ό 1 92 4 δμως είχε κ' έ:ναν όίλλον " Καραγκιόζη " : του Φώ
του Πολίτη το " Καραγκιόζης ό Μέγας ", " σάτιρα ". Είν'
ενα θεατρόμορφο βιβλίο καί φαίνεται πώς ξεκίνησε γιά να
μην πάθει δ,τι &κριβως του συνέβη, νά ξεχαστεϊ' l>ηλαl>ή. Ό
ll>ιος το θεωρεϊ' πώς είναι . . . συνέχεια πολύχρονης προσπά
θειας πού φανερωνότανε μΕ: κριτικ±ς. Δείχνει . . . σ' όίλλο φως
- μΕ: σατιρικο Gφος - τη βάση τ'ijς προσπάθειας αύτ'ijς και
το σκοπό της" ( 6) . Παραl>εχόμαστε την &ξία τ'ijς Κριτικ'ίjς του
Φώτου Πολίτη, για τον καιρό του, καί πόσο χρήσιμο ύπό
l>ειγμα έγκρατείας στο γράψιμο καί στο 'Jjθος θά ·ijταν σήμερα.
Τιμουμε βίχθύτατα τη βασικη για την έξέλιξη του Θεάτρου
μας σ.κ-r,νοθετική του έργασία, την άναγεννητικη καί την ύψηλή,
καί γι' αύτο &ποφεύγουμε να πουμε την πάρα πολύ μεγάλη
Ι>υσαρέσκεια πού μιΧς εΙ>ωσε το Ι>ιάβασμά του καί πάλι αύτές
τίς μέρες φτάνουν οσα εlχαμε γράψει σε μια πολύστηλη με( 6 ) Δiς τό ,μ,";:ό 11'pόλογό

το-v.

λέτη μας ( ') . Οί τύποι του Καραγκιόζη έΙ>ω κρατιουνται δλοι
δπως τούς ξέρουμε, ή όργάνωση του έ'ργου Ι>είχνει δτι ό συγ
ϊρα Ί'έας ξέρει το είl>ος καί δτι το τιμιΧ, ή γλώσσα του είναι
ωραια κλπ.
'Άσχετα μΕ: το βιβλίο του αύτό, πάρα πολύ σπουl>αϊ'α μελετή
ματα έ'χει έμπνεύσει στο Φ. Πολίτη ό Καραγκιόζης, πάντα
μέσα στην κύρια αίσθητική του γραμμή· γι' αύτο χρειάζεται
προσοχη καί έξοικείωση μέ την &τμόσφαιρ χ του γι& νά τά
χαρεϊ' κανείς καί νά τούς βρεϊ' τη σημασία τους. Ό φιλομαθης
&ναγν<::.στης μας μπορεϊ' εί5κολα να τα βρεϊ' στο Β' τόμο της
" Έκλογ'ίjς &πο το εργο του" , σ. 1 4 3 - 1 53 καί σ. 20? - 2 1 :! .
Τ ο τελευταϊ'v l>ημοσιεύεται στίς σ . 4 0 - 4 1 αύτου του τεύχους.
Ή 'Επιθεώρηση, φυσικά, Ι>Ε: μπορουσε παρά νά μιλήσει γι::ί
το γεγονος του καλοκαιριου πού &νέβηκε ό &στέρας των Σκιων
πάνω στη Σκηνή· παρατηρω τίς σημειώσεις μου του 1 924,
μΕ: την ίl>έα πώς ή 'Επιθεώρηση Ι>Ε: θά 'χανε μιά τέτοια
έπικαιρότητα και πέφτω πάνω στ-!)ν t t Πρωτευουσιάνα '',
έπιθεώρηση l>υο &ληθινά εύγενικων άθηναίων τ'ίjς καλ'ijς
'Αθήνας, του Α. Βώττη καί του Αtμ. Δραγάτση (θέατρο
" Κεντρικό " , 25 Ίουν. 1 92 11 ) , μουσικη . Γp. Κωνσταντι
νίl>η. Διαβάζω : " ΠριΧξις Α' , σκηνη Γ' Στον Καραγκιόζη ,
οί -�θοποιοί Ί]ρωες του μπερντέ. . . ΠριΧξις Β', σκηνη Β',
Στο χαρέμι τ'ijς Μουσουλούμ (Το δνειpο του Μπάρμπα Γιώρ
γου ) . Μπάρ μπα Γιωργος, ό Α. ΓονίR·% πού 'λεγε τά περισ
σότερα - fJιαι;άρχης ! - Ό κομψογράφος Α. Βώττης μου Ι>ί
νει την έπεξήγηση πώς 'Jjταν τετράστιχα έπικαιρικά πολιτι
κά καί κοινωνικά. Καραγκιόζης, ό Ν. Βάχλας.
Προφανως, το θέμα του Καραγκιόζη γίνεται κοινος -:-όπος γιά
το έλαφρο μουσικο θέατρο καί είναι βέβαιο πώς έμεϊ'ς Ι>Ε:ν
ετυχε νά μαρκάρουμε δλες τίς περιπτώσεις, ώστε νά τίς πα
ρουσιάσουμε έί)ω τώρα.
Στην περίοl>ο 1 92 6 - 2 ? , ό Χρ. Νέζερ είχε θίασο στο παλαιο
θέατρο Κυβέλης (Χρηματιστήριο ) · &πο τίς 1 2 Νοεμβρ ίου κ'
έπί Ι>υο μ'ijνες επαιζε την έπιθεώρηση του Βώττη "ΜΕ: το παρ
Μν '" στίς 10 Φεβρ. 192? &νέβασε τά " Καρναβάλια του
Καραγκιόζη ' " ή tφημ. " Έλληνικη " τ'ijς προτεραίας &να
γράφει : " . . . 'Όλος ό κόσμος του Καραγκιόζη έμφανίζε
ται &πο σκην'ijς '" θά γλεντουσε την &ποκpιά του " εtς τά
καμπαρΕ: τ'ijς ' Αθήνας καί στίς ταβέρνες. Έννοεϊ'ται Ι>Ε: δτι
Ι>ιά νά είναι το γλέντι πλ'ijρες, συμμετέχουν είς τ·ην παρέα
του Καραγκιόζη καί τύποι &θηναϊκοί. Λέγεται δτι το τρα
γούl>ι τ'ijς " Παλιάς 'Αθήνας " πού θά τραγουl>ήσει δ Σιορ
Διονύσιος [Π. Κυριακός ] . . . Αί σκηνογραφίαι νέαι '" εχω
&κούσει δτι άναμεταξύ τους ·ί) τανε καί μιά του Μεταξουργείου.
Καραγκιόζης ό Χρ. Νέζερ καί το λιμπρέττο " του κ. Βλά
μη ' " στο θίασο καί οί κυρίες Ν. Μωρέττη καί Μ. Κούρμη.
Μουσικ.Υ. Ν. Χατζηαποστόλου.
.
ΔΕ:ν είν� ι Ι>υνατο νά έπαναλάβω τίς προφορικΕ:ς πληροφορίες
1·954,

(7)

σ.

« • ο Φώτος Πολίτης &v:βρ.ωrπος τοϋ Θε:άιτ pοu» ( « Ν έα ιΕστ(α»,
1 . 6.82-1 . 70'1 , στίς σ. 1 .691-,2 ) .
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γι.Χ τήν έντύπωση της " πρώτης " αύτ-ίjς έξ α!τίας τοϋ λιμ
πρέττου· φαίνεται πώς ήταν έξόχως δυσάρεστη· δταν δέν ύ
πάρχει ντοκουμέντο γραπτό, ή κοινοποίηση δέν έπιτρέπεται
παpά σέ μι.Χ σειρά άνεκδότων καl μάλιστα γι.Χ δσους άγαποϋν
το θέατρο τ6σο λίγο, ώστε να έντρυφοϋν σέ άστεϊ:α πού το
θίγουν. Τη δέκατη μέρα τά " Καρναβάλια " είχαν άντικατα
σταθεϊ: καl στlς 28 τοϋ μηνος ήρθε σωσίβιο το .. 'Αποκριά
τικο παρντόν ". Στάθηκαν δμως τα " Καρναβάλια " άφορμη
να πάρει l!,να νούμερο " Ό Καραγκιόζης μασκαρiiς " (Ν. Βά
χλας; ) το άναγγέλλει ή έπιθεώρηση " Μπαλλαρίνα " , την έπο
μένη της " πρώτης " τους, πού είχε άνεβεϊ: άπο τlς 4 Φεβρ.
κ' επαιρνε γοργ.Χ μιαν άποκριάτικη μορφη (θέαη;ο Κοτοπούλη ) .
Στα 1 9 2 9 στην έπιθεώρηση Ή Παριζιάνα " τοϋ Αtμ. Δρα
γάτση καl τών άλησμόνητων Σ\>λβιου καl Καρακάση, μέ μου
σικη Γρ. Κωνσταντινίδη, άνέβηκε στο θέατρο " 'Ιντεάλ " ,
δπου την καλλιτεχνικη διεύθυνση τήν είχε δ θεαματικος Α.
'Αρντάνωφ. ( 5 Μα·tου ). Στή Β' πράξη σημειώνεται κ' ltνα
νούμερο " Καραγκιόζης ". Το έκτελοϋν ο[ Έλ. Χάλκη, δ
Μ. Χαντiiς, δ Μαυρέας, δ Ίατρίδης καl ή Σοφία Βερώνη·
το φειδωλΟ πρόγραμμα δέ l>ίνει περισσότερες διευκρινίσεις
ή άνάμνηση τΊjς τελευταίας πο1) εκανε, μικρη - μικρή, το Κολ
λητήρι, αν καl είναι θαμπή, μiiς Ι>ίνει τ-�ν πληροφορία δτι
Νιόνιος ήταν δ χαριτωμένος δ Μαυρέας, Καραγκιόζης δ Μ.
ΧαντiΥ.ς ( ; ) . καl πιθανώς Μπάρμπα Γιώργος δ Στ. Ίατρίl>ης
πού 'κανε τον κάπως άνάλογο Μπάρμπα Χρόνη στον " ' Αγα
πητικο της Βοσκοπούλας " μέ τον Κατράκη (1955 ) .
' Η δυσκολία να παρουσιαστεϊ: δ Καραγκιόζ·ης πάνω στη
Σκηνη προέρχεται άπο το πρόβλημα νά: βρεθοϋν οί άρμόl>ιοι
ήθοποιοl καl μάλιστα για το φτωχο θυμόσοφο. Γι' αύτο ο[
'Ασημακόπουλος, Σπυρόπουλος καl Παπαl>ούκας, δταν συναν
τήσανε σέ θιάσους πού 'Ι>ιναν Ι!,ργο το Ν. Σταυρίl>η, εγραψαν
πρόθυμα τα φινάλε τους. (Ό Ν. Σταυρίδης επαιζε Καραγκιόζη
άπο παιδί, στο νησί του, στή Σάμο, μέ εrσοδο ) :
α' ) " Φεστιβ.Χλ στήν 'Αθήνα ", μουσικη Μ . Θεοφανίl>η, θέα
τρο " Σαμαρτζ'ij " , σκηνογραφίες Μ. 'Αγγελόπουλου (!ι Ίουν.
1 951 ) : " . . . Τέλος στο φινάλε τοϋ εργου, μέ τον τίτλο " Σε
ρά·c άλ' άμερικαίν " θα παρουσιασθοϋν ο[ πολιτικοί εtς χαρα
κτηριστικούς τύπους τοϋ θεάτρου τών σκιών ώς γαμπροl πού
έπιδιώκουν νά πάρουν την έξουσία, θετη κόρη τοϋ πασiΥ.. Πα
σiΥ.ς δ κ. Πιουριφόϋ. . . (sic ) ". (" 'Έθνος " ) .
β' ) " 'Ηλιοβασιλέματα", μουσικη Γ. Μουζάκη, θέατρο "Μπουρ
νέλλη ", 24 Μαρτ. 1 959. 'Αρκετές φορές, αν καl οχι συχνά,
τα νούμερα τών έπιθεωρήσεων τυχαίνει καl δημοσιει.)ονται·
κατ.Χ κανόνα, παρ.Χ τα χειροκροτ·ήματα πού κερδίζουν, σκοp
πiiνε μετ.Χ καί χάνονται. Ό ήθοποιος Ράλλης 'Αγγελίl>ης !!,χει
Ι>ιασώσει το φινάλε άπο τα .. 'Ηλιοβασιλέματα " · γι' αύτό,
άλλ.Χ καί για να Ι>ιασώσουμε κ' έμεϊ:ς έl>ώ l!,να ντοκουμέντο
για το πώς χρησιμοποίησε 'Επιθεώρηση, το Θέατρο τών Σκιών
ή θ.Χ παραθέσουμε δσ' άποσπάσματα νομίσουμε άπαραίτητα
σα μια συμβολη στη γενικότερη μελέτη τοϋ θέματος πού
άπασχολεϊ: αύτο το τεϋχος τοϋ " Θεάτρου " .
'Αρχίζει, μ έ πρόλογο έπικαιρικά: " Ό Καραγκιόζης Δήμαρ
χος - δ λ ο ς δ θ ί α σ ο ς " :
" Πάλι έκλογές δημοτικl:ς στην ομορψη 'Αθ·ήνα.
Σπάει γιά λίγο τ-ίjς ζω-ϊjς ή πλήξ·η κ' ή ρουτίνα
κ' ο[ 'Αθηναϊ:οι χαίρονται δπως κ' έπl Μερκούρη
τ'ijς έκλογ'ijς το ζωηρο καί μέγα νταβαντούρι . . .
Τί πανηγύρι, κύριοι ! Πού δπως τοϋ άρμόζει
πάλι ξαν.Χ μiiς θύμισε λίγο τον Καραγκιόζη ". .
('Ακούγεται μουσικη εtσαγωγη Καραγκιόζη. 'Ανοίγει το ριν
τώ: Το πανί τοϋ Καραγκιόζη. Άριστερ.Χ άντl για σαράι ή
Δημαρχία καl δεξι.Χ ή παράγκα τοϋ . Καραγκιόζ·η. Φιγοϋρες
παρασταίνουν πλ'ίjθος πού άκοόει τον Καραγκιόζη, πού άνεβα
σμένος στην παράγκα μl: ψηλο καπέλο βγάζει λόγο ) .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Άγαπητοl συμπολίτες,
κλέφτες καl λωποδότες
καί άξιότιμοι Κυρίες καl κύριοι . . . ΦΩΝΕΣ : Ζήτωωω !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗ� : Παρακαλώ, μη l>ιακόπτετε, γιατί l!,χω
να φάω καί τρεϊ:ς βδομάl>ες. Κατέρχομαι εtς τ.Χς έκλογάς
γι.Χ δήμαρχος 'Αθηναίων, χωρlς χρϊ:σμα καl έπίχρισμα,
άχρωμάτιστος, 4:μπογιάτιστος, άσοβάντιστος χαί πειναλέος.
ΦΩΝΕΣ : Ζήτωωω !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καl πειναλέος, λέγω, Ι>ιότι ·ή πεϊ:να
είναι l>ημιουργος τών μεγάλων σκέψεων. Καραγκιόζη, έσκέ
φθην, l!,να πρω·t, πώς θά φiiς; Γιά νά φiΥ.ς πρέπει να γίν-ης
μάγειρος η Ι>ήμαρχος. Προτίμησα το Ι>έπτεpον, γιά να σώσω
την πόλη. ΦΩΝΕΣ : ΜπράΒοοο ! . . .
(Φεύγει το πανί τοϋ Καραγκιόζη. Σκηνικο 'Αθήνας. Βγαί"

νει μέ τήν εtσαγωγΎJ το μπαλέττο . . . ΜΙ: μουσικη εtσαγω
γή, το ρεφραlν τ'ίjς Γκέϊσσας, μπαίνει ή φανφάρα τοϋ δήμου
καl άκολουθοϋν Καραγκιόζης, Μπάρμπα Γιώργος, Σιορ Διο
νύσιος, Σταύρακας, Χατζηαβάτης, 'Ομορφονιός ) ". Σ' αύτούς
δ Καραγκιόζης Ι>ιανέμει μ' εί.\θυμο τρόπο τlς t'Jπηpεσίες τοϋ
Δήμου καl μετά: ερχονται κυρίες τοϋ θιάσου σαν συνοικίες τ'ίjς
πρωτεύουσας. Το χειρόγραφο τελειώνει : (Τραγούl>ι ) :
" Γραμμη το Κολωνάκι
για το Καραγκιοζάκι
θα πάει νά ψηφίσει, μέζ άνφάν,
νά μποϋν στη δημαρχία
τα λαϊκα στοιχεϊ:α
κι δλοι έκεϊ: να λέν : 'Αλονζ άνφάν "
'Η 'Επιθεώρηση άφομοιώνει τον Καραγκιόζη τυπικα καί τον
φέρνει στα καλούπια της αύτή εί,ιαι ή στάση τοϋ Θεάτρου
άπέναντί του. 'Όσο για κάτι βαθύτερο, το χιοϋμορ τοϋ Καραγ
κιόζη !!,χει μεταφερθεϊ: στην 'Επιθεώρηση σα γενικη λαϊκη
αrσθηση άπο ήθοποιούς πού τον είχαν όπηρετήσει, Π. Κυρια
κος π.χ., άλλ.Χ έπικρατεϊ: περισσότερο ή α'ίσθηση τοϋ λαϊκου
παιδιοϋ δπως l>ιαμοFφώθηκε , μέ βάση τον rΙ>ιο στούς " 'Απά
χηl>ες τών 'Αθηνών " ( 1 921 ) - ·ή θοποιος κ' έl>ϊ�, το έλληνικο
στοιχεϊ:ο, μέσα στην ξενικη καταγωγη τοϋ λιμπρέτου, δπως
εγινε &λλωστε γενικα σ•ην 'Οπερέτα μας. 'Όσο για τη σχέ
ση Καραγκιόζη -'Επιθεώρηση, θυμίζουμε πώς δρισμένες πολt'!
σύντομες κινήσεις μέ το ρυθμο φιγούρας τοϋ Καραγκιόζη
πού συνηθίζει δ πηγαϊ:ος Β. Αύλωνίτ-ης, καl χάρη !!,χουν πολλη
καί την εύχαρίστηση τοϋ άκροατηρίου δημιουργοϋν.
Σέ παλαιότερες έπιθεωρήσεις, πιο πολύ σ' έκεϊ:νες πού συγκεν
τρώνανε στα συνοικιακά (στοϋ " Λαοϋ " π.χ. ) το κοσμικο
άκροατήριο μετα το 1 9 1 3 , συχνο νούμερο -�ταν μια παραl>ο
σιακη μορφη τοϋ Καραγκιόζη, δ Έβραϊ:ος l!,νας άπο τούς
ήθοποιούς πού τον παρουσίαζε συχνά, δ Ζάχος Θάνος, Ί]τα
νε στα νιάτα του θαυμαστης καl συνεργάτης τοϋ Ν. Λεκατσα.
τοϋ άναμορφωτή, καθώς είναι γνωστό, τοϋ τρόπου πού παι
ζότανε σ' έμiiς δ Σαίξπηρ ώς το 1 880. Ό καλύτερος σαιξπη
ρικος ρόλος τοϋ ΙΜασκάλου ήταν ό Σάυλωκ. Τοϋτο θα μiiς
άνάγκαζε να παραl>εχθοϋμε δτι ό Ζάχος Θάνος είχε στο νού
μερό του κατάλοιπα τοϋ Λεκατσii· l!,νας πάρα πολύ λεπτο
λόγος κυνηγητης τών άποχρώσεων, τών έλαχίστω•ι, τ'ίjς έλ
ληνικ'ίjς ·ή θοποιίας θα μιλοuσε γι.Χ μακρυνές έπιδράσεις έπl
Σκην'ίjς τών τόπων τοu Καραγκιόζη, μέσα άπο το Σαίξπηρ !
Στα 1 93!ι , ό Κούν άνέβασε Ι>υο τραγωl>ίες, μι.Χ κρητικιά, τήν
" Έρωφίλη " καί μια άρχαία, τήν " 'Άλκηστη". Δ·η μοσιεόουμε
μακέτα τοu Ι!,ξοχου καί γοητευτικοu σκηνογράφου, τοu Τσα
ρο�χη, γι� την ( ( :ι �ρωφ�λη " , Ο �ου Οι.α�ρίνε;c-αι. ή , θαυμα�τ�
και πρωτοφαντ-η αισθηση του να ξεκιναει ευγενικοτατα απο
Παραγκιοζtστικη παράγκα στο ' Άνοιχτο κλουβί" τού 'Αλέ
ξη Δ αμιανού. Μπροστά τηc, δ συγγραφέας καί δ Χ. Δοξαράς
'.

τον Καραγκιόζη, χωρίς δμως νά ύποδουλώνεται καθόλου :
Χαριτωμένη λαϊκη όμοι0φιά μΕ: ξεκάθαρΊJ άτομικη προσωπι
κότητα. Δημοσιεύουμε έπίσης σκηνικό τίjς " 'Άλκηστης " τοu
Δ. Δ ιαμαντόπουλου, οί φιγοuρες των κομματιων τ'ijς οκηνο
γραφίας πού άντικρύζονται, οί σ"':άσεις καί τό περίγραμμα των
ήρώων θυμίζει. τΟ μπερντέ. Τοϋτc. είναι g,να στοιχεΊ.'ο &π:� cιύτΟ
πού δ Κούν τό ίf.χει άποκαλέσει : " Λαϊκό έξπρεσσιονισμό " .
Τον tδιο χρόνο μ Ε: τίς έμφανίσεις τοu Κο•)ν παρουσιάστηκε τό
ζήτημα νά συνταξιοδοτηθοuν καί οί καραγκιοζοπαίχτες μί
λησα, σχετικά, μέ τον Γ. Σαραντίδη, πού 'χει σπουδαία θέση
καί πολύχρονη ύπηρεσία r,τό Ταμείο Συντάξεων καί πού
μοu είναι άγαπητός ξεχωριστά, γιατί σάν ήθοποιός ήταν συμ
παραστάτης πιστός τοu Οίκονόμου καί τοu Παπαϊωάννου (") · θυ
μηθήκαμε πώς δ τότε πρωθυπουργός Π. Τσαλδάρης είχε δεχ- ·
τεί μιά έπιτροπη καραγκιοζοπαιχτων καί θά είχε έκφραστέί
εύνοϊκά γιά την έπίδρασ-η τ'ijς δουλειiiς τους στο λαό μας
τεκμήριο ένος τέτοιου γεγονότος, πού έξόργισε τούς άνθρώ
πους τοu Θε-Χτρου - τον Καραγκιόζη τον βλέπουνε, συνήθως,
" άφ' ύψηλοu " - είν' ενα χρονογράφημα τοu Θ. Σακελλα
ρ ίδη στο περιοδικό τοu Σωματείου 'Ηθοποιών " Το Έλλη
νικον Θέατρον ". Συχνά ίf.ξυπνος καί σύ'Ιτομος δ άξιόλογος
καί μορφωμένος συνθέτης, φαντάζεται τούς fιρωες τοu μπερν
τ1: νά εtσβάλλουν στο Ταμείο καί νά ζητοϊ:;ν μέ θόρυβο το
συνταξιοδοτικό τους βιβλιάριο: " . . . Εtς τήν ίf.ξοδον συνήντη
σαν την Κα Μαρίκα Κοτοπούλη πού fιρχετο νά τ'ijς θεωρήσουν
τό βιβλιάριό της.
-Ποιά είσαι, Κυρά μου, τοu λόγου σου, τήν ήρώτησαν.
- Συνάδελφος (sic ) , άπήντησε φιλοφρονέστατα καί ή Κα
Κοτοπούλη " ( 1 Μαρτίου ) . Το χρονογράφημα ίf.χει το σαρκα
στικο τίτλο " Συνάδελφέ μου, Καραγκιόζη ! " (9) .
'Όσο μπορε"ϊ νά ξέρω, έκτός άπο τόν Κούν μέ τούς συνεργά
τες του, πρόσεξε τον Καραγκιόζη ε•)νοϊκά, έκτος καί άπό
τίς προαναφερμένες μελέτες τοu Φώτου Πολίτη, δ Πέλος Κα
τσέλης, μέσα σέ μιά σύντομη έργασία του πού την ά.ναφέραμε
Ί)δη, πού πιστεύει πώς θά 'τανε σωτήρια γιά τό θέατρό μας
μιά " έπιστροφη " στόν ΚαραγκιόζΎ'· θεωρε"ϊ πώς, μαζl μέ
τήν Έπιθεώοηση στίς " Ε:εχωριστές έκδηλώσεις της " και
τά δυο ε'ίδη .. είναι τά μόνα , , πού περισώζουν στον τόπο
μας μιάν tδιότυπην ύπόκριση κ' ενα ζωντανο θεατρικο pυθμο
πού σπάνια 'ι\ καθόλου τον βρίσκει καν�ίς στά ίf.ργα 'ι\ στήν ύπό
κρ�σ-η τοu δραματικοu θεάτρου . . . Ό λαός μας, μέ τό ά.λάθη
το κριτήριό του, στα t( εrΟη " αύτιΧ χαLρεται. άχόμα, και ίΟι.
αίτερα δπου θά βρε"ϊ ίf.ντονο θεατρικο pυθμο καί πλούσιο πη
γα"ϊο αύτοσχεδιασμό. "Αν το δραματικό μας θέατρο θελ·ήσει
νά ξεκινήσει ά.πο τίς γν·ήσιες πηγές του [Σ·ημ., δπως είχε ξε
κινήσει, καθώς εtπαμε μόλις, δ Κούν] καί δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ά
ά. ν α π λ ά σ ε ι ( sic ) τά ύποκριτ•.κά στοιχε"ϊα τ'ijς λαϊκ'ijς
τέχνηc, νομίζουμε, πολλά θά 'χε νά ώφεληθε"ϊ ". (σ. 35 - 36 ) .
'Άλλοτε, τcΧ παιΟι.ά, γόpω στf}ν έφ·η βεία τους, στ--ήνανε, συνή
θως, σάν τό Σταυρίδη, σ' Ι!.ναν έλεύθερο χώρο τοu σπιτιοu τους,
το μπερντέ τοu Καραγκιόζη, γιά τούς συνομηλίκους τους,
ά.κόμα καί μερικά πού δέν θ' ά.κολουθούσανε θεατρικη στα
διοδρομία. Τά εtκοσι τελευτα"ϊα χρόνια τουλάχιστο, δΕ: μοu
eτυχε ν' άκούσω παιδιά νά μιλοuν γιά παρόμοιαν ά.σχολία τους,
οσο ύπηρετοuσα στη Μέση Παιδεία· δέ βγάζω, φυσικά, τε
λειωτικό συμπέρασμα, έκθέτω μιά έντύπωση τ'ijς πείρας
μου· fιξεpα πάντα - ϋσο μπορεL. βέβαια, ενας tδαλγος δά
σκαλος - τί διαβάζανε, τί θέαμα βλέπανε οί μαθητές μου, καί
tσα - 'ί σα είχαν δλο το θάρρος νά μοu έπιδείξουν τήν καραγ
κιοζοπαιχτικ·ή τους, τυχόν, έπίl>οση · θά μέ είχαν, έλπίζω,
καλέσει σε καμμι.cΧ. tt πρώτη " τους χατα σUμπτωση , τα
Γυμνάσια πού μ' είχαν συγκαταριθμ·ή σει στl.1 προσωπικό τους,
·)j ταν σέ μακρινές γειτονιές μόνο, γιά λίγους μ'ijνες, τοποθε
τ·ήθηκα σΕ: Γυμνάσιο " ά.ριστοκρατικ'ijς " γειτονιiiς, δπου καί
γνώρισα, δχι σά συνάδελφο, καθώς Οά 'θελα νά πώ, ά.λλά σά.
μικρο μαθητ·ή , τό διευθυντη τοu περιοδικοu " Θέατρο " · δέ
μοu 'κανε ομως τη χάρη νά. μοu μιλάει γιά καλλιτεχνίες.
άπλώς μοu " άνακοίνωοJε ,, τίς έκθέσεις του· ήταν το μόνο
παιδί πού μέ ά.πόφευγε στο διάλειμμα καί πού μέ κοίταζε

ν · .

(·8)
Θά παραιτήιpηιn ό άν αιγ ώ σ τη ς μας οτι έ.λάΕ'>Ο>με άνά:Ύ'ΚΙ}
σ' rnύτή� τήν έp•γ α σ ί α μ.ας1 ά�πό πολλές πpοσω'Τft1κές hπεξ11!)'ι\Ισ ε ι ς ά�
θ,)ώπ�ωιv Π>cύ Εi:'ηjσαν όρ · ισιμέ.vα Θ�i!�.ι·�τα· τ·οC�το δέιv εΤvαι πάV"τα καλός
δδηyιός, γ ίνε.ται δμως μ ο ιιραίος γιά περι.στά.::τεις δπως τοϋ Κ α pα;γκιόζη
8τrcv δέν Cc�Θc voϋv οί γ � α'Πτέ ς ΠΙ'\Ιγ ές· θά i}τ.αν ό:ιS:ύ\:.ΟJτηι 1Τρ<rγ•μα<τ:ΙΚά ή
μ λέ�τ·η, τοϋ Κ αpιαιγκ · όι�η, άιπό τf1v θτrοψήι μ α ς , σJίπή, Π'Ού έιπιιχειρεί
τώρα τό «'Θέlοοτρο». &ιp.yότεφα, σέ δ έ,κσ. π. χ . χ·ρόνι•α, of α.μιε.σες μαρ
'τ·υιpί1ες θά. εΊίχ1:)"Υ έν1Τ'ελώς )('Cι9-Ξi.
(9) Ο�ί καp.αιγ1χ :οζοπ.αίΧ'τε ς παί pνουν ηSη� σύ τ αιξη , άπό τό 1 9319,
σύμφωνα μέ τ ή συζijτη1�r\ ,μ<η> μέ τόν Γ. Σ crρcrντί:δη.
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βλοσυρά : θά μάντευε τό βάρος τίjς μελλοντικ'ijς συνεργασίας
μ�υ '?;την έφ-ιψο;ρίδα ,κα! στ? περ ;οδικό πού � ιευθύνι;; ι !
Δεν ακουσα, επισης, εδω και τριαντα δυο χρονια, σπουδαστ/:ς
Δραματικων Σχολων νά μιλοuν γιά Καραγκιόζη δχι μονάχα
σαν ά.σχολία - τοuτο θά 'ταν κάπως ά.πίθανο, ά.φοu ήταν
ύποψήφιr,ι ·Ι]θοποιοί. 'Έτσι, μ' Ε:κπληξη, είδα εναν ά.πό το1)ς
πιό ά.γαπημένους μου φίλους καί μαθητές, το Λεωνίδα Τριβι
ζά, το) " Κυκλιχοϋ ", νά μ.οϋ ίλιλάει (1958 ), λίγο ά.φοu είχε
τελειώσει τη Σχολη τοu " Θεάτρου Τέχνης " , δπου τον είχα
συναντήσει, δτι λογάριαζε νά όργανώσει τότε ενα θέατρο
Καραγκιόζη , γιά να έκφρά:σει κάτι τί σύγχρονο· τό πανί του
θά στηνόταν στ·Ι)ν Πλάκα· το σχέ)ιο δέν πραγματοποιήθηκε,
δπως είναι γνωστό, ά.λλά πάντως φανερώνει μιά πνευματικη
προετοιμασία αίσιόδοξη καί δΕ: θά 'χαμε καμμιά δυσκολία
νά παραδεχτοuμε πώς αύτη τοu ήταν ενα ύπόβαθρο γιά νά
στηρ ίξει την έκλεχτη δουλειά του στο θέατρό του· δέν είναι
_ καθόλου μικρο πράγμα νά σέβεται κανείς τήν παράδοση τοu
τόπου του. Καί τώρα, μοu έξομολογf1θηκε, δέν Ε:χει έγκατα
λείψει αύτη την ίδέα καί οτι τη συζητε"ϊ μc τον 'Αργυρ:Χκη.
'Ιδού λοιπόν πού ο! καλύτεροι νέοι μας δΕ:ν ίf.χουνε στο νοϋ
τους μόνο τό Ζενέ, το Μπέκετ κιχί τόν 'Ιονέσκο.
Καί για τοuτο ύπάρχει καί μι-Χ &λλ·η ά.πόδειξη , πού ομως Ε:φτα
σε να γίνει παράσταση μέ τό " 'Ανοιχτο κλουβί " τοu Α. Δα
μιανοu· το ά.νέβασε στην " Πορεία'', δεύτερο, ίf.ργο τ'ijς προσπά
θειάς του (21 Φεβρ. 1 961 ) καί το eπαιξαν οί Χρ. Δοξαρiiς, Κ.
Τύμβιος, Α. Δαμιανός, Μ. Βούρτση, Ν. Πασχαλίδης, Νέλη Ρού
μπου, Έλ. Στραγαλii, Β. iΊΙητσάκης, Σ. Νοταρii, Θ. Κανέλλης.
Ό Δαμιανός ά.ν+,κει στά παιδιά πού ύπαινιχθήκαμε δτι παί
ζανε, μικρά, Καραγκιόζη στο σπίτι τους. Ό tδιος λέει στο
πρόγραμμα : " ά.ποπειράθηκα, μέ μιά γκρούπα πού είχα στο
Πειραματικό Θέατρο , νά φτιάξω αύτοσχεδιαστικά μέ τούς ήθο
ποιούς μιά παράσταση Καραγκιοζέϊκη ". Το " Πειpαματικο
Θέατρο " '!)ταν ενα ξεκίνημά του στο θέατρο " 'Αλίκης " ,
1 94 8 . Πραγματικά, είχε γίνει λόγος γιά μιά " Καραγκιοζέ"ί
κη " παράσταση πού δέν πραγματοποιήθηκε· μiiς είχε ά.πα
σχολήσει, τότε, στη σ. 80? τ'ijς " Νέας 'Εστίας ". Μέ το
" Άνοιχτο κλουβί '', συνεχίζει, πλησίασε τό θέμα μέ τήν
ά.νάμνηση τών " παιδικών του βιωμάτων " σά μιά έξακολού
θηση τ'ijς ά.πόπειρας τοu 1 94 8 .
Το ίl.ργο είναι. πιο "δλοκληρωμένο" σχετικά μ έ τοu Θ. Συναδι
νοu· δΕ:ν παίρνει εναν τύπο μόνο, ά.λλά μεταγράφει στη γλώσ
σα τ'ijς Σκην'ijς εναν tδιά:ζοντα " Καραγκιόζη γιατρό " πού
καταλ·ήγει " μάγερας " . Ί-1 έπιθυμία του είναι νά πλουτίσει
τη δράση του μέ στοχασμό, μc σύμβολα καί μέ λυρικές πινε
λιές δ fιρωας μιλάει μ' ενα πουλί καί θά τοu ά.νοίξει τό κλουβί
νά φύγει, (" τό κλουβί τ'ijς τύχης μας " ) .
'Η σκηνογραφία (τ'ijς Κ. Χαριάτη ) δέν είναι ενα δωμάτιο
κοινό, πpοσπαθε"ϊ νά γίνει ποιητικl) μέ βάση τά γνωστά μο
τίβα τοu πανιοu καί μάλιστα, στη Η' πράξη τ'ijς κωμωδίας,
οπου στο μαuρο φόντο σχεδιαζότανε τb σαράι, αν οί σημειώσεις
μας πού κρατήσαμε κατά την παράσταση δέ μiΧς ξεγελοuν.
'Ανάλογη στάση είχε κ' ή μουσικη (τοu Γιάννη Μαρκόπουλου ) ·
καί δ συνθέτης ά.ν·ήκει στά παιδιά " μέ τίς φιγοuρες, μέ τό
πανί καί μέ τά τραγούδια τοu Καραγκιόζη ", καθώς το λέει
στο πρόγραμμα κ' έκε"ϊνος. Στό σύνολο το ίl.ργο ά.νέβηκε κομ
ψα και (( προχωρημένα ' ' , Οχι cc νατουραλιστικd:. " παρ d:. κά
πως πιΟ c c πνευματικά ", μ' Ενα c c στυλιζάρισμα " στΟν τρόπο
πού έμφανίζανε ο! ·Ι]θοποιοί τά πρόσωπα των σκιών, μέ την
προσπάθεια νά τούς " μοιάσουν " · τοuτο το ύποaηλώνει μιά
φωτογραφία στο πρόγραμμα.
Κάπως e":"σι πρέπει νά 'ναι ή σχέση τοu Θεάτρου μας μ!:
τον Καραγκιόζ·η μας -� " πρώτη " ματια - ά.λλά καί κάθε
ματιά - δl: μπορε"ϊ να φιλοδοξήσει γιά τον έαυτό της την
πληρότητα· γι' αύτο μελετοuμε διαρκώς, για νά. τfιν προσεγ
γίσουμε, δσο μποροuμε κι δσο τό έπιτρέπει δ έλληνικό;
τρόπος ίf.ρευνας, μέ τίς δυσκολίες της καί μέ τη μοναξιά τ%.
ΓΙΑΝΝΙ-ΙΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
1.Γ. Το φθινόπωρο τοu 1 953 - ο! παραστάσεις τών Τραγω
διών στο θέατρο είχαν πάρει μιά σταθερό.,..ητα - στο τέρμα
'Αμπελοκήπων, στο " Θέατρο τών Σκιών " , ά.νέβηκε τό έξ'ijς:
" Ό Καραγκιόζης καί ό Οίδίπους Τύραννος " · 1)παινιγμούς
συνάντησα σΏ1ν " Καθημερινη " 26 Σεπτεμβρίου καl στο
" R'ijμα " 2 ' Οκτωβρίου. Ήταν, πιστεύω , τψ.ητικl) τοu προ
σωπικοu· δέν eχω άρμοδιότητα για περισσότερα. Πρcσφέρω
την εΥ.δηση, την δχι ξεκάθαρη, για το τί νά 'ταν ά.κριβέστερα
-� παράσταση, σ' δσους μελετοUν τιΧ σzετικιΧ μΕ: τΟ δραματο
λόγιο τοu Καραγκιόζη κι:Λ την ά.νανέωσή του.
σιδ.
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Τού ΦΩΤΟ Υ ΠΟΛ/ΤΗ
Ό Φωτος Π ολίτης είχε &.σχολη.θε� πολ\.ι μΕ: τον Καραγκιόζη. Έκτος &.πο το &.ποτυχημttνο
'
θ εατρικο' του εργο
''
" Κ αραγκιο'ζ ης ο' Μεγας
'
" ( 1 924 ) , ειχε
"'
_ επιφυ
,
γρα'ψ ει και' τρεις
λ'Λιοες
'� στην
" Π ρω·tα " ( 1 5 και 22 ' Ι ουλ. 1 931 και 7 Όκτ. 1 932 ), ποu &.ναi)η μοσιεύτηκαν στο i)εύτερο
τόμο τΎjς " ' ΕκλογΎjς &.πο το �ργο του ". Ή τελευταία i)ημοσιεύεται αΔτούσια παρακάτω :

Οι περισσότεροι 'Αθηναίοι 3Ε:ν ξεχνουν το καλοκαίρι τον Κα τους πλαταίνει τήν Ιf.ννοια τ'ίjς 3γ;μοτικ'ijς μας ποι+,σεως καί
ραγκιόζη. ΔΕ:ν ξέρω αν ηκωνται άπο το περιεχόμενο τών κωμω τήν άνυψώνει. "Αν δμως ε'ίχανε χαθ'ij στο πέρασμα τών
διών, ποt) παίζουν οί σκιεροί '\) pωες, η άπο τή συμβατικ'Υιν t3ιορ χρόνων τά τραγού3ια αύτά, κι' αν εtχαμε γιά μονα3ικά 3εί
ρυθμία τών t3ιων αότών μονόπλευρων ήρώων. 'Όσο ν&ναι, δ γματα τ'ijς λαϊκ'ijς μας μούσης τά λιγοστά έπίκαιpα στιχουρ
Καραγκιόζης εΙναι άπο 7ίς Ι.ίγες έκ3ηλώσεις γνησίας λαϊκ'ijς τέ γήματα, πού συνθέτουν κάπου κάπου, μΕ: βάση το ρυθμο τ'ijς
χνης, πού Ιf.χr;ιυν έπιζήσει στον αtώνα μας. Γιατί 31:ν πρόκειται 3ημοτικ'ijς ποι+,σεως, 3ιάφοροι &γνωστοι κι' δίσημοι λαϊκοί τρα
έ3ώ γιά θεληματική, έσκεμμένη άναβίωση η άναζωογ6νηση λα'ί γου3ιστ1:ς ( δποιος Ε:χει κάνει στρατιώη]ς, θδίχη συναντήσει στο
κ'ijς καλλιτεχνίας. Δέν συμβαίνει έ3ώ δ,τι Ιf.γινε μέ τά Ιf.πιπλα, σύνταγμά του τέτοιους βάρ3ους ) , τότε βέβαια ή κρίση μας γιά
μl: τά κεντήματα η μ1: τά ύφαντά, πού άφου τά έγκατέλειψαν οί ":ά ποιητικά μνημεία του λαου μας 3έν θά Ύ)ταν εύμεν+,ς. 'Ωστό
χωρικοί, τ' άνεκάλυψαν οί ύπερπολιτισμένοι. Ό Καραγκιόζης σο καί πάλι θά μπορούσαμε, άπο τά σύγχρονα κακότεχνα αότά
στήνει τήν παράγκα του στο πιο &σημο χωριό, δπως καί στήν τραγού3ια, νά συλλάβουμε το βασικο ϋφος, τον θεμελιώ3η ρυ
πρωτεύουσα. Καί εΙναι σίγουρος γιά τήν πελατεία του. Δέν θμο τ'ijς 3ημοτικ'ijς ποι+,σεως, τήν t3ιαίτερη μορφή πού τή χα
έyν�ρισ� 3ιακο;τ� ;'ii ς καλλιτεχνικ'ijς του στα3ιο3ρομίας. 'Όπως ρακτηρίζει καί πού περνα &χυμη κι' άποξηραμένη στά σύγχρονα
3εν εγνωρισε κ εξελιξη.
έπίκαιpα στιχουργf,ματα. Τή μοpψ� λοιπόν, το ρυθμο τ'ijς γνή
Δέν έννοώ έξέλιξη έξωτερική. Τέτοια παρατηρείται στούς 'Αθη σιας λαϊκ'ijς θεατpικ'ijς τέχνης μπορουμε νά συλλάβουμε καί στον
ναίους ·Καραγκιόζη3ες. Αότοί χρωμάτισαν τά ρουχα τους, φρα Καραγκιόζη. Κ' ή μορφή αύτή μπορεί νά μας 3ιaάξη πολλά σΕ:
γκοφορέθηκαν, άπέκτησαν t3ιαίτερη σβελτέτσα, ώστε νά 3εί μιάν έποχή άπόλυτης αtσθητικ'ijς άναρχίας, δπως ·� σημερινή,
χνουν καί τίς 3υο πλευρές τους, έπλούτ,σαν το θίασό τους μέ γιατί ή λαϊκή τέχνη, άπρόσωπη καθώς είναι, άπο3ί3ει Ιf.ντονα
καινούργια πρόσωπα, κλεμμένα άπο τίς άθηναϊκές έπιθεωρή τον καθαυτο ρυθμό της, γιά τον όποίον καί μόνον έν3ιαφέρεται.
σεις. 'Όμως δλα αότά 3έν Ιf.χουν σημασία. Ό βασικος ρυθμος
του λαϊκου α•)του θεάτρου παραμένει δ t3ιος στήν 'ΑΟήνα, Το θέατρο, σάν έξελιγμένη, μεγάλη τέχνη , εΙναι ή πληρέστερη
δπως καί στο πιο &σημο χωριο τ'ijς έλληνικ'ijς γ'ijς. 'Όμοιος μέ Ιf.κφραση του άτομισμου, δπως Ιf.χω άναπτύξει πολλΕ:ς φορΕ:ς
τούς κοινωνικούς " πρωτοπόρους " τ'ijς έποχ'ijς μας, πού μένουν στή σειρά τών έπιφυλλί3ων αύτών. ΔΕ:ν μορφώνεται " 3ραμα ",
άλυσο3εμένοι στην οtκονομική νοοτροπία, πού τούς κληρο3ό δταν 3έν εχη συλληφθ'ij δ " τραγικος δίνθρωπος , , ' δ μοναχικος
τησε δ χειρότερος άστισμός, ο[ Καραγκιόζη3ες τ'ijς άθηναϊκ'ijς δίνθρωπος, το δίτομο, πού 3ημιουpγεί έλεύθερα κ' ύπεύθυνα τή
" πρωτοπορίας " κινουνται μέσα στά περιωρισμένα πλαίσια τ'ijς ζωή του. Γιά νά ύπάρξη σύγκρουση 3ραματική, πρέπει νά βpε
λα'ίκ'ijς αότ'ijς Οεατρικ'ijς τέχνης, δσο κι' αν σαλτάρουν έπιτη- θουν άντιμέτωπα 3υο η καί περισσότερα πλάσματα μέ άπόλυτα
3ειότερα άπο τούς προγόνους των. Ό Καραγκιόζης παραμένει συνει3ητο το 3ίκιο τ'ijς ύπάρξεώς των. Ό τραγικος τόνος ύπάρ
μορφή πρωτόγονης θεατρικ'ijς τέχνης, μιας τέχνης 3ηλα3ή, πού χει στή•J άγεφύρωτην άντίθεση του έλεύθερου άτόμου προς τίς
τά καλούπια της 3έν τ&σπασε άκόμη δ νικηφόρος άτομισμός. δίλλες 8υνάμει5 πού κυβ�ρνο�ν τή ζωή, δ7ο ;ες κι' αν είναι: μοίρα,
, κοινωνια, πολιτεια, ανθρωπινες
_
''Αν 3έν έξελίσσεται έσωτερικά δ Καραγκιόζης, εΙναι γιατί 3έν Θεος,
αγελες.
ύπάρχει έξέλιξη στή νοοτροπία τ'ijς μάζας. Ή λαϊκή τέχνη 3έν Αότή εΙναι ή 3ραματική τέχνη στο κορύφωμά της. 'Έκφραση
μπορεί νά προχωpήση. 'Επαναλαμβάνεται. Προχώρημα εΙναι άτομισμου. 'Όμως ύπάρχει κ' ή δίλλη θεατρική τέχνη, ή άπλή,
το τέλειο ξεπέρασμά της άπο το λυτρωμένο &τομο, πού θ' άνα ή θεατρική τέχνη σά στοιχειώ3ης άνάγκη αtσθητική του άν
τιμήση η θ' άρνηθ'ij τlς παρα3εοομένες άξίες. οι λαϊκές μορφl:ς θρώπου. 'Όπως άναζητας το τραγουaι, το χορό, τήν άπεικόνιση
του θεάτρου σβήνουν η μαραίνονται, δπου προβάλλει tσχυρή του έξωτερικου κόσμου, δμοια θέλεις νά έκφράσης μιά συγκίνηση
πρωτότυπη 3ραματουργία. Αότο συνέβη σ' δλη τή 3υτικήν καί με το αtσθητικο μέσο τ'ijς μιμικ'ijς. 'Από τήν πιο τρυφερή
Εόρώπη.
του ήλι,κία, δ �νθρ <:>πος μιμε�
'Ωστόσο, δ Καραγκιόζης μας,
ται. Το παιοι, στην προσπα
σά ζωντανο άκόμη άπομεινάρι
θειά του νά πάρη μέσα του
γνήσιας λαϊκ'ίjς τέχνης, μπορεί
τον κόσμο, πού άποκαλόπτεται
ν� 17,ας 3ώ� 3ι3άγίl;ατα π?λ
όλοένα στ� ξαφνι?μέ1να μάτι�
λα. Οχι σαν περιεχομενο, αλ
του, λυτρωνεται α3ιακοπα με
λά σά ρυθμός. 'Υπάρχει καί
τή μιμική. Καβαλλα /:να ρα
στον Καραγκιόζη, δπως καί
β3ί καί ύποκρίνεται τον κα
στο 3ημοτικο τραγουaι, πλη
βαλλάρη, χοροπη3α καί χρεμε
ρό;-ης ρυθι;ου, άpμο� ία ύλικ,ου
τίζει γιά νά κάμη το δίλογο,
,
Το γεγονος,
και εκφρασεως.
μιμείται το σωφέρ, τό Μ
δτι κακοί καpαγκιόζοπαίχτες
σκαλο. Αότήν τήν άνάγκη τ'ijς
μας παρουσιάζουν σf,μερα ά
μιμήσεως, πού εΙναι μορφή
νάλατες καί ήλίθιες κωμω3ίες,
τέχνης, έκοηλώνει σε τέλειο
3έν πρέπει νά μας άπατα και
ρυθμο το λαϊκο θέατρο.
νά τοποθετουμε γι' .αότο τον
Βέβαια, τό περιεχόμενο τ'ijς
Καραγκιόζη, σά λαϊκΊJ θεα
λαϊκ'ij 7 αύτ'ίjς τέ}νης , εΙν� ι
τρική τέχνη, σέ μοίρα πολύ
φτωχο. , Η κοινωνια, σα συ
κατώτερη άπο &λλες έκ3ηλώ
νολο, εΙναι βαρ•'>ς δργανισμος
σεις τ'ijς λαϊκ'ijς αtσθητικ'ijς.
καί χον'τροκέφαλος. Καί τό
Μας Ιf.χουν περισωθ'ij ώς τά Καί Σαtξπηρ διά τού Καραγκι6ζη: " Ό Όθέλλος" η " Ό Μαύ λαϊκο θέατρο θά ί1ουλέψη μl:
σήμερα 3ημοτικά τραγού3ια ρος τής 'Ανατολής" . Ξυλογραφtα τού Γερμανού Κ. Vrieslander, τούς άπλούς, μονοκόμματους
παμπάλαια, · πού ή δμορφιά άπό άφtσα τού Δ εδούσαρου, δημοσιευμένη άπό τόν G . Cαimί. '\)ρωες καί τούς άπλούς, μονο40

κ?μι;-α;ους άπ6κληp ου5 τΊjς κοιν �νί7ς ,πού έξ�πηρετε,ί. οι -1\ρωε�
κ οι απόκληροι αυτοι
είναι κατ ο.ναγκην υποτυπωδεις, γιατι
τούς λείπουν τα άτομικιi Εκείνα στοιχεϊα, ποU μονάχα τΟ &το
μο μπορε"ί να βρ'ίj μ' έλεύθερη νόηση. Σαν -i)ρωες η άπόκληροι
κοινωνικοί μορφώνονται μονάχα άπό την εόμεν'ίj η τη δυσμεν'ίj
�pίCJ� τΎ}ς κοι�ωνίας �πέναντί1 τους, �Εν εΙναι ���τ6φ�τα, , άλ�cΧ
ετεροφωτα πλασματα. Ο Θανασης Διακος λχ. η ο Μεγας Αλε
ξανδpος τοϋ Καραγκιόζη, άl\ύνατο να μην εΙναι μονοκόμματοι
παλληκαράδες μεγαλόστομοι. Π<-;}ς να μιλήσουνε για " φόβο ",
8πως ό Ναπολέων του Σω, η πώς να έκτελέσουν βουτιΕς σd:ν
έπαίσχυντοι φυγάδες, οπως ό Καίσαρας τοϋ lδιου συγγραφέως;
Ό καραγκιοζοπαίχτης, πού θα τούς προίκιζε τυχόν μi: τέτοια
καθαρώς άνθρώπιvα άτομικα στοιχε"ία , θα γιουχαϊζ6ταν άπό
το χοντρ,οκέφαλο , κοιν6 του. , Τό rδι? κι' ό καμπ?ύρης -i)ρωας
εΙναι και παραμενει κατεργαpης και μικρολωποδυτης.
'Αλλα το περιεχ6μενο τοϋ λαϊκοϋ θεάτροu δi:v μποpε"ί να μiΧς
ένίlιαφέρη. Ό ρυθμι\ς του μ.iΧς δίνει την οόσία τ'ίjς μιμικ'ίjς.
Πώς εισάγεται ό κάθε σκιώδης 'ή ρως στη δράση ; Μ' Ι!.να τρα
γοϋδι. Τ �αγοϋδι, πο� εί� αι τ;ο �π6σταγμ.α; τ'ίj� ύποστ�σεώς τ?υ,
θεωρουμενης, φυσικα, μεσα απο κοινωνικο πρισμα. Το τραγουδι
αύτ6; πού Ιtχει r:ερι;;ωθ'ίj �ς το�ς σ,η � εριν?ύς, καραγκιό_ζηδ�ς άπο
. υποκριτικης τεχvης.
παραδοση παλια, ειναι η, ιδια η ουσια της
'Απέχουμε πολύ κ' έμε"ίς κ' οι ξένοι σήμερα άπο την άκριβ'ίj
καταν6ηση τ'ίjς τέχνης τοϋ ·ί;θοποιοϋ. Τίς περισσότερες φορές,
ό ήθοποιος συλλαμβάνει κομματιαστα το p6λο του, σα φράσεις
η σα σκη� ες χωριστές , �ο� Εκ τ/"υν ύστέρ �ν προ c:π�θεϊ: να τL�
1Ετσι, συχνα, η εργασια του φαινεται αχαριστη και
,
συνδεση.
στα lδια του τα μάτια, κι' αν δi:ν είχε η αν δi:ν άπέβλεπε στο
χειροκρότημα τοϋ άκροατοϋ, δi:ν εΙναι άπίθανο να τον τσάκιζε
έντελώς το έπάγγελμά του. Τό τραγοϋδι, πού εισάγει στο πανί
κάθε -i)ρως τοϋ Καραγκιόζη, εΙναι λύτρωση. Κι' ·� λύτρωση αότη
λείπει άπό τον ·ήθοποιό τό σημεριν6.
'Όταν συλλάβης ύποχριτικα Ι!.να πλάσμα ζωντανό, ή ήθικη
. μορφη τοϋ πλάσματος αότοϋ στραγγίζει μέσα σου σε τόνους και
σi: φράσεις &πλές καί σε εικόνες μορφασμών. Προϋπόθεση τοϋ
γεγονότος αότοϋ εΙναι, δτι για σένα, για τον έαυτό σου, ή ·ή θικη
μορφη τοϋ πλάσματος έκείνου Ιtχει έξαντληθ'ίj. 'Όταν τό παιδί
μιμε"ίται το χρεμέτισμα καί τό ποδοβολητό τοϋ άλόγου, λυ
τρώνεται γιατί Ιtχει συλλάβει, παρα την άντίληψή του, ολη τη
μορφη τοϋ πλάσματος πού το συγκίνησε. Τό παράδειγμα αότό
εΙναι πολύ &πλό. "Ας προχωρήσουμε λοιπον παρέκει. οι περισ
σότεροι γονε"ίς, μολονότι εχουνε δώσει βαφτιστικα όvόματα στα
παι8ιά τους, οεν άρκοϋνται οϋτε στα όνόματα αύτά, οϋτε στα
ύποκοριστικά τους. Τούς προσθέτουν Ι!.να &.λλο δνομα, μιαν
�λλη ,έπίκληση, πού, τίς π� ρισσ,ότερες φ o pi:� δi:ν σ·ημαί�ει,, τίπο-τ;α
απολυτως: εΙναι μια σειρα φθογγων, χωρις νόημα. Το ιδιο γι
νεται κα� στη� �y�πη, μετ� ξU ....OU? άγ�πημέ�ων. ',ΑφοU �ξαν:
_ ολα τα υποκοριστικα των ονοματων, ολα τα πουλια και
τληθουν
τ� λ?υλούδι� , , έξευρίσκονται , &.ναρθροι φθ�yyο,ι η ύπ�κορι�τι-;α
�υθα:ρετα, :,ναντι,α 7ρ?ς ,τους γ�ωσσικους ν? μους. -!tλλα δε�
αρκουνται ουτε σ αυτο. Ο καθενας τους παιρνει και μουσικα
μέσα του τούς φθόγγους έκείνους τ'ίjς τρυφερότητος, μ' Ι!.να
ύποτυπώδες τραγούδημα, μ' Ι!.να σίψσιμο έλαφρό τών φωνηέντων
·/) ώρισμένης συλλαβ'ίjς κι' άποδίδει, σi: μ.οναχικ/:ς ι;}ρες, την
έρωτικην αύτην έπίκληση μ' Ι!.ναν τόνο φων'ίjς άλλιώτικον άπό
τον ·φυσικό του, μ' Ι!.ναν τόνο, πού κρύβει τρυφερη συγκίνηση
καί πού θέλει ν&.ναι ή πρώτη, &.πλαστη, στοιχειώδης " μουσι
κη " σύλληψη τοϋ έρωτικοϋ άντικειμένου.
'Αλλα δi: μένει κ' ή φυσιογνωμία τοϋ έπικαλοϋντος άσυγκί
νητη. Τίς περισσότερες φορες διαγράφεται στα χαρακτηριστι
κα τοϋ προσώπου, πού ένεργει μ' αότόν τον τρόπο, &πλός μορ
φασμός, Ιtστω καί σαν έλαφρο χαμόγελο ήδονικό. "Αν μιλιΧ
δ πατέρας για το παιδί του, άναφέρει τό &.ναρθρο έκε"ίνο παρα
τσοϋκλι, πού τοϋ έ:χει δώσει, μέ τόνο φων'ίjς καί φυσιογνωμικό
παίξιμο &.νάλογο προ·ς τον χαρακτ'ίjρα τοϋ άγοριοϋ του η τοϋ κο
ριτσιοϋ του, προς τον χαpακτ'ίjρα, δπως τον εχει συλλάβει μέσα
άπο την τρυφερή του στοργή. Ό έρωμένος, δταν άναφέρη τό
δνομα τ'ίjς έρωμένης του• &.θελά του τρυφεραίνει τη φωνή του
κι' &παλαίνει την Ιtκφραση τοϋ βλέμματός του. Γειτονιές η χω
ρια δλόκληρα βαφτίζουν μέ tδιαίτερα παρατσούκλια τούς συν
τοπίτες τους, δχι παρατσούκλια πού σημαίνουν κάτι - δπως
γίνεται στη Ρούμελη (αύτη εΙναι ή " λογοτεχνική ", ας ποϋμε,
·ή " φιλολογικη " σύλληψη τοϋ τύπου ) - άλλα παρατσούκλια οπως στην Καpδια τοu l\fωριiΧ - ΠΟ>J δέν έ:χουν Καμμιαν ώρι
σμένη σημασία. Ό φθόγγος, καθ' έαυτόν, Ιtχει ζωγραφικην
ά�ία - άξία1ν άν�παραστάc:εως τοϋ ώρισμένου άνθρώπου - κι'
αυτος λυτρωvει .υποκpιτικα.
Το τραγοϋδι, πού εισάγει στη σκηνη κάθε -i)ρωα τοϋ Καραγκιό-

' Αφίσα τού καρα γκιοζοπαίχτη Βουτσινδ., μαθητή τού Μίμαρου

ζη, βγαίνει άπο τέτοιαν άνάγκη, κ' είναι ή συμμαζεμένη ύπο
κριτικη έ:κφραση σέ άπόλυτη πληρότητα. Τό τραγοϋδι έκεϊ:νο
εΙναι ή ·ήθικη μορφη τού σκιεροϋ -i)ρωος, Ιtντονη χαί διαυγής.
Προεισάγει στη δράση, δπως οι άρχα"ίοι·πρόλογοι χ' οι πρόλογοι
πολλών δραματικών έ:ργων τών άρχών τ'ίjς 'Αναγενν·ήσεως.
Ό καραγκιοζοπαίχτης άλλάζει τό χρώμα τ'ίjς φων'ίjς του, για
να έκφράση τον -i)ρωά του. Το &πλό, μουσικό σκιτσάρισμα Ε:χει
άναπτυχθ'ίj σέ πλαστικο τραγοϋδι. 'Ολόκληρος δ Μπάρμπα
Γιώργος, δλόκληpος ό Χατζηαϊβάτης, δλ6κλ·ηρος δ Βελ'ίj
Γκέκας ύπάpχουν στο εισαγωγικό έκε"ίνο τραγοϋδι τους, πού
τLς, πιο· πολλες ψορΕς 8Ε� ά�αφέρετα,ι σ' , αύτοUς ,τοUς _ί8ι�υς, κα,ι
στα πεpιστατικα τους, αλλα είναι ανεξαρτητο εντελως απο τη
δράση κι' άπό τον ειδικό λόγο τ'ίjς έμφανίσεώς των. Τό τραγοϋδι
αότό, σ' Ι!.να θέατρο σκιών, εΙναι το άπόσταγμα τ-Ίj ς ύποκpιτι
κ'ίjς έκφράσεως τοϋ κάθε τύπου πού προβάλλει.
Ή ύ�όκρι�η ε!ναι μι,α συ�ολ �κη σύλ�ηψη, \1-ουσικ,η κ�t χορευ
τικη., Ο καθε ηθοποιος,
σαν &τομο, θα ποικιλη τους ρολους του
μέ την άτομική του καλλιτεχνικη προσφορά. 'Αλλα οι λεπτο
μέρειες τοϋ παιξίματος ύποτάσσονται στο γενικόν έκε"ίνο ρυθμό.
Δέν ltχει καμμια σημασία ποιούς δρόμους παίρνει ή τέχνη στο
λαϊκ6, και ποιούς στο δραματικό θέατρο. Το πρώτο διασώζει,
μέ τον τρόπο του, τόν &γνό ρυθμό τ'ίjς τέχνης αότ'ίjς, πού άπό
μιαν &.ποψη πλησιάζει πολύ περισσότερο στην άνώτερη δραμα
τικη ποίηση - την άρχαία έλληνικη- άπο τα &.λλα, μεταγε
νέστερα θέατρα. Καί στο άρχα"ίο θέατρο, ή έvτονώτερη συγκί
νηση έίlίνετο μl: καθαρό τραγοϋδι. 'Όλη ή ύπόκριση έκορυφώ
νετο σ' έ:κφραση άπόλυτα μουσικ·ή. Τό ξαναλέω : δ Καρα
γκιόζης δέν μiΧς ένδιαφέpει σαν περιεχόμενο, άλλα σα ρυθμός.
'Έχει άποκpυσταλλώσει σε κατακάθαρες, &πλές γραμμές την
εν�οια, της ύποκpι:_ικ'ίjς τέχνης, πού ή έποχή μας την έθόλωσε
και την
παρεξηγει.
ΦΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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Τή; ΕΛ ΕΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟ

Κάνουμε συχνα ενα λάθος: πιστεύουμε πώς ή Λαϊκη Τέχνη, δ Λόγος μήπως δ/:ν είναι λόγια μονάχα, μά καί λογι
άνήκει σ' ενα πρωτόγονο στάδιο Ε:κφρασης. Γι' αότό, &.λλωστε κό, λογικη του ε'ίδους δηλαδή, νόμος καί είρμός τ'ijς μορ
δημιουργήθηκε γιά πολύν καιρο καί γιά πάρα πολλούς ή παρε φ'ijς μl: το νόμο της, πού κι αότόν συχνά τον μπερδεύουμε
ξήγηση πώς ·ή στροφη τ'ίjς σύγχρονης τέχνης σε τέχνες - άρ μέ τόν είρμο τ'ijς κοιν'ijς λογικ'ijς, αότ'ijς τ'ijς παpατακτικ'ijς
χέτυπα, άποτελουσε μέρος μιiΧς διάθεσης έξωτισμου, cou εννοιας ποU πάει ν' άντικαταστήσει καL να έξισώσει Ολες τLς
leur - local, άπλο'ίκότητας, άφέλειας - πώς ύπ'ijρξε τελικά ή
πολύμορφες δυνατότητες σύνθεσης; Σκέφτομαι την άληθι
έκδήλωση παλιμπαιδιcrμου ένος γερασμένου όργανισμου πού δ/:ν νη ποίηση στο Θέατρο, τίς μεγάλες στιγμές του, πού γιά μiΧς
είχε &.λλες δυνάμεις γιά ν' άνανεωθε'ί.
Ε:χουν ξεραθε'ί μονάχα σέ κείμενα, ένω γεννήθηκαν άπο την
Έπιστροφη στίς πηγl:ς χαρακτηρίζει την τέχνη του αίώνα παράσταση, άπό τη σκηνή, άπο το Θέατρο. Σκέφτομαι συγκε
μας - προσπάθεια σ' ολους τούς τομε'ίς νά ξεκαθαριστε'ί ή κριμμένα Όχι τά κείμενά τους, μά μιά πιθανη παράστασή τους.
μορφη στά οόσιώδη της χαρακτηριστικά, νά ξαναβρε'ί τ-η μνή Λογαριάζω πως θά μπορο6σαμε νά παίζουμε έμε'ίς πού τά
μη τ'ijς γέννησής της, καθώς διατηρε'ίται στό στάδιο έκε'ίνο λέμε - άπ' τό κεφάλι η άπ' την ψυχη - μά μέ το στόμα
τ'ijς τελείωσης ένος όργανισμου οπου ισχύει ένεργός, καί ε μόνον, καί το λαρύγγι στο τέλος, καί διόλου μ' δλο το σωμα
χουσα ένεργήσει, κάθε δύναμη τ'ijς φύσης του. Γιά νά συνε μας. ΔΙ: βλέπουν &.ίJαγε οί θεατρικοί μας &.νθρωποι ποιά οι
χίσουμε την παρομοίωση, άπο κε'ί καί πέρα άρχίζει ή συσσώ κονομία χειρονομίας, κινήσεων, βηματισμου, ρυθμου, μετακι
ρευση ξένων σωμάτων - νομίζουμε πώς πρόκειται γι' άνά νήσεων, πλαστικ'ijς μέσα στο χωρο, συνδέεται μ' αότον τό
πτυξη - πραγματικά, είναι μονάχα άπομάκρυνση άπο τη γέν λόγο ; Πως νά πε'ίς ενα στίχο του Σαίξπηρ η ενα στίχο δικου
ν1 ση μ/: , την Ε:νν�ια , πιά , του θανάτου. Εlμαστε πέρα κι άπ' μας, του Σοφοκλ'ij 'ι) του Αισχύλου, καί νά χειρονομε'ίς άνυ
την τελειωση, στο αποτελειωμα.
πόταγα, χωρίς λόγο {αότο είναι Λόγος ) δπως στο σαλόνι 'ι)
Τά ξένα σώματα, τά &λατα τ'ijς σκλήρυνσης γιά τη δικ+, μας στό δρόμο; Νά δίνεις ρυθμο - μέτρο στην άπαγγελία, κ' ενα
τέχνη Ίjταν καί είναι δ άκαδημαϊσμός, ή λογιότητα, μιά πλα δρισμένο ()ψος - άρμονία, καί νά μη νοιώθεις πώς είναι και
στη τεχνική, γιατί δ/:ν βεβαιώνει μά άπομακρύνει την οικειό μουσικη καί χορος καί πλασμος αότός δ ρυθμος καί ή άρμο
τητά μας μl: τη δημιουργία, μετατρέπει σ/: θαυμασμο γιά τό νία, καί μόνο έ:τσι μπορε'ί νά γίνει Θέατρο καί Ποίηση, - δχι
ε6ρημα, την άπλότητα του θαυμάσιου. Λέμε γιά τούς καραγ λειψά 'ι) μέ έπιθετολογικά μειωμένο τό ούσιαστικό -"ποιητικό"
κιοζοπα'ίχτες, γιά την χρήση του κόκκινου καί του πράσι θέατρο καί "ποιητικος" λόγος; Έπιθετολογικά βλέπουμε την
νου, γιά την περιεκτικότητα των σκηνικων στοιχείων, γιά ποίηση, κι αότό πού θά μου κατηγορήσουν πώς έκμεταλλεύ
την έκμετάλλευση του μαύρου - &.σπρου, γιά τίς σημοδοτι ουμαι σχηματικά, άντανακλiΧ την άντίληψ·ή μας νά τη βλέπουμ,ε :
κl:ς κινήσεις των λίγων άρθρώσεων : κοίτα πως τά βρ'ijκαν δλ' σάν τρόπο. Μά δ ρυθμος καί ή άρμονία δέν είναι τρόπος, εί
αότά, τά συμπλ·ηρωματικά, την ποίκιλση του ρυθμου, τη δια ναι, ιΧς πουμε, ή παράσταση του λόγου, ή σωματικότ-ητα καί
βάθμιση τ'ijς άντίθεσης, την άφαίρεση, τη συγκέντρωση, &.ν ή ένέργειά του. 'Όχι το ()φος του. Γεννιέται κατ' εόθε'ίαν
θρωποι χωρίς γνώσεις ! Μά δl:ν είναι ή γνώση πού βρίσκει ετσι, κ' ετσι δλόκληρον τον νιώθεις μέ πλήρη την σηματοΟό
την τέχνη, ή τέχνη βρίσκει τη γνώση καί την τεχνική της, τησή του, τ-ην παρουσία του σάν οντος, δχι σάν Ί]χου " φέρον
δση, καί καθόλου παραπάνω, άπ' δση τ'ijς χρειάζεται. ΊΌ τος " νσήματα καί συναισθήματα μόνον. Θέλουμε νά έπιβάλ
τελευτα'ίο το άναλαμβάνουν οί λόγιοι. 'Όταν το άναστρέψουμε λουμε το Λόγο ; Παραλείψαμε δπως συμβαίνει στή σκέψη, μιΧ
αότό, τότε είναι πού δzν καταλαβαίνουμε πώς την πορεύουμε δέ συμβαίνει ποτέ στη ζω·ή, πού είναι καί μερικά πράγματα
καt μ�ς πορεU: ι ·ή τέχv-Q μα� , άπΟ τΟν Ενα στΟν &.λλον, και ΟΕν αότονόητα, τό σωμα του λόγου. lV�πορουμε ,να το �ρουμ,ε γ� p
τελειωνει μαζι μας, πως ει
νωντας στις πηγες. Το θεα
.
μαστε δημιουργοί δταν θά γί Σαράγια τοίί παλιού Καραγκι6ζη: dριστερά τοίί ijπειρώτιί Γιάν τρο του Καραγκιόζη είναι ε
νουμε καί δργανά της. 'Αλλιως νη ).'>ούλι.α καί δεξιά τοίί Μπράχαλη πού Ύ;ρθε ιlπό τήν Πόλη νας άντρωμένος όpγιχνισμός,
τ'ijς στερουμε τον όργανισμό
άνα υγμέν? ς άπΟ τ�� �ά.ση
της, τ'ijς τέχνης, δταν δl:ν τη
τουπ;;
(•Ψ;α, !.ιε σοφια , οχι έμβο
SεχτοUμε Ετσι ύπομονετικ&:, κ'
σ�νεπει
� κ� ι ακριβεια , τελι
έμε'ίς στερούμαστε το νόμο
κα - κ�φι , εJ;rισης, για;ι ,είνα;
της. οι λαϊκοί τεχνίτες είναι
ζωντανη αναπτυξη αυτη, κ
Ε:χει εόφορία ζωική. "Ας πά
ύπ�μονετ�κοί, ,+ι ,λαϊ;<η τέχ�η
βρηκε , �εσα, απο τις γ�νεες
ρουμε τά διάφορα μέλη του
τους αυτην τη φυσιολογικη τ-ης
νά δουμε τη σφιχτή σύνδεvή
δλ�κλήp ωση, ;ην , &.νδρω�η,
τους ώς τά &.κρα.
που σημερα τη λεμε σοφια,
γιατL αύτΟ τΟ Ονομα ίσχύει για
μiiς, δχι ζωη καί γίνωμά της.
Α'. Θέα,τρο σκι c7)ν - ,χρωμα
_ - α, �προ τικη, �αση
μαυpο
Το Θέατρο το Ε:χουμε φορτώ
συμ;πληρωση, τ�υ με, ,κο�κινο
πpασινο, ποικιλια που δεν κα
σει μίμηση. Θέλουμε νά τό
ταλύει τή βάση τ'ijς άντιστικτι
ξανακάνουμε ποίησ·�. Μιλiiμε
κ'ijς τοποθέτησης στο χpωμα.
γ; ά Λόγο ; Δ,Ι:ν, ξέρω τ ι νόη �α
�ε�τομερέσ;εpα : Ή βασική
ινου ί:-ε σ αυ;ο. �? βα_ fl;αι πω ?
�εννοουμε
αντιθεση μαυρου-ασπρου ξεκι
" λογια .. Λογια με
νάει άπο τίς συμπαγε'ίς μαυ
σημασία,
μΕ:
περιεχόμενο,
μΕ:
υψ�5 αι ϋφος. �ο ποιητι
ρες φιγουρες πάνω στο Ciσπρο
�
,
φόντο. Έδω, μέ τίς άρθpώ
κο >;ομω
� ---; π,ου είναι και
σεις πΌύ κόβουν σi: μεγάλες
γραμματικα επιθετο
είναι
έπιφάνειες τό μαυρο τ'ijς φι
ποίηση ,- ούσ�αστ;κΟ κα�, ρη
γούρας, /:χουμε ενα μονό, ά
μα, μ�ζι - �το Θε�τρο.C οπως
πλΟ ρυθμό, σχεδιαστικο βακαι οπουδηποτε αλλου ; Κι
1

1
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σικά σ' αύτη την άντίθεση (πού διατηρείται στίς φιγοϋρες
τοϋ τούρκικου Καραγκιόζη π.χ. ). Το σκάλισμα (κόψιμο
διακοσμητικwν μοτίβων στη φιγοϋρα ) πολλαπλασιάζει αύτο
το ρυθμό, φέρνει την κίνησ·ή του μέσα στίς βασικές μονά
δες - μορφές, δημιουργεί τόνους, στην κοφτη άντιπαράθεση
τοϋ μαύρου - &σπpου μέ τίς διαφορετικές πυκνότητες των
διακοπwν τοϋ μαύρου πάνω στο &σπρο, οπως στη χαρακτι
κή. Ί-Ι ποικιλία τοϋ ρυθμικοϋ χρόνου καί ·ή άντίστοιχη
τονικη ποικιλία συνδέονται · ετσι γίνεται δυνατο νά περά
σουμε στη χρήση τοϋ χρώματος (κόκκινο-πράσινο κυρίως,
άργότερα καί πολύ λ(γότερο, κίτρινο-μπλέ ) πού δέν κά
νουν τίποτ' &.λλο παριΧ ν' άνοίγουν την ϊΟια βά.σγι, π}ουτί
ζοντας την κλίμακα, χωρίς ν' άλλάζουν (συμπληρωματικά,
καί βαλμένα μόνο στά δευτερεύοντα σημε'i:α, διακοσμητικά ) ·
την άντιστικτικη &ρθρωση πού όπαγορεύει ή θεμελιώδης καί
συνδεδεμένη μέ τη φύση καί την τεχνικη τοϋ Καραγκιόζη
άντίθεση τοϋ μαύρου-&σπρου.
Β'. Θέατρο σκιwν - ε1διχη τεχνι;<η φω;ισμοϋ τοϋ πανιοϋ
άπο μέσα, κ:χί κόλλημα τ'ίjς φιγουρας στο πανι, οσο παίζει,
για ν� Οια�ό�τει τΟ φώς ;<αL νcΧ φα,ίνεται &π' την &λ�η μεριά.
- Χωρος επιπεδος, λοιπον, και\ κινηση παρατακτικη. - Κό
ψιμο φιγούρας rφοφίλ. - Προχώρημα μιiΧς κατεύθυνσης. 'Αφαίρεση τοϋ ένος χεριοϋ, άλλά δυο πόδια κρεμαστά. - 'Αρ
θρώσεις μόνο μπρός-πίσω.- Κινήσεις περιορισμένες σέ βασικές
άρθρώσεις σώματος.- 01κονομία κινήσεων σέ βασικές σημο
δοτικές κινήσεις. - 'Απ' τον περιορισμο καί την άφαίρεση,
έπίταση , προβολή. -'Εκμετάλλευση &ρθρωσης τ'ίjς μέσης. ( Το
νισμος μέ όπερβολ·ή) . 'Επίσης πολλαπλασιασμος καί δημιουρ
γία άρθρώσεων οπου χρειάζεται τονισμος π.χ. μύτη Μορφο
νιοϋ. 'Ανάπτυξη χεριοϋ Καραγκιόζη (κύριου ηρωα ) σέ τρε'i:ς
καί περισσότερες άpθρώσεις πού δίνουν εύγλωττία στην κίνηση
καί εμφαση στην παρουσία του, τονίζοντας συγχρόνως τούς
ορους: έ;�: ίπεδο,ς χwρος - τε;χνικη κί�ησης - ;�-η1-1;οδοσία κί
νησης - υπογραμμιση
σημασιας προσωπου και λογου.
'Η δυνατότητα στροφ'ίjς (μεταβολ'ίjς ) τών μορφών μέ μεντε
σέδες πού εγινε σχετικά τελευταία, δημιουργεί ηδη ενα στι
γμια'i:ο, εστω, άλλά κενο στήν ένότητα τ'ίjς συνέχειας τ'ίjς παράΤό Σαράι τού Μ6λλα. Φωτογραφία τού Walter Hege, 1929

Ή καλύβα τού Καραγκιόζη τού 'Αντώνη Μ6λλα. Φωτο
γραφία τού Γερμανού καλλιτέχνη JιVulter Hege, 1929

στασης μέ το φλουτάρισμα. Είναι χαρακτηριστικο πώς δημι
ουργήθηκε οταν τον Καραγκιόζη τον άπειλεί δ Κινηματογρά
φος (&σπρος - μαϋpος άκόμ·η κι αύτός ) , Όπωσδ·ήποτε κ' έδώ,
μέ το γύρισμα άλλάζει κατεύθυνση, άλλά δέν άλλάζει διάσταση.
'Επίσης χαρακτηριστικό, πώς εγινε δεκτο το στιγμια'i:ο κενο
γιά το γύρισμα - διακοπΎj τοϋ ρυθμοϋ, καί δέν άναζητήθηκε
τρόπος μετάβασης πού προϋποθέτει &λλη διάσταση χώρου
καί ρυθμοϋ ( οχι παρατακτικοϋ καί άντιστικτικοϋ άλλά πλα
στικοϋ - τονικοϋ ) .
Γ'. �έατρο , σκιwν, ,π�ρατα�τικ�ς ρυθμός, άντισ ηκτικές σχέ
; - Χατζη
σεις. ,Ας παρουμε
τα ιδια τα προσωπα: Καραγκιοζ·ης
α�άΤΙ),ς. Μπ,έης �πl> τη , μιά μεριά, JΊ�π�ρμπα �ιώργος άπο
_
,
την αλλη, επιτεινουν τη διασταση,
ανοιγουν την κλιμακα.
Πρόσωπα έπεισοδίων - τύποι. Βάση ήθικl) (μέ μιά Ιiννοια δια
μορφωμένη σύμφωνα μέ την κοινωνία καί την έποχη άπ' την
δποία γενν·ήθηκε δ Καραγκιόζης ) , <5χι ψυχολογικη (αύτό μπο
ροϋμε νά το έπιβεβαιωθοϋμε άπο τη δικαίωση, κάθε φορά,
δέν τό έννοώ πάντα σάν εύτυχ'ίj έ:κβαση ) . Ούσιαστικά, χwρος
έπίπεδος τών θεατρικών προσώπων (συγκέντpωσ·η καί πρόσ
θεση χαρακτηριστικών·) <5χι πλαστικος (βάθους ) . Παρ' ολ' αύ
τά την έξέλιξη τ'ίjς φιγούρας πού παρατηρήσαμε στον Έλληνικο
Καραγκιόζη μέ τον πολλαπλασιασμο τοϋ ρυθμοϋ, μέ τά κο
ψίματα, τίς πυκνώσεις, την ποικιλία τοϋ &σπρου - μαύρου,
μποροϋμε νά τή βροϋμε κ' έδώ. Ό καλός καί δ κακος δέν
είναι μονοκόμματοι. Σ' αύτό συντείναν άκριβώς οι ιστορικοί
καί κοινωνικοί λόγοι πού άναφέραμε. 'Ένας συγκερασμός τοϋ
&σπ?όυ - μαύρου γίνεται σέ κάθε μονάδα, <5πως γίνεται μΕ:
τίς διακοσμητικές παρεμβολές τοϋ &σπρου σέ κάθε μαϋρο
φιγούρας.
Ό Καραγκιόζης, είναι γνωστο άπό πρίν, έ:χει το δίκιο. (Δί
:;ιο, Οχι L�εαλιστικά, ά�λrΧ άπΟ ταUτιση μΕ: �Ο κοινό τ�υ ) 1κιΧνει
ομως συνεχεια πονηριες, μικροπαλιανθρωπιες κλπ. Δε γινεται
ψυχολογικός, άλλά γίνεται ζωντανός. Ό Μπάρμπα Γιώργος εί
ν� ι λεβέν;ης - :η ι;ωρ?ς, άλ�α εΙ�αι &ξε�τος, κ�υτός: �υχν<Χ
τ�ν πα�αιν,ει �πο ,τη βο�νισια αγνο-r� τα του. Η ο;ντιθεση
_
εισχωρει σε καθε ηρωα.
Ο Χατζηαβατης είναι διπροσωπος,
δουλοπρεπης άλλά έξυπηρετικός, συμβιβαστής. Ό Μπέης
είναι δ έχθρός, μέ <5ργανο τον Βελ'ίj Γκέκα, στο τέλος συγχωρε'i:
γιά την έ:κβαση , μέ προβολη αύτ'ίjς τ'ίjς πλευρiΧς του τη Βε
ζυροπούλα. 'Η περισσότερο αύστηρ·ή , καί χαρακτηριστικ·Ι)
γιά το είδος άντίστιξη, στά πρόσωπα καί τή δράση τοϋ Καραγ
κιόζη, είναι δ Μεγαλέξανδρος χαί το φίδι. 'Ίσως, &λλωστε,
γι' αύτο άποτελε'i: πάντα κορύφωμα, κι &ς μη ξεχνiΧμε οτι
βγαίνει άπό μύθο. Ή ποικιλία τ·ϊj ς άντίθεσ·η ς δέ δημιουργεί
ται άπο τ·Ι)ν προσπάθεια νά γίνει δ '� pωας πιο πιστευτός.
Βγαίνει άπο την άνάγκη τοϋ γέλιου, τ'ίjς ε1ρωνίας καί τ'ίjς
αύτοειρωνίας. "Ας θυμηθοϋμε οτι καί δ ρυθμος στό μαϋρο /
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φανεϊ:ς μεταμορφώσεις η κατορθώματα ήρώων, κύκλος κω
μικός η κύκλος δραματικός, μέ τελικο σκοπο πάντα, εtτ' ετσι
ε'ίτ' άλλιώς, μέ νίκη η μέ μπλόφα, κατίσχυση του Ί]ρωα στη
βασικα άπ� πρlν ύπάρχουσα άντίθεσ·η πλούτου - φτώχειας, έχ
θρών, κινδυνου κλπ.
ΣΤ'. Συγκέντρωση αυτης τ'ίjς άντίθεσης καl όίμεση όπτικη
κατάδειξή της με τα σκηνικά : Καλύβα του καραγκιόζη - σεράι.
Πλαισίωση τ'ίjς σκην'ίjς ά.πο τlς δυο πλευρl:ς - τονισμος δια
στάσεων έπιπέδου καl πλάγιας κατεύθυνσης τών κινήσεων.
Δυο έστίες - όίκρα, για το ά.ντιμέτωπο ξεκίνημα τών άντι
τιθεμένων ήρώων.

'Από τόν "Καραγκιόζη ταξι,δεντή" τού Μόλλα. Φωτ. JιTf. Hege

όίσπρο πλουτίζεται διακοσμητικα οχι πλαστικιΧ, καl πιΧντως
καθόλου νατουραλιστικιΧ.
Δ'. ΠερνιΧμε στη δριΧση : Ούσιαστικα πρόκειται για μια με
τατόπιση άντιθέσεων μεταξύ δυο προσώπων η δραματικών
σκελών. Σμίκρυνση, μεγέθυνση, διαβάθμιση τ'ίj� άντ �θεσ�ς
προς τούς διιΧφορους Ύjρωες πού έμφανίζονται στη σειρα των
έπεισοδίων για να πολλαπλασιάσουν, να διαφοροποιήσουν, να
έπιτείνουν καl να διασκεδ&σουν συγχρόνως τη βασικη διά
σταση πάνω στη� ό�οία σ� ρί�ετ� ι \·ή -r;λω;ή. ,ι ο φω� ισμός
1
σαν τυπων (εκτος απο την εμφανιση της φι
τους, &λλωστε,
γούρας ) στη δράση, γίνεται μόνο άπο την κοροϊδία καl τα
παθήματά τους (γνωστα άπο πρlν στο κοινο άλλα πιΧντα μl:
την rδια άποτελεσματικότητα ) . "'Ας θυμηθουμε κ' έδώ την
τεχνικη φωτος - σκιιΧς του Καραγκιόζ-η .
Ή παράθεση τών έπεισοδίων, έξ &λλου, μέ την έμφάνισή τών
διαφόρων τύπων καl τη μετατόπιση, οπως εrπαμε, τ'ίjς άντί
θεσης πού άποτελ,εϊ: το, μοναδικ? δ�αματ,ικο βάθf ο τ�ς -ι;αp ά
, αναλυτικα στην εξελι
ανελικτικα ουτε
στασης, δε, συντεινει
ξη τ'ίjς δράσης, άλλ' άπλώς τ{jν έπιμ·ηκύνει, την διαφοροποιεί:,
την ποικίλλει, ένώ συνδέεται μαζί της μόνο ώς προς τη δραμα
τικη θέση τ'ίjς άντίθεσης, μέ παραλλαγές της. 'Έχουμε δηλαδη
και στο χώρο του δραματικου μια παρατακτικη άντίληψη,
�πα�ερχόy.ενοι ετσι στην εννοια του έπιπέδου, σέ μιαν &λλη
εκδηλωση του.
Ε'. Στα δραματικα μέσα, πρόχειρα μπορουμε να σημειώσουμε
παρόμοια: Το καθορισμένο μουσικο μοτίβο είσαγωγ'ίjς κάθε
Ύjρωα. Την παράθεση μοτίβων διαφόρων προελεύσεων. Την
. άλλοιωμένη τυπικα για κάθε 'ι]ρωα φωνη καl προφορά. Τον rσο
τ?νο φων'ίjς στ? ;:αίξιμο� μέ , κορ�φωση , έπαναλαμβαν � με�η
τη φασαρία που αποτελει και κλεισιμο επεισοδίων. Τη δυ
ναμη φων'ίjς, κι οχι έκφραστικότητα, πού χαρακτηρίζει τον
καλ� καρα'(κιοζ�παίχ� . Τ� είδο,ς του διάλογου, πο� !:χε,ι
,
και σιγα
κοινο καμβα και κοινα κεντιδια, επαναλαμβανομενα
σιγα πλουτιζόμενα άπο κιΧθε καραγκιοζοπαίχτη. Τη σαφήνεια
του προσωπικου ίίφους μέσα στη γενικότητα τ'ίjς παράδοσης,
παρ' δλο πού περιορίζεται σ' άπλές παραλλαγές, προσθέσεις
η άφαιρέσεις. Το ρεπερτόριο μέ τούς δρισμένους κύκλους (δια-

ΕtκαστικιΧ: Σβήσιμο στα πλάγια καl κορύφωση στο κέντρο
τ'ίjς ά.ντίθεσης του μαύρου τ'ίjς φιγούρας προς το όίσπρο του
πανιου, καθώς στό κέντρο μένει έλεύθερη ή έπιφάνειά του.
Όπτικη άπόδοση ά.ντίθεσης του πλούτου του μπέη καl τ'ίjς
φτώχειας του Καραγκιόζη μ/: τη διαφορα εύθείας καl καμπύ
λης (εύθεϊ:ες όρθ/:ς καl πλάγιες συνθέτουν την καλύβα του
Καραγκιόζη, διαγώνιες καl σχισίματα, οχι κοσμήματα, δείχ
νουν την κατερείπωσή της, καμπύλες, τρουλοι καl κοσμητικα
πλο� μίδια ώς το μπαροκ συχνά, μέ χρώματα, βρίσκουμε στο
σεραι.
Δέ νομίζω δτι ύπάρχει καμμια αναγκη να δείξουμε πώς τα
στοιχεϊ:α πού ά.ναφέραμε εχουν στενη συνάρτηση καl μεταξύ
τους, δποιαδήποτε κατανομη καl σειρά τους CΥ.ν ά.κολουθή
σουμε. 'Αποτελουν Ιf.να πλέγμα καl οχι άπλώς μια " λογικη "
σειρά, ά.ποτελουν δηλαδη όργανισμό, ζωντανη λογική, όργα
νική. 'Αμέσως ετσι βλέπουμε πώς δέν πρόκειται για μορφη
τέχνης ύποανάπυκτη η άτελ'ίj, άλλα μονιΧχα άπλή, δηλαδη
εύδιάκριτη στα στοιχεϊ:α της. 'Ατελές είναι δ,τι δέν εχει δλο
κληρωθεϊ: στην άνάπτυξη καl το πλέγμα τών στοιχείων του.
"'Ας μην το μπερδεύουμε μέ το άπλό, πού δέ σημαίνει διόλου
δτι δέν είναι δλοκληρωμένο. 'Ολοκληρωμένη, ά.ντρωμένη, δπως
εrπαμε, τέχνη είναι δ Καραγκιόζης. Καl μέσα στlς πηγές,
τlς τέχνες - ά.ρχέτυπα, πού προσείλκυσαν την έποχή μας,
για μιΧς, δ Καραγκιόζης θά 'πρεπε νά 'ναι πολύτιμος. Μην
πιΧμε στην όίλλη παpεξήyηση να μιμηθουμε η έμβόλιμα να
κάνουμε καl λίγο Καραγκιόζη, δπως εγινε Μ σέ πολλές περι
πτώσεις. Πάλι Θα κάναμε ά.καδημαϊσμο καl λογιότητα, καl
θα καταστρέφαμε μάλιστα καl τον Καραγκιόζη, δπως κινδυ
νεύει όίλλωστε να γίνει καl για πολλα όίλλα. 'Όταν στρε
φόμαστε σ' αύτές τlς τέχνες, δέν είναι για να γίνουμε το tδιο
μ' αύτές άπλοί, μα το rδιο δλόκληροι, μέ τα δικά μας τα μη
άπλα στοιχεϊ:α. Γιατl έδώ, πρlν πέσει ή λογιότητα σ' αύτές
τlς τέχνες, δ νόμος λειτουργεί: ώς τα όίκρα του όργανισμου,
ή μορφη είναι δ rδιος δ όργανισμος - δέν τον εχει προσπερά
σει - καl λόγος της είναι ή συνεκτικότητα τ'ίjς λειτουργίας
σ' δλα της τα στοιχεϊ:α. Να διδαχτουμε εχουμε καl να ά.νακα
λύψουμε τον έαυτό μας κυρίως, οχι γιατl εχουμε ρίζα στον
Καραγκιόζη, μα στο νόμο πού ύπάρχει στον Καραγκιόζη.
'Όμως να διδαχτουμε καl ν' ά.ποστηθίσουμε, τό εχουμε κάνει
κι αύτό στlς μέρες μας μια άδιαφοροποίητη εννοια ( * ) .
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ
( * ) Θα 'ήθελα να σημειώσω έδώ δτι φυσικα στlς δυο παρα
πάνω παραγριΧφους Δ' καl Ε' Ιf.νας ειδικευμένος στο θέατρο
όίνθρωπος θα είχε να προσθέσει καl να άναπτύξει πολύ πε
ρισσότερα στοιχεϊ:α, φωτίζοντας ετσι τη βάση αύτ'ίjς τ'ίjς
ά.νάλυσης μέ τl� είδικότερες καl πλουσιότερες βέβαια παρα
τηρήσεις του.
ε. β.

Τρείς τρόποι παρουc{ασης τής θάλασσας στό μπερντέ τού Καραγκιόζη. 'Από τa στοιχεία τού μελετητή Gi ulio Caϊmi
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Τό να μιλάει κανείς για τό ρόλο του Καραγκιόζη στή διαμόρφω ζες. Σ1)ντομα παρουσιάστηκαν οι έμπνευσμένοι καραγκιοζοπαί
ση τ'ίjς νεοελληνικ'ίjς ζωγραφικ'ίjς δε σημαίνει πώς ύπάρχουνε χτες πού έφευραν καινούρια πρόσωπα, βελτίωσαν τήν κατασκευή
συγκ,κριμένα έ:ργα 'Ελλήνων ζωγράφων πού να μαρτυpουν έπιp καί τή χρήση τ'ίjς φιγούρας, νεωτερίσανε στα σκηνικα καί
ροή 'ι\ μίμηση άπό τό θέατρο του Καραγκιόζη, καί άπό τίς στε στό παίξιμο του Καραγκιόζη, πού έ:τσι γρήγορα άπαλλάχτηκε
νότερα ζωγραφικές του .δραστηρ ιότητες : άφίσες, σκηνικά, απο κάθε βαθύτερη τουρκική έπικάθηση.
φιγουρες. 'Όμως, δ ρόλος αύτός, οσο καί διάχυτες νά 'ναι οι έκ 'Όσο διαδίδονταν δ Καραγκιόζης τόσο άναπτύσσονταν κ' ή δια
δηλώσεις του, δέν είναι οίJτε φανταστικός, οίJτε άμελητέος. Για φήμισή του, πού άποτελουσε δλοένα μεγαλύτερο τμ'ίjμα τών
να τόν νιc�σει κανείς πρέπει να ξαναζωντανέψει ολη τήν άτμό έκδηλώσεών του. Τα πανώ πού στήνονταν στα κεντρικα σημεία
σφαιρα τ'ίjς έποχ'ίjς γύρω στα 1 930, οπου κάθε έ:νδειξη, καί τήν κάθε έλληνικ'ίjς πολιτείας έξελίχθηκαν γρήγορα σ' έ:ργα διαφη
πιό άποσπασματική, κάθε φλέβα, καl τήν πιό άνεπαίσθητη, μιστικα άξιόλογα, φτιαγμένα άπό τούς ίδιους το''�ς παίχτες 'ι\ τα
πού 'δειχνε να δδηγεί στή γνήσια έλληνική καλλιτεχνική παρά "τραγούδια", τούς τραγουδιστές δηλαδή, του Καραγκιόζη. 'Ενώ
δοση τ·Ιjν καταχωνιασμένη άπό ένάμισυ αίώνα λογιωτατισμό στίς άρχές οι ζωγραφικές τους γνώσεις άρκουσαν για να σχε
καί φράγκικον άκαδημα ·ίσμό, τίς ξεσκέπαζα� καί τίς προβάλ διάζουν καί να χpωματίζουνε φιγουρες καί σκηνικά, τώρα ή ζω
λανε μ' εύαίσθητην άφοσίωση άπόστολοι σαν τόν Πικιώνη καί γραφική γίνεται παράλληλο έπάγγελμά τους. Ό Σπαθάρης, άπα
τόν Κόντογλου μαζί μ' όίλλους φωτισμένους έ,:.ευνητές, μελετών ριθμώντας τούς γνωστότερους καραγκιοζοπαίχτες, άναφέρει εν
τας ε'ίτε τή βυζαντινή τέχνη, είτε τήν μετα�υζαντινή καί τή τεκα τουλάχιστο πού είναι " καί λαϊκοί ζωγράφοι ". Καθώς τό
λαϊκή, σ' ο:λες τους τίς έκφάνσεις, άπό τήν άρχιτεκτονική καί είδος άναπτύχθηκε ούσιαστικα άπό τό μηδέν, άφου Ύjλθε δ Κα
τή ζωγραφική ώς τό κέντημα καί τήν ξυλογλυπτική.
ραγκιόζης στήν 'Ελλάδα - δέ φαίνεται να γίνονταν συστημα
Στήν άτμόσφαιρα έκείνη τ'ίjς έξερεύνησης ολων τών όίγνωστων τική χρήση άφισών του Καραγκιόζη στήν 'Ανατολή - άξιοποίη
περιοχών τ'ίjς παράδοσης, τ'ίjς μελέτης καί διατήρησης κάθε σε τίς τεχνικές καί τούς τρόπους τών λαϊκών καλλιτεχνών τ'ίjς
μορφ'ίjς λαϊκ'ίjς τέχνης, -!\τανε φυσικό να προσεχθεί δ Καραγκιό έποχ'ίjς, έκείνων πού, σαν τον Παναγιώτη Ζωγράφο, είχανε γί
ζης, τέχνη δημιουργημένη άπό τό λαό για τό λαό. 'Ακριβώς νει μέ τό πινέλο καί τίς μπογιές τους, οι περιπλανώμενοι ρα
γύρω στα 1 930 δ Καραγκιόζης έ:φτανε στήν άκμή του, οι με ψωδοί τών μεγάλων στιγμών τ'ίjς έθνικ'ίjς παλιγγενεσίας καί τών
γάλοι " προφ'ίjτες " του, δ Δεδούσαρος, δ Πάγκαλος, δ Μανω μετέπειτα άπελευθερωτικών άγώνων. Αύτοί συνεχίζανε μέ θέ
λόπουλος, δ Μόλλας ζουσαν η είχανε μόλις έκλείψει. Καθώς ματα έγκόσμια τή μεταβυζαντινή παράδοση, καί τή ζωγραφική
!:Ι)ειχνε σημάδια πολύ παλιCi.ς καί μακριν'ίjς καταγωγ'ίjς, άπό τα γλώσσα τους, σαν οίκεία στίς λαϊκές μάζες, παρέλαβαν καl προσ
βάθη τών αίώνων καί άπό τα πέρατα τ'ίjς κάποτε έλληνικ'ίjς ά;;μοσαν οι καραγκωζοπαίχτες στίς δικές τους άνάγκες. Τ'ίjς
Άνατολ'ίjς, -!\τανε φυσικό άκόμα ή βαρβάτη ζωτικότητά του να δώσανε εναν τόνο πιό τραχύ, πιό δραματικό, καί φτιάξανε τίς
έντυπωσίαζε τούς καλλιτέχνες καί διανοούμενους έκείνους πού έκατοντάδες έκείνες άφίσες, πού, άπό τα 1 860 ώς σήμερα, μέ
άναζητουσαν τίς βαθύτερες ρίζες του έλ/:ηνισμου. "Ετσι δ τα ζωηρά τους χρώματα, τίς άδρές φόρμες τους, τα αιματηρα
Σωτήρης Σπαθάρης περιγράφει πώς γνώρισε τό 1 92 9 τό ζω καl τερατώδη έπεισόδια πού είκονίζουν, είπανε ΑΛΤ σέ γενιές
γράφο Τσαρούχη : " ενα πολύ χαριτωμένο παλληκαράκι πού του δλόκληρες μεγάλων καί μικρών πού τίς έ:χουμε χαζέψει.
όίρεσε ·ή τέχνη μου κ' έρχότανε ταχτικα στόν Πλάτανο πού έ:παι "Αν κρίνουμε άπό τίς άφίσες πού σώζονται 'ι\ πού θυμόμαστε ζα, μου 'βγαζε φωτογραφίες με τίς φιγουpες του Καραγκιόζη τό είδος είναι " καθ' δρισμόν " έφήμερο - πολλοί άπό τούς
καί μcυ 'κανε κ' ενα πίνακα οπου είμαι έγώ καl κάθομαι κ' έ:χω λαϊκοUς αUτοUς τεχνίτες εϊχανε ταλέντο άξιόλογο και άναπτυ
μπροστά μου ολο τό θίασό μου. 'Έκανε μεγάλη προπαγάνδα γμένο διαφημιστικό αίσθητ·ή ριο. 'Ανταποκοίνονταν μέ όίνεση
του Καραγκιόζη καί τό χειμώνα μ' έ:παιρνε κ' έ:παιζα σέ άθη καί φαντασία στίς άπαιτήσεις του ε'ίδους πού Ύjταν, κυρίως, τα
ναίικα σπίτια. Πρlν άρχίσει ή παράσταση έ:κανε μια δμιλία χύτητα στήν έκτέλεση κ' έντυπωσιακότητα στήν παράσταση.
για τ/jν τέχνη του Καραγκιόζη. Πολλές φορές τό παλλψ:αράκι Τα μέσα τους Ύjταν άπό άνάγκη τα πιό κοινα κ' εύτελ'ίj, χαρτί
βοήθαγε κι αύτΟ να π5..νε τd: έρyαλεϊα άπΟ τΟ U.να σπίτι στ' &.λ -:-ου μέτρου, μπογιές του βαρελιου, λάδι 'ι\ αύγό για τήν άνάμιξη
λο ... ". 'Έτσι τό 1 935 οι " 'Ελληνικές Τέχνες ", σωματείο τών χρωμάτων. 'Έπρεπε να σχεδιάζουν γρήγορα κι' άδρά, καί
πρωτοποριακό στήν άνιδιοτελ'ίj άνάδειξη τ'ίjς άληθιν'ίjς λαϊκ'ίjς μέ τήν lδια σιγουρια πού δδηγουσε τό κοπίδι τους καθώς έ:κοτέχν·η ς, έκ�ί3ει τΟ βασικΟ για
βαν τίς φιγουρες. Σαν καλοί
τ·Ιj γνώση του Καραγκιόζη βι Καράβι πού χρησιμοποιούσε 6 'Αν τώνης Μ6λλας. Φωτ. Hege διαφημιστi:ς δέν άκολουθουσαν
βλίο του Τζούλιο Κα·tμη. 'Έ
πρότυπα όίλλων τεχνιτών. Τό
τσι μπορουσε δ Σικελιανός ν'
προ�ωπικό ϋφο �, του καθ�νό �
' εντονα, και τα
ξεχωριζε παντα
άναφωνήσει, επειτ' άπΟ μια
τε�νικά του �ύ �ήματα τΟ �πο
παράσταση του Σπαθάρη :
" Καραγκιόζη μου, γονατίζω
γραμμιζαν ακομα παραπανω.
'
'Όπως μπορείς να διακρίνεις
χ
έyώ μπρο<;τd: , σ' �ύ:η τη
...
,
καl σήμερα τlς φιγουρες του
μεγαλη σου δοξα . Θα υπηρ
Μόλλα άπό του Χαρίδημου η
χ� , σίyου� α : και ';άποιο, &�λο
. ν αυτ�ν το εν
του Σπαθάρη, έ:τσι ξεχωpίζουκινητρο σ, ολ
?,
�
θουσιασμο - ισως η διαισθη
�ε κΊ οί ,άφίσε,ς τους. ,
ΙΙ
: τ� σο ισχυ � α πρ � σωπικη αυ �
ση πώς πίσω άπΟ τα τοUρκικα
τη τεχνη, που περικλεινε μαζι
ντυσίματα καί φερσίμωrα του
τόσα στοιχεία παραδοσιακά, -!\
Καραγκιόζη κρύβονταν ή μυ
τανε φυσικΟ νd: έντυΠωσιάσε ι.
χιαίτερη παράδοση του θεά
τούς πιό εύαίσθητους νέους ζω
τρου πού Ύjταν άρχικο γέννημα
γράφους τ'ίjς έποχ'ίjς, κι άνάμε καί προσφιλέστερη διασκέδα
σό τους &:κείνους ποU με τΟ
ση του έλληνισμου ολων τών
έποχών.
μεγαλύτερο πάθος άνιχνεύανε
τα τεκμήρια τ'ίjς παράδοσης,
�1Ι ό,λις, τόν ,εφε� ε στήν Έη�δα
οπως δ Τσαρο�\χης κι δ Δια
απο την Πολη ο Μπαρμπαγιαν
μαντόπουλος.
νης Βράχαλης, τό 1 860, συγ
Ό Τσαρούχης προπαντός πού
κίνησε ιδιαίτερα τίς λαϊκές μά,
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ηταν, τα , χρον
:_α ε:'εινα, πολυ 1 επη � εΙΧσμ�νος α-ι;ο τη . υ �αν r; ιν,η
διδασκαλια του Κοντογλου, θα πρεπει, αντικρυζοντας τις αφι
σες τοί3 Καραγκιόζη να βρ'ίjκε μια διέξοδο προς μεγαλύτερη
συνθετικη έλευθερία, προς είφύτερα χρωματικα πλ&να, οπου
το χρώμα λειτουργεί αuτοτε:λώς, προς την άπλούστευση τών
περιγραμμάτων, καί προς δρισμένες, &ς τίς ποί3με, συντομο
γραφίες φορτισμένες εκφραση οπως στην παράσταση προσώ
πων σε προφίλ, η στάσεων καί άντικειμένων, πού θυμίζουν
κάποτε τη θαυμαστη λιτότητα τών άρχαίων άγγείων. Πρέπει
να τοί3 'κανε tδιαίτερη έντύπωση ή αuστηρότατη οtκονομία με
την δποία στήνεται ή καλύβα τοί3 Καραγκιόζη, 'ή το άνάερο
άραβούργημα πού όρθώνει το πολυεδρικο Σαράι μ' !iνα ξεφάν
τωμα γραμμών, Ε:τσι πού ο[ τρείς διαστάσεις τοί3 χώρου κ:ιί
πλ'ίjθος άτμοσφαιpικών άποχρώσεων να ζωντανεύουν χειpοπια
�τ�ς στΟ &υλ� πλά�ο 171.α.� �κι.ας. (_Ο Τ�αρού;<.ης είχ� π�ο �Ζξει.,
ακομα, πιστευω,
πως η ευτελεια των μεσων ενίσχυε ανη να πε
ριορίζει την άμεσότητοι τ'ί): έκφp:ιση�. Τα ύλικά πού ή χρήση
τους δeν προϋποθέτει μακριά διαδικασία προπαρασκευ'ίjς καί πού
έπιβάλλουν γρήγορη κι άποφασιστικην έκτέλεση, το χαρτί τοί3
�έτρου, τcΧ χρώμα:α �ο?, βαpελ:_ο ϋ, ή Ερyασί; με �όλλες, έμφα
νιζονται πιο, συχνα στο εργο του Τσαρουχη απο
το 1 930, δηλα
δη άπ� τ-1)� έποχη 1πού είχε �να;'αλύψ� ι τον Καραγκιόζ� . Κ' �
προπαιδεια του στη βυζαντινη τεχνη τον είχε προετοιμασει για
τη μετάβαση προς το\>ς τρόπους μιίiς λαϊκότερης, άΛλα κι αuτ'ίjς
έλληνικ'ίjς ζώγραφικ'ίjς. 'Αλήθεια, πόσο μέσα στη συνέχεια τ'ίjς
έλ�ηνικ'ίjς ζωyραφι-;'ίi � παράδο 7ης βρίσκο�ται ο[ ταπ_εινΕ:ς άφίσ�ς
του Καραyκιοζη, το αντιλαμβανεται κανεις διαπιστωνοντας πως
πολλές ύποθέσεις εργων, καί συνεπώς &φισών τοί3 Καραγκιόζη,
οπως δ Κατ�αν;ώνης, δ � ιάκος, � Θη ;rέας. δ Παuλ?ς, Μελίiς
κτλ. είναι και θεματα πινακων
του Θεοφιλου - κι αυτος προ
φανώς άντλοί3σε &πο τίς !διες πηγές, καί μιλοί3σε στίς tδιες ψυ
χές. "Αν κάνουμε άφαίρεση τών είδικών &παιτήσεων τ'ίjς άφί
σας, καί τ'ίjς μεγάλης διαφορίiς ικανότητας, θά διαπιστώσουμε
καί μιά συγγένεια, πολύ στενή, τεχνοτροπίας κ' Ε:κφρασης άνά
μεσα στο Θεόφιλο καί στούς ζωγράφους τοί3 Καραγκιόζη. Ί-Ι
διαφορά ε'ίναι πώς δ Θεόφιλος Ί]τανε ζωγράφος μ' ολτ1 τη ση
μασία τ'ίjς λέξης, δίχως να χρειάζεται κανένα έπίθετο - οϋτε
τοί3 λαϊκοί3, οϋτε τοί3 άφελ'ij , οϋτε τοί3 αuτοδίδαχτου - ένώ ο[
ζωγράφοι τοί3 Καραγκιόζη Ί]τανε σχεδιαστΕ:ς πού ε!χανε κάποτε
ταλέντο. Κι &ν τούς λέμε λαϊκούς " ζωγράφους " δε γνωρίζου
με: Ε:ργα τους προορισμένα γιά μακρότερην έπιβίωση, ώστε να
κρίνουμε τίς καθαρά ζωγραφικi:ς δυνατότητές τους.
Πάντως, άπο τίς άφίσες τους μποροuμε να διαπιστώσουμε πώς
οταν γύρευαν τον προσφορότερο τρόπο Ε:κφραυr,ς, δδηγήθηκαν
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&πο τb �νστιχτό τους στήν παρ&/Jοσ·η . Αότη μέ τή σεφ& τηζ
βοήθησε τίς πιο προικισμένες άναμεσό τους tδιοφυίε:ς νά φτιά
ξουν Ε:pγα, οπου λαμπυρίζει μιά σπίθα γν·ήσιας ζωγραφικ'ίjς.
Ή σπίθα αuτ·ή , μαζί μ' όίλλες, Ιtyινε λάμψη στο μεγάλο Ε:ργο
τοί3 Τσαρούχη, καί διατηρείται στο εργο δσων νεώτερων φω
τίστηκαν άπ' αu'rόν. Σ·ή μερα ή σπίθα αuτη πρέπει νά ύπολογί
ζεται θετικη καταβολη στη διαμόρφωση τ'ίjς ζωγραφικ'ίjς μας,
κι &ς ε'ίναι πιά άφομοιωμένη καί σκορπισμένη μέσα στο Ε:ργο
tδιοφυιών πολύ διαφορετικών άπο κείνες πού πρώτα τfιν άνά
ψανε.
Τελειώνοντας θά 'θελα νά παρατηρ·ήσω πώς, σ' ενα πεδίο συγ
γενικο μ� τ'ίjς ζωγραφικ'ίjς, έψήμερο ομως οσο τ'ίjς διαφήμισης,
στην έλληνικη σκιτσογραφία, το πνεuμα κ' ή τεχνοτροπία τ'ίjς
φιγούρας καί τ'ίjς άφίσας τοί3 Καραγκιόζη άξιοποι+,θηκαν πολύ
άποτε:λεσματικά, ήθελ·ημένα μάλιστα πιστεύω, άφοί3 άπευθύνεται
κι αύτ-f; σ' �να εύρότατο λαϊκΟ κοινό. ΔΕ:ν εχουμε παριΧ να προ
σέ�ο � τα σκίτσ:; τοί3 'Αρ"(υράκη, τοί3 �Ι όστ, τ1οί3 Δ:ημ;ητpιάδη
για νψ αντιληφθουμε πόσο όίμεση είναι η �επιpροη και να διαπι
στώσουμ;: πώ� κ' �δώ ή Μ�αμη �'ίjς �α 'ίκ'ίj ? �π,ήχησης, τ?,ί3
�α� αγκιοζ·ι τον , καλε:σε
σ;η σ:ιην� για μια ακομα και, ας
ελπιζουμε οχι την τελευταια, εμφανιυη.
Α. Γ. ΞΥΔΗΣ
ΔΕ:ν Ε:χει γραφεί τίποτα γιά τη ζωγραφικη τοί3 Καραγκιόζη.
'Έτ�ι τά σ;οιχεί� πού χρη,7ιμο;ποίησ1α για το όίρ ?ρο το�το, _το
πολυ yε� ικ�, �,?.?ερχοντ,αι ει�ε απο το π� οσωπικ? μου αρχει? ,
" απο τα ε;ης βιβλια που πραγματευονται τον Καραγκιο
ειτε
ζη σά θέατρο :

- Louis Roussel : Karagheι1 z, o u un Thέatre d ' Ombres a
AtMnes, Ε:κδοση Ραφτάνη, 'Αθήνα 1 9 2 1
- Giulio Caϊmi : Karagl1iozi , ou la Comedie Grecque dans
l' Ame du Tl1eatre d' Ombres, �κδοση " Έλληνικi:ς Τέχνες " ,
'Αθ·ήνα 1 935.

- Τζούλιο Κα·tμη : 'Η 'Ιστορία καί ή Τέχνη τοί3 Καραγκιόζη,
'Αθήνα 1 9 3 7
- Κ. Η. Μπίρη : Ό Καραγκιόζης, Έλληνιχο Λα'ίκο Θέατρο,
'Αθήνα 1 952.
- Κ. Η. Μπίρη : 'Η Λεβεντιά τ'ίjς Ρούμελης στο έλληνικο Λα'ί
κο Θέατρο, " Νέα 'Εστία " τ. 6 1 , 1 957 σ. 661 - 668.
- Σωτ. Σπαθάρη : 'Απομνημονεύματα, καί ή Τέχνη τοϋ Καρα
γκιόζη, Ε:κδοση " Πέργαμος " Άθ·ήνα 1 960.
καθώς καί τά λήμματα: J(αραγκιόζης στο Έγκυκλοπαιδικο
Λεξικο ΈλευθερουΜκη ( 1 9 2 7 ) καί στίj Μεγάλη Έλληvικη
'Εγκυκλοπαίδεια Πυρσοί3 (1 933 ) .

Μιa dπό τίς dφίσες τού πατέ?α Σπrιθάρη μ i! τa ζωηρa χρώματα, τίς άδρές φόρμες καί τa αίματηρa καί τερατrύδη iπεισόδια
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Της Ε Υ Α Σ Β Λ Α Μ Η
Την άγάπη μου γιιΧ τή Σψήνα τη χρωστώ στό συχωρεμέ
νο τον Πατέρα μου : θαλασσόλυκο, σέ μεγαλόκοpμο σκαρί,
πού ιΧν δέ μποροίίσε να σηκώσει σαν 'Άτλαντας στούς ώμους
του τον ούρανό, μποpοίίσε να σηκώσει στην παλάμη του βα
πόρι. Τό αίμα νερό δέ γίνεται. Θυμίζοντάς του τtς παλιές
τραγουδίστρες τ'ijς θάλασσας, το /Sνομά της τοίί ζέσταινε την
καρδιά του. Ί-Ι πρώτη του εγνοια, μόλις γύριζε άπό ταξίδι,
ε'ίταν να μάθει ποίί Θα παιζόνταν έκεϊ:νο το βράδυ ή Σερήνα.
Προτοίί σκοτεινιάσει μ' &ρπαζε άπο το χέρι καί φεύγαμε,
γιά νά τραβήξουμε πότε σέ κεντρικ·ίj καί πότε σ' άπόκεντpη
γειτονιά τοίί Πειραιά μας. :i\ΙιΧς ύποδέχονταν το πρόχειρο θεα
τράκι μe τίς γιρλάντες τά πολύχρωμα λαμπιόνια του, μέ τίς
μισοπαραμυθένιες μορφές τών Σκιών καί μέ τό σχέδιο τοίί
Σεραγιοίί του. 'Η ταμπέλα παρουσίαζε το Μεγαλέξαντρο
νά κάρφώνει - σάν 'Άη - Γιώργης - το δράκοντα, κι ό πα
τέρας μοίί διάβαζε τα κόκκινα γράμματα : Ό Κ α ρ α γ κ ι ό
ζ "?, ς ' � Μ ε , γ α λ έ ξ, α ν τ ρ ::! ς κ ?; ί τ ο Φ ί δ ι .
- Κ, η �ε �ηνα, -ι;ατερα; που �!ναι ; ρωτοίίσα . . .
-" Ε!ναι ακομα στο χαμαμι . . . ,
ΤΟ , παιδομ�νι εβρια�ε γ�ρω μας-, Τά φ,ώτ� δ�ν άρχούσαν νά
σβησουνε, το φωνοκοπι ν� καταπεσει και τα ματια να καρφω
θοίίν στο πανί, πού 'δειχνε κιόλας όλόφωτο το Σεράγι τοίί
Πασιi, �ε �Ον κ?υμ�έ, τ�ς καμάp,ες κ;Λ,, τΟ μεrάλο τ�υ κα�α
, εξω : Μεσα στο Σεραγι
σωτό. Την ιστορια την ξεραμε πια απ
ζεϊ: ή /Sμ?ρφη πα�οπούλα, � Σε,ρήνα, μας ή ροδ� μάγουλη, μέ τ,ά
χείλη τα κατακοκκινα και τα ματια της τα μπιρμπιλωτα,
φορεμένη στά μετάξια καί καταστόλιστη μέ τά χρυσαφικά,
ή μόνη ρωμαντικη φιγούρα μέσα στά τόσα κωμικοηρω'ίκά
πρόσωπα τοίί Θεάτρου τών Σκιών. Κοιτοίίσε μέσα άπο το
καφασωτό της τον πόλεμο μέ το θεριό, πού ξετυλιγόνταν
μπροστά μας. Κάθε πού ό 'Όφις �βγαινε καί τραβοίίσε τόν

ύποψ·ή φιο στη σπηλιά, (-" Πάει κι αότός ! Καλά κόλυβα !
εκανε ό πατέρας μου ) , σβήναμε έμεϊ:ς τά παιδιά άπο την τρο
μάρα μας, μά καί χαιρόμαστε μαζί, γιατί, καλος μεζές γιά
το θεριό, ό όποψήφιος δέ μάς &ρεσε καί γιά γαμπρός τ'ijς Σε
ρήνας. Παίρνοντας θάρ;Jος ό Καραγκιόζης εκανε νά βγε'ί άπο
την καλύβα του, μά τον εβαζε στό κυνήγι ενα άπό τά θεριό
που�α καί μόλ; ς , π�όφτα �νε νά , πηδ�ξει σ;τά κε �αμί,δια _τ'i)ς
καλυβας του, μ εκεινο
να σφυριζει απο κατω. Δεν αργουσε,
ώ �τόσο2 να βρο�τοκοπ·ή;:rει σ:τ� σκ�vη ·� σιΟερέν;α άρμα;� 
σια του .Μακεδονα. Πανω απο την περικεφαλαια του ανε
μιζε πε_ρήφανη ή φούντα του, καταμεσίς στο σιδεροπουκάμισό
του είταν ζωγραφισμένη ή Ίερουσαλ·)jμ μέ τό ναο τοίί Σολο
μώντα (-" Τοίί παπποίί τ'ijς γιαγιάς μου " μοίί 'λεγε ό πα
τέρας μου ) , κ' ε!χε στά γόνατά του δυο ψαρόκορμες γοργόνες,
7;0� ρωτού�αν , το�ς διαβάτ;:ς ιΧν , δ Βασιλιάς ' Αλέξα�?p..?ς ,ζεϊ:
ακομα. Στην ασπιδα του ο πατερας μου διαβαζε: Σερηνα
η Θάνατος". Χτυπάει μέ τό κοντάρι του την πόρτα τ'ijς σπη
λιάς, κοιτάζει ή πασοπούλα μέ το χέρι στην καρδιά της. Το
θεριο βγαίνει μουγκρίζοντας καί τυλίγει τον Μεγαλέξαντρο
κουβάρι. Ό Καραγκιόζης, άπο τ)j σκεπη τ'ijς κάλύβας του,
πετάει κεραμίδια τοίί φιδιοίί, πού βρίσκουν τον Μεγαλέξαντρο
στο κεφάλι. Ό ΊJ?ωας ξελασκάρει το χέρι του, μά μη μπορών
τας άκόμα νά μεταχειριστεί: τό κοντάρι του, ξύνει χαϊδευτικά
τΟ κεφάλι τοϋ φ1ιΟιοίi, τ;οU τοϋ �ρέσ� ι., ,φα�νεται., ,καL χαϊΟ�Uεται
Καποια στιγμη ανοιγει το κατακοκκινο
και, γλυκοβογγαει.
στόμα ;ου να κατ,απιε� τ�ν Ά�έξαν;ρο καt1 πολλιΧ παιΟι.ιΧ βά
1
ζουν τ:Χ ξεφ';ύνητα και το κλαμα. Ο πατερας μου σηκωνε
ται και φωναζει:
--((Στάσου, βρέ, κατηραμένε, να σου φέρω αύ.τΟν ποU κλαίει . . . ' '
Ό "Οφις εδινε μιά τιναξιά τοίί 'Αλέξαντρου, τον πετοίίσε στην
6ίκρια τοίί σεντονιοίί, καί σηκωνόνταν δλόρθος στη μύτη τ'ijς
ούράς του:
"

,

4 7·

-11 Φtρ'
τονε, Καπετάν - Νικόλα. Κι &.κου : χαιρετtσματα
στην Καπετάνισσα. . . "
-" 'Επίσης, στην Κυρία σου . .

τ'ίjς :Σερήνας, κιlρ - ήράχτορα '', �κανε δ ΜουρλιΧς, ποιl 'χε
φέρει το μεγάλο vέο. Ό Πράχτορας επεσε μισολιποθυμισμέ 
νος σε μιά πολυθρόνα. 'Έκανε νά μιλήrπι, μά χρειάστηκε νά
τοϋ φέρουν νερο γιά νά βγάλει. ή γλώσσα του Ύjχο.
-" "Αν Ι>έ l>ώ τη Σερήνα νά παντρεύεται " τοϋ l>ήλωσε ό
πατέρας μου, " όίγκουρα έγώ Ι>ε σηκώνω ". Στο τέλος συμ
φώνησε κι ό Πρά.χτορας νά 'ρθει με τη φαμίλια του κ' έκεινος.
Γυρνώντας ό πατέρας μου στη μάνα μου :
-" Σϋρτε, νά έτοιμασθ'ίjτε" , ί:κανε, χαρούμενος, " θά βγοϋμε
δλοι εξω ... ,, .

Ό πατέρας μου ξανακαθόνταν κι όίνοιγε τήν ,ταμ;τακέρα �ά
στρίψει τσιγάρο. Τά κλάματα εrχαν κοπε"ϊ. Ησυχαζα κα
πως. Ό 'Όφις 1>εν ε'ίτανε τόσο κακος δσο φαινόνταν. "Ηξερε
καί τη μάνα μου, εrταν νά ποϋμε σάν οικογενειακός μας φί
λος. Πολλά παιl>ιά θέλαν νά. 'ρθουνε νά καθήσουν κοντά μου.
Θά μποροϋσα κ' έγώ νά τοϋ ξύνω το κεφάλι κ' έκεινο νά στρι- ..
φτοχα"ίl>εύεται καl νά γλυκοβογγάει; Δεν πρόφταινα δμως νά 'Ώστε παντρεύεται πιά, παντρεύεται πιά, παντρεύεται ή Σε
το καλοσκεφτώ κ' ί:πρεπε τώρα νά πονέσω γιά τον άναπάντε ρήνα μας; Ή καρl>ιά μου πήγαινε νά σπάσει άπο τη χαρά
χο φίλο. Ό Μεγαλέξαντρος Ι>έν καθόντανε με σταυρωμένα μου. Τον παίρνει, τέλος, τον Μεγαλέξαντρο, το παληκάρι τ'ίjς
Θεσσαλονίκης; Χριστιάνεψε αύτη η τούρκεψε έκεινος; Μ'
τά χέρια. Την ώρα πού ό κατηραμένος ί:στελνε τά χαιρετί όχτώ
κουπιά βγήκαμε τώρα κ' έμεις, μά πάλι θαρροϋσα πώς
σματα στη μάνα μου, έκεινος σήκωνε το κοντάρι του, και, ή βάρκα
Ι>έν ετρεχε άρκετά, κ' rσως νά μην προφταίναμε το
καθώς το φίl>ι έτοιμαζόνταν νά ξαναχυθει, τοϋ 'φερνε τη ·φο γάμο. Καθήσαμε
μόλις Π01J σβήναν τά φώτα. 'Ολόφωτο το
νικη κονταριά μέσα στο στόμα του, βροντοφωνάζοντας:
Σεράγι άνοίγει την πύλη του κι άρχινοϋν νά βγαίνουν ο[ κα-" Διά την Πίστιν .καί την Πατρίl>α.
μ'ijλες, οι φορτωμένες πιθάρια τlς λίρες καl τά προικιά - σω
στο καραβάνι. Μιά - μιά τραβ<i καταπάνου καl χάνεται. Σί
γουρα τά πιiνε στο σπίτι τοϋ Μεγαλέξαντpου στη Θεσσαλο
Πόσα χρόνια πρόσμενε ή Σερήνα το παληκάρι πού σκότωσε νίκη. Ό Πασ<iς ί:χει πεθάνει, κ' ή πασίνα τον π'ίjρε άπο κον
το θεριο καl τοϋ έρωτεύτηκε τη λεβεντιά. του; Κά.θε φορά πού τά, νά μη τον άφήσει οί)τε στον όίλλο κόσμο νά ήσυχάσει.
το σκότωνε, έρχόνταν στον πατέρα της (-" Μέ ποίον έ:χω Μά l>έν προφταίνω νά χαρώ, πού βλέπω τον Καραγκιόζη, τον
την τιμην νά όμιλώ ; " - " Ε!μαι ό Μεγαλέξαντρος πού 'ρθα τρικάμπουρο, τον άλανιάρη, το χαμένο κορμί, ντυμένο γαμπρο
νά σώσω την πατρίl>α άπο το όίπιστον θηρίον ,, ) , καί κάθε μ/: μπουκέτο τσουκνίl>ες στά χέρια. 'Όλοι γύρω μας χουγιάζου
φορά ί:φευγε καταλυπημένο καl χανόντανε, γιά νά γυρίσει νε " Καλορίζικα ! ", κι αύτος καμαρωτος τραβ<i γιά το Σε
νά ξανασκοτώσει το �εριό, χα� πάλι νά, φύγει χ'? ρlς ;η Σε� ή ράγι ! Ποϋ 'ναι ό Μεγαλέξαντρος; Το ρώτημα πνίγεται μέ
να μας, που, μαραινοντανε σα γιασεμι l>ιψασμενο. Ι-Ι μανα σα μου καθώς άκούω τον πατέρα μου νά γελα τρανταχτά. . .
της l>έν εστεργε νά τήνε Ι>ώσει σέ χριστιανό, βαφτισμένο καl Τόνε σκουντώ : - " Πατέρα, ποϋ 'ναι ό Μεγαλέξαντρος ; "
μυρωμένο. -" Πρέπει νά τουρκέψει ! " φώναζε ή κακόγρια. -" Αύτός ", μοϋ λέει σοβαρεύοντας, " γίνηκε καλόγηρος στο
Νά τουρκέψει; Ό Μεγαλέξαντρος; Εrτανε κάτι πού το μυαλό Άγιονόρος ! Αί)ριο πού θά περάσουμε θά τοϋ σφυρίξουμε τά
μας Ι>έν το χωροϋσε. Μά νά βαφτιστει κ' ή κόρη τοϋ Πασα νέα ... " 'Ώστε... Τρία γεροντάκια καμπουριασμένα, τ'
Ι>έν εrτανε μπορετό, γιατί ό Σουλτάνος θά τοϋ 'κοβε το κε άl>έρφια τ'ίjς Σερήνας πού 'βαλαν τά Ι>υνατά τους νά παντρέ
φάλι. Κ' ί:φευγε ό Μεγαλέξαντρος καταλυπημένος κάθε φορά, ψουν την άl>ελφή τους " γιά σεμπάμπι τών γονιών τους " καί
γιά νά ξαναγυρίσει καl νά σκοτώσει το θεριό, καl πάλι νά φύ Ι>έ βρήκαν όίλλο γαμπρο άπο τον Καραγκιόζη, τον περιμένουν
γει χωρlς τη Σερήν:ι: μας, πού μαραινόντανε σά γιασεμl Ι>ι στην πόρτα τοϋ Σεραγιοϋ, μέ τη νύφη άνάμεσά τους κουκου
ψασμένο. 'Όλα μαζl τά παιl>ιά κάναμε νά τον κρατήσουμε λωμένη 'ίσαμε τά στραγάλια. Θέλω νά σηκωθώ νά τ'ίjς φωνάξω
καθώς έ:φευγε, κ' έκείνος μ<iς κοίταζε μάΧιστα, σά νά μ<iς νά μην τον καταl>εχτεί. . . Ό Καραγκιόζης προχωρει καl την
το ζητοϋσε. Τά φοβερά μουστάκια τοϋ πατέρα μου γελούσαν ξεκουκουλώνει νά τη φιλήσει. . . Μιά γριά στρίγγλα, μέ τη
άπο πά.νω μου καθώς ί:νιωθε μές στην πελώρια χούφτα του μύτη ν' άγκιστρώνεται στο πηγούνι της, μέ σκαμμένα τά μά
το σκίρτημα τοϋ χεριοϋ μου. Μιά - Ι>υο φορές τον παρακά γουλα άπο Ι>ίπλες καί ζαρωματιές, εrταν δ,τι ε!χε μείνει άπο
λεσα νά μεσιτέψει στον Πασα, μήπως έκείνος τά συβάσει. την όνειρεμένη Σερήνα. Ό Καραγκιόζης πέφτει άνάσκελα,
�οϋ είπε πώς Ι>�ν κάνει προξεν; ά, γιά �ά μη� τοϋ βλασ;ημiiν� σάν πεθαμένος άπο τρομάρα. 'Αμέσως δμως σηκώνεται καl
υστερα τον πατερα. . . Παρακαλεσα τοτε τη συχωρεμενη τη πι.λαλ�ε ι. να φ_όγε ι. . 'Έ�ε ι. , ,χ ι.�λας, ά�εβε'ί στη �χεπ:11 �οϋ άντ;
μάνα μου νά μιλήσει τοϋ πατέρα τοϋ Μεγαλέξαντρου, γιά νά κρυνου σπιτιου (-(( Δεν τη θελω, μανα μου ! Δεν τη θελω, μα
'βρει έκείνος κάποιον τρόπο. Μ' ί!να άπότομο γέλιο ή μάνα να μου ! " ) κ' έτοιμάζεται, μέσα στά χάχανα γύρω καl τά
μου μοϋ σκούπισε μέ το μαντίλι της τά Ι>ά.κρυα καl μοϋ 'πε ξεφωνητά, νά l>ώσει βουτιά στον άέρα, ένώ ή Σερήνα, ή όνει
πώς μέ το πρώτο πού θά πιiμε στη Θεσσαλονίκη θά τοϋ μι ρένια άλλοτινά Σερήνα μας, τώρα γριά, μ' άγκιστρωμένη τη
μύτη της στο πηγούνι της, φουρνοπάνι σωστό,
λήσει. Μά Ι>έ βαστοϋσα νά βλέπω νά λυώνει ή Σε
ρήνα μας, κ' ε!πα κάποτε μέσα μου, άνατριχιά Φιγούρα τής Σερήνας τον φωνάζει καl κλαίει :
-" M·)j φεύγεις, ί:λα, Καραγκιόζη μου, ί:λα στη
ζοντας, γιά τον Μεγαλέξαντρο : -" "Ε, ιΧς τουρ
κέψει ! ". Δέ βάσταξα, μάλιστα, καl ρώτησα τρέ
γυναικούλα σου, ί:λα, λεβέντη μου ... "
μοντας τον πατέρα μου τί θά γινόνταν ί'Χ.ν ό Μεγα
λέξαντρος γινόντανε Τοϋρκος: - " Νά, μοϋ ε!πε,
θά πληρώνει φόρους στο Μωάμεθ ! " Αύτο εrταν
Στον Πειpαια ό πατέρας μου ε!χε τραβήγματα με
δλο ; Δέν Ί)ξερα τί θά πει " φόρους " καl " Μω
την 'Εταιρία. 'Ένα βαπόρι νά μην ξεκινήσει στην
άμε� '', μ� άτι. χα�αλάβα ι.ν� άπΟ τΟ ,ιι πλ�fJp1ώ
�ρα το� γιdι ν� δ�ι Καρ �γκ,ιόζη, ό Κα':.ετάνιο7 το� ,
νει , . Μα, απο� λεφτα, ο Μεγαλεξαντρος, τιπυτα &λ
ειταν κατι που το μυαλο δεν το χωρουσε. Το πη
ραν καl μερικές έφημερίl>ες καl το κάνανε χάζι.
�ο. "Αφ� σε χα� την προικ�; τ'ijς Σ� ρήνας . . .. Δ�ο
Μιά μάλιστα δημοσίεψε σέ φιγούρα τον Καραγ
εκ�τομμυp ι� λιp�ς... �ροχωρ·�σα ;;�� : - . Δ�ν
του λές, εσυ πατερα, να τουρκεψει; Εκανε πως
κιόζη σά γοργόνα μέσα στη θάλασσα, νά στ"Lματα
το π'ijρε σοβαρά καl το στοχαζόνταν γιά λίγο .
ί!να βαπόρι μέ το χέρι του, καl νά λέει ":OU Κα
πετά� ι.�υ : :: � ίσω : Καπε1τάν ι.ο !1 'Έ�οu με π,αράστ�
"Υστερα π'ijρε την άπόφασή του :
ση αποψε . Η Εταιpια, για να καλμαρει την
βρέ β�θρακόμυαλο ! Θά μας άφο
-; " Δέο, γίνετα�,
όπόθεση, έ:ριξε τη Ι>ιάδοση πώς δλη ή ιστορία
ρεσει
Δεσποτης. ,
φτιάστηκε άπο μιάν tl>έα πού ρίχτηκε, νά βάλουνε
Καραγκιόζη στά βαπόρια. Εtτανε ψέμμα, μά ή
. . . ΊΌ βαπόρι εrτανε νά φύγει άπο την Καβάλα
tδέα καλάρεσε καl λογlς Καραγκιοζοπαιχτες μπαί
νανε τάχα γιcΧ ταξίl>ι, καl τά βράδια, σέ μιάν
στίς έφτά ή ί�ρα. Ό πατέρας μου ε!χε κι δλη τη
φαμίλια _μαζί τοu-, Στlς , έξ�μιση � � ρα εtl>οποίησε
όίκρη στο κατάστρωμα, στηνόντ�ν 6 μπερντές καl
ξαναπρόβαινε ό 'Όφις, ό J\Ιεγαλέξαντρος, ή Σερή
τον Πραχτορα πως
πριν απο τις εντεκα το βα
να. Μά δλα αύτά τ' όίκουγα πιά σά μακρινά καl
πόρι Ι>ε φεύγει. Ό Πράχτορας ί:φτασε μ' όχτώ
μισοξεχασμένα παραμύθια. Ή Σερήνα μοϋ 'χε
κουπιά κι άνέβηκε άλαλιασμένος στο βαπόρι,
άφήσει μιά μεγάλη πληγη στην καρl>ιά ... Καί δέν
νιΧ μάθ� ι. τΟ 1λόγο. - : ( Νά '', ε�ανε ό , πατέρας
μου, l>ειχνοντας του το μπιστεμενο ναυτη ταυ,
τ'ijς το συχώρεσα ποτέ μου ...
ΕΥΑ ΒΛΑΜΗ
" πές, βρέ, Μουpλ<i . . . ". - " Παίζουν το γά.μο

K J.\ P J.\ Γ K J O Z f-I I ο j\J\ E Γ J.\ Σ
Ε ΝΑΣ ΘΙΑΣΟΣ ΔΙΟ Ν ΥΣΙΑΚ Ω Ν ΧΑΡΤΟ Ν Ο Μ ΟΥΤΡ Ω Ν
Τού ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ

Καθώς πρόβαλε, τον ύποδέχτ·ηχαν γέλια. 'Έκαμε δυό βήματα - Που πδίς;
μιχρου πουλιου, πηδηχτά, χαt οι σκιές των ξύλων του στο - Γιοc σένα ρέ Καραγκιόζη μου έ:ρχομαι .. 'Άνοιξε Καραγχιοφως, περιστράφηκαν σοcν πολλαπλές κεραίες πού - άνήσυ ζάχι μου, ή τύχη μας .. Θάμα μιοc δουλειοc Καραγκιόζη !
χες - έξερευν-ϊjσαν τη σφαίρα. 'Αντίχρυα του, τό Σαράϊ φωτο :._ Λεφτά;
βόλαε.. Είδε τοc πυχνοc μπαλκονάκια του, τοc μπιχλιμπιδωτά - Λεφτοc λέει !. Λίρα μέ ούροc Καραγκιόζη μου - λίρα ...
του καφάσια. 'Ένα λιανό - στον τρουλο του άψηλοc - μισοφέγ -'Ά δέν έ:ρχομαι !. Σπάστο !.
γαρο, νόμιζες πώς θοc τi5χαφτε μές στlς δαγκάνες του - έ:ν' - Γιατί βρέ χαραμοφάη ! .. βρέ τεμπέλη ;
όίστρο .. Ό Καραγκιόζης, ξεράθηκε. Ή μούρη του, ή βλογο Γιατί; Γιατί &μα είναι δπως λές, θοc χρέμουνται i5ξω άπ'
χομμένη, ή σκαμπρόζικη " έίγεμε " κακεντρέχειας χι' άπόψε ..
'Εκείνη του ή φωτεινη χομπότpουπα στο κούτελο, πού δάγκω τ�ν �σέπα 1οί ?ύρ�ς τους �· ΚαL )τ?,τε ρε �ορόϊόο, &ντε πιάνε τους,
νε μιοc χάντρα ... παρίστανε τό μάτι του !. "Ω διάολε - τί θόί αυτους που θα τις τραβαν .. χι οπου φυγει ! . .
χανε; Τό χέρι του, τό έ:να - ώς είδος χαμμία τεθλασμένη
άστραπ-ϊjς - έ:φταν' έχεί έ:ως τlς πατουσες του, ένώ - κοντό Ή Αύτου παμ-Μεγαλειότης ό λαός = Καραγκιόζης ό Μέ
χαl ξερό - έχείνο τ' όίλλο του, ήταν σοcν κολλημένο του στο γας ! Μέ την συμπεπιεσμένη πατροπαρά3οτη λόρ3α του, μέ
σ;Ί}θος. 1 Σαν τcΧ , πεντ�όυμα ό�ντι� καμ,α��οU, �ε;:άγοντα� οί 'σύξυλη την χρεμμυδοχαρουσα του λίμα (" Βρέ γυναίκα, χά
δ�χτυλαρες ου απ��;: ιθες. Κ � ι κατ το , χοινο , το� , αδη π υ �ρίσ ονταν έ:να χρο μυδι - έχειδα. Δέ μου τό έρνεις
, μου το;p περιμοναε. Οι, � μιχροι χαχανιζαν.. � Μαμαχα..
(αχουστηχεν να� φαω το� ψωμι, μου; - ,ι;Ααααααχ Καραγχιοζη
έ:νας πιτσιρίκος - χειδα ) : ή μούρη του δέν είναι σοcν του σκύ 3ρόμιασε τό Κολλητ-ϊjρι ψές βρά3υ !. Δέ γίνονταν ζοcπ &ν 3έν
λου μας - 'ίδια; "
τi5τρωγε ! - Βρέ τό όίτιμο ! .. Φρουτο γιοc φροuτο δέν άφήνει
Moc ό Καραγκιόζης δέν όίχουε. Δέ φαίνονταν νοc έννοεί, οί5δε
στον οίκον ! ) Αι',τός, πού δλοι μας, οι άμπελοφιλόσοφοι - έμείς,
νοc ξέρει. Στέκονταν άδιανόητος χι' όίψυχος, σοcν μέ χαμμιοcν χωρδίμε στο πιο μικρό του τσεπάκι. Αύτός χι' ή παρέα του αιωνιότητα στο πνέμα ...
έ:νας ξεβίδωτος θίασος, χοραταντζ-ϊjς, θεοτούμπης. Κάτι Διο
'Άξαφνα, κάτι σοcν κόρδα χείθ' έίσπασε. Τσαλίμιχη, λυγερη νυ,σιακ�, φια�μένα ,(λές, άπό χ�ρπαζιές ! {(αρτονό\!ουτρα , σ�
χαί πασίχαρη, άχούστηχεν άπό μακρυά, ή φιλάνθρωπη φωνη καν� εργοστα;r ιο. ; . αστειων ! �λασματα_ απο ,χοντρ � χαρτι_ χα�
να τραγουδαν, να θυμωνουν. Και
το,υ , Χαντζαν�ζά�η. Τ � αγούδ�ε ·1 γαρι;άρα έίχαν� ό όίτι �ος; ζυμοχολλα, να δερνουνται,
,
Σε ατ�αζια,
η πανω σε_ χα�βα χεν;αε όίστ� α; � ροβαλε ι;ατ;α νιΧναι ( .. μανιβέλα πού τούς χρειάζεται ) βέβαια, δτι σχοτώσαν
μ, γαλιφιχος, χορευταρας, αγαπησιαρης. Σαν τζιντζιχας εβου τΟν Ο ι ! . ΝΙ?υτσοϋν1ες , του *αλιόιο3, καL νcΧ1 γλό]> ουντ� ι �τι ή
ϊζε χαί πάλλονταν, σοcν μπέμπης ξερενόταν στο χαβά του. Φα;μ,fε χανουι:, τσου ερωτευτη
�· }- Η Φα;με - ;ι-, λ�;η ετουτη !.
,
ν αργολαβιζει τους αντρες
! Βε
'Έσφιγγε χαl μέ τοc δυό του χέρια τη γενά3α του, χι' έ:σγουφτε Μια ερωτουλου μεσονυχτισσα,
- ,εως, τό �ουμα - χε'?'α'�δόντας. ' �πέ, τ βροντ�ντας χα,ταγ� ς ί,υροπούλα, μοναχοκόρη, μυγάγγιαχτη χαί νοc παραθυροξενυ
χα ; τα ποδ,αρια ;ου, τυψωνονταν σαν ναχε σουστες και στις χτεί στο Σαράϊ: Καί νοc στηθοχρεμιέται άπό χεί γιοc τοc γλυκι:Χ. μάτια 8ποιου νάναι.
φτερνες .. Κεφι που στωχε ο, χερ �τδί;; !. _ Σεβντδίς έρωτιχός π_ού Χατζηαβάτης καί Σιόρ Διονύσιος τού πατέρα Χαρίδημου -"Αχ πέταξέ μου μιοc βελονί
,
τον εχουνα 1 . . . 0Ενας σειστης,
τσα Φατμέ μου.
ενας λυγιστής, ενας σκουφάτος.
-'Από τόσο ψηλά ! Καί μεσά
'Ένας μας χοντοβράχης γυναινυχτα ! Πώς θοc τη βρείς Κακα� άόιακ�ίτω� τόπο,υ, Ε,Ονο�ς
ραγκιόζη ;
και θρησχει�ς. t Καλα και σ�
-.. Καρφιτσωσε, την σ' έ:να καρ
νει ε ί χ ε α π ο, φ α σ η σ τ η ν
βέλι !
Ά γ ι α - Σ ο φ ι oc - λέει - ν oc
Αύτούνην τη ματσαγγόνα πού
γ � ν ο � τ α ν κ ο υ μ1π έ ς . . .
άλλοιώς, έξόν προφίλ, - της Την αφεντομουτσουναρα του,
δέν την είδε. Μόνο τώνα της
ν � ρ χ ο ν τ α ν - λέει - ν, α
μάτι πάντα φαίνεται, μόνο τώνα
τ ο ν π ρ ο σ χ υ, ν α γ α ν - λεει
της χέρι πάντα γλέπεις. Πρώτα
- τ ο υ ρ χ ο π ο υ λ ε ς χ α ί ρ ω
μ η έ ς ! . Καί - όί χ του ! - . .
κουνι,έτ;ι ι γι� να πε'ί κι' ά�Ο
χ?ντ� η ,φωνη -τ;-ης βγα·.� ει. Σαν
γιαρέρεμ .. χαl γιαρέpεμ του .. θε να ;αει λιγαχι μ;�-ρος " �ον
τ ο υ ρ χ ο 7;, ο υ λ ε_ς χ � ί ρ ω
τοπ?J όαει - �ι�1ωπατα�ι �α επι
μ η έ ς ! . . . Μπα που χαχο
στρεψει. Κι οταν ν αντιπε
χαιρονάχε ό βοϊΜγγελος !. Μπδί
ράσει θέ χανείν, πέφτει μέ την
πού κακός του χρόνος του βλα
κοιλιά .. νοc βγεί i5πισθέ του.
κέντιου ! Του τράβαες λοιπόν
(Τότε, πλάτ·η μέ πλάτη οι 3υό
μιοc χατραπαχιοc ποc στό τσερ
τους στέκονται !. ) Την άρωτδίς
βέλο του; Τοί5σχαες μιοc.μπου
και σ' άπαντεϊ και κραίνει σου,
νιάρα μές στη μούρη ;
Οπως έσU μ ό ν ο ν κουνιέσαι.
Ό Καραγκιόζης, τινάχτηκε.
Κι' δταν γελάει, τό χάνει αύτό,
Πρ<?τα ξ� μπέρ�εψε - μl: �ιχ� ό
8πως έσU τσακίζεσαι στα ΟυΟ
χορο - τα ποδcφια του, χι ευ
Υ.αί σκύβεις χάμω νόίβρεις κάτι.
θύς ί5ψωσε την - σοcν τσακιστό
ΣΙ: 3ιπλοτριπλοχαιpετάει, σου
μέτρ? -χερο�χλ� .. Σ,ιχτίρ ! . Καί
γλυχοψιλοχρα;ίνει, Καί σέ γλυ
Γ χ α π ! .. παει η μαπα
!
χοτρ ιανταφυλλοανη σπάζεται σαν
- .. Βρl: πού πανανάθεμά σε . .
λύσεις το α'ίνιγμά της: " Λη
μ έ ξέρανες !. Βρέ πού ν οc σου
σταί περιεχύχλωσαν την πόλιν.
κοπεί τό χέρι άπ' τη ρίζα ! .
,
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'Επί σκηνής: Καραγκιόζης, Κολλητήρια, Μεγαλέξαντρος, Κατσαντώνης, Μπάρμ πα Γιώργος, Χατζηαβάτης, Μπέης, Σ�όρ-Διονύσι.ος

Ή μέν πόλις έξ'ijλθεν άπο παράθυρα, οί δέ κάτοικοι συνελήφθ'σ�ν. Τί, είναι : " 1
- Γηρα τηρα
τηρα τι λιεει Καραγκιοζ ! Μην παλαβώθηκε;
{- �
r ί εί�α ; ; )\
Σαν τι ορε άνηψούδι μ' νiΧν' ;
- . . Θεϊ:ε
- Ούώχ, 6ντας μ' λιέει θείγιου, ζουρλαίνουμιιι !
-,,. . Ε!ε�1ε, ν� σ;Ο �ω θ� μ�U ,ό�σεις κ� L ι;ένα �
,
- Α� ,;t-1;, τι, μ ): ιεει ! ; !δω ,αμε,σως_ θα , σ; φλ�ψου �υο\ σκαρελια π :Χ στο �λαχ; μ . , Α �ε, �ε του γαμ ο�ο κεσεμια !
- Σγουψε λοιπον να στο πω : Η . . μ π α ζ ι ν α.
- Τ ί μ' λ ι έ ς ! . κι δέν τC\ξερα !.
(- Ί'ί ε1ναι λοιπον Γιωργάκη μου - τί ε1ναι; )
- .. Χά"ί χάϊ ούρέ τσούμπρα ! . Ίτμάσου ! Θ ιΧ. σέ πάω ψηλιΧ.
στ' "Αγραφα, νιΧ. χουρτάσ' κλωτσοτuρ'. Tou " ν η μ α " τοu ξέρ'
'Η . μπαζίνα, μουρη ε1νι !
/

,

,

�

.

" Θέατρον τών Σκιών " κι' 6λας λέγεται. Τρέμουν πίσω απ
την " πάνα " τιΧ. φώτα τους τρελλαίνουν τιΧ. ντιγκιτίσματα
άπόξω. Τετράόυμοι και σαν φτερι:Χ άνεμόμυλων (( σαρώνουν ''
τών ξ1Jλα?ιών τους οί tσκιοι. Κι' α•)τοί; Καθώς τοuς κουνάει
(μέσα, άόρατος - στιΧ. ξύλα του καρφωτοι)ς ό Σπαθάρης ) αύ
τοL --: χαρτονένοι , κι' ΕπίπεΟ? ι - �οντοπ�ιιΟ&ν , σd:ν σπουρyί
1 Χαν
τες. . Ο Καραγκιοζης - γιατρος !. με γραμματικο του τον
τζαντζάρη - Clπισθέ του. Ψηλοu καπέλλου στην κούτρα του
στράφτει του όλόρθη μιιΧ. ρ(γα ... " Σκιστη " βελάδα σιΧ.ν χελι
�ο�ουρι:Χ - πί�ω τ' , Εχει .( �αι 1 μό\ι? , , τώρα,_ έξ , ( (Εσπ1ερίας ''
αφιχτηκε ! Να - τωpα ( εξεταζει . εμβριθως το Πασοπουλο.
Μετ:Χ - στην πλάτη - μπουνιές, τό " άκpοιΧται " δ ντοκτόp !.
(

"Καραγκιόζηc Γραμματικός" . Παράrτταση τοϋ Δ ημ . Πάγκαλο1'

'Απε, &λλες δυο - τρεϊ:ς - πανωτές. Καl σπαρταράει το καϋ
μένο: "Ι χ . . . 'Ί χ . 'Ί χ . .
- Σ >\ α σ, μ � ς !
(- Θα με τον σκοτωσεις τον υιον ιατρε ! )
- . .'Ε�τεροκολο,ειδης πλ�μονίτις !. R'ijξε - ρέ !
- Γκουχ ... γκουχ. . . γκουχ...
- Δυνατότερα . . δυνατότερα μπαγάσα !
- Γκοοοούχ .. Γκοοοοοοούχ. .
- .. ΜετιΧ. κερατοειδοuς μελιγγίτιδος !
(-Άπο μωρο μέ ήταν tατρέ μου φιλάσθενος )
- Ναί, το διέγνωσα. 'Απο νοέμβριον άκόμα, ήταν χλάπας !
(- Μα δF.:� �έ έγεννήθη Νοέμβριον; άλΙ�� Σ επ,τέfl;βριον ) _
, την κοιλια της
- Σ, ι ω π η ,,α ν ε π, ι ? 1;. η, μ � ν}. Λεγ
� , οτι απο
Rεζυραινας οταν αυτο ηταν ακομα νοεμβριον ...
(-. .'Έμβρυον έννοεϊ:τε ίατρέ; )
Το� ,πεpίδρ?μ� ! , ,
(- Τι ιατρικα να τον
οωσω ; )
Ε1�ς χάπι� , μια όκ� :αραί,Lά ! ; Θα τ�ν φασκιώ_σ;ε,\ γυ1μνόν ,
-:σε εικοσι μετρα τσεροτο. Δυο νυχτες, να κοιμηθει επι παγου !
(- Συντ�γή, θα ι;-ιέ �ώσεις t,ατρέ ; )
- Βεβαιοτατα. Την υπαγορευω
λατινιστι, στο, βοηθο, μου :
Χαντζαντζάρουμ. . γραψάρουμ. : ΠροσεξιΧρουμ μη μιΧς πάρουμ
χαμπαρά.ρουμ καl μiΥ.ς τελειωσάρουμ στlς μπαστουνάρουμ ! .
- Καραγκιοζάρουμ το ταχυτάρούμ το παραδάpουμ να λακισά
ρουμ i;rlν, ιι;ΙΧς ,πιιχσ�ρουιι; ! . ,
(- Και σε οφειλω λιpες ιατρε; )
-Όγδομ·ήκαντα !
Κι' έ:κτρωμα λιμασμένο το ρύγχος του, f,τ:χν σιΧ.ν να. τον ούρά
νιο γλόμπο όσμιζόταν !.
.

,

1

,
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�αl 06στο� ν!zει : : ο Καραγκι?ζης καραβο ;ύρης (το, δέ φορ
τι,ο .. χρυσο_ξυΛο ,! ) Ο Κ�ραγκιοζης .. γα�πρ>�ς, με, τον
, καπε
;αν -;-- Γκpη για κουμπαρο. Γραμματικος ο Καραγκιοζης υπαιθριος :
- Ογ�ιΧ. ?ρε -; γράφε
-.. Τι να γραφω
- Γρ�φε ορε - �:Χ σε , π�τάω , σαν τΟ γάτα !
-. . Λεγε μου ντε - τι να γραφω;
?γι� όρ έ �κυλομο,ύτρ'. Σ� : σαι γραμματίκα κιχl χαλεύε '.ς
-;--για οχι; (Γ κ ά π α - γ κ ο u π α 
εγω να σου_ λεω; Γραφεις
γ κ ά π α - γ κ ο u π α !. )
-"Ωχ !. "Ωχ .. γράφω Βεληγκέκα μου - γράφω . . .
- Πρά ορε πρά ! . 'Έτσι μπράβο . . Μπόλκο μελιΧν'
- Μπόλκο Βεληγκέκα μου μπόλκο !. Να χύσω καί την καλαμαρι� σ;Ο �αρτ L ;
- Να το χυvεις ο;;ε - να το χύνεις . . . "Ααααα !. 'Άαααα ! Χα·ί
χάϊ ! . ; �τσ; μπρ,άβ,° !
- Να φτυσω απανω ;
- Ε1ν καλά ;
-"Ακω λέει ! .. Ε1ναι μούρλια !
- Πώ να. τό φτύνει όρέ μπίρο μ'
.
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Καl ή παρέλαση συνεχlζεται : Σταύρακας, Μορφονι6ς, ' Εβραίος, Βελij Γκέκας, Πασάς, Ταχήρ, Βεζυριιπούλα. (Φιγούρες Σπαθάρη)

- Λοιπον Ι:τοιμο. Πάρτο τώρα.
-.. Διάβασέ μου το 1
-.. Τίιιι;
- Να μου το μολογiiς ορε μπίρο μ' - τί λιέει;
-.. Μά. . ol: μοοπες !
-Ίγώ ορl: τσανακογλύφτ' να σ' λιέου; Ν α - ν α - ν ά ... γκάπα - γκούπα. . γκάπα - γκούπα ! .. γκάπα - γκούπα ! ..
-;"�χ C:,χ... <�χ'. Μωρl: τίς τρώω κι' έγώ, άλλα μου δίνει κι'
αυτος !
'Ιστορίες !. Ό Καραγκιόζης φούρναρης, 6 Καραγκιόζης σω
φέρ ! . . Καί πότε να γίνεσαι πλούσιος (λίρα μl: ούρά ! ) στο μο
μέντο, >;αL πότε να τρ&� τΟ �Uλ? ;Ύ1ς χρον ιας �ο� . 'Ή , ::_ιιΧ μι.Χ
, απ το φουρνο ) . .
, ψητη (χι αυτη χλεμμενη
- πεσχεσι - χηνα
ν' άλλαξοr;ι�τά;: ι 6 Βεζ�ρη� . �ω, τnτ:_ ν α ,tδε!ς ? Καραyχι�ζ� ς,
χαρές ! . Ν ανοιγουν και να το ευλογαν τα ουρανια, Κι αυτος,
πα στη φουρνάριχη φτιάρα του να παίρνει καί το ψιμάρνι του ..
θείου :
- Μην άϊχο1\σω το χ α χαί το φ ά 1
-'Άστο να το φουρνήσω σου λέου.
- Μόν' μη μ' πείς πώς κ ά η κ ε η φ α γ ώ θ η χ ε !
Εϊπαμε : " ΚαραγχιιSζης 6 Μέγας ". Ίστοριl:ς μl: φούντα.
'Όλα νιτερέσια χαί πράγματα, χι' 8λα μπερδεμένα χι' &βέβαια
πού να τραβiiς τα μαλλιά σου !
tΥ7;όθεσις, περιστ�τικα 1 καL άπpόοπτα, μέ�α σ' έ!�α μαλ/.ι
,
βρασι ψεματων...
ο φαντης με το ρετσινολαοο συντεχνοι.
6 7\απας μl: το λοχία α-μπρατσέτους .. Κι' άλλου να γλέπεις σύ - τ8νειpο κι' άλλου να σου σκάει - σου - το θάμα !
- Μπρέ - μπρέ ! . τί μl: λέγεις !
-... Να σl: βράσωΊ
- Σωστα μl: το λl:ς ΚαραγχιιSζη ;
-. . Ζύγισέ το Πασά μου !
Καί τράβα κορδέλλα. Ό 'Οβριός, 6 Μορφονιος χαί 6 Σταύραχας
( . . ά μ � ν � α γ,γ ε λ ί � τ ρ α �, ο,υ ! ) 6, " Μ�,Υαλέξανδρος �
Μαχεδονας κι ο, Νιονιος
ο Διονυσιος Αντζουλος του
�γα,θου - ποτ;-',Αγyέλου ! " :Ηλιος y.ας �;αί τρισ�λιος μας πο�
ελουστηχε χι επροβη . . Πρωτος του Τσαντε τζογιας μας και
φιόρο του Λεβάντε ! .. ΜΙ: την χαπελλαδούρα του χι' όίνθος τρελ
λΟ στο πέτο ... Π ο "ί ο ς Δ α ί μ ω ν ! . . Π ο ί α Τ ύ χ η ! .. Πο"ίος
τ'ίjς άπορίας του θα τοί5λυνε τον γρίφο . . 'Έτσι μάλιστα πού την
κοπανιαντάρει του τΟ t c οϋτι'' ετσι καλΕ: θεέ, ποU τΟ κόντρα
μπάσο του μαντζόρε του την σκάει : 'Ά χ γ ι α τ ί ν α σ 1:
γ ν ω ρ ί σ ε ι; ΣΙ: Κεφαλωνιτοπουλα του - Ζαχυνθιανη Κυρά
του ! .. Καί σl:ν' Άγιομαυρίτισσα πού π'ίj,::>ες την καρδιά του !.
Καί tδl:ς μπρl: τί σύμπτωση :
Καί μετα την γνωριμίαν
παρευθύς να σ' έρασθεί
vέ'ίνεvέϊ. . vεvενέϊ. . νεvεvάϊνα . . .
πααααααρευθύς - παρευθύς να σ ' έρασθεί ! . .
..

Π ?υλι� του κάμπου " πάπιες του γι�λου !. Μπ?υ:<λες , μαλλια
, ... Συ γιορτινο, του ξυπvημα, που η γλυχα σου
και μαυρα ματια
τρ,ελ,λ� ίνει, ν' ά�λάζου� ε οί χοπελλιl:ς χι' 6 'Άγιος να σημαίνει
κι ο ,Αγιος να σημαινει ! ..
" Θέατρον - 6 ΚαραγχιιSζης " Καί π'ίjγε το 59 .. στο Παρίσι !
Κι' �δωσε μεριχl:ς παραστάσεις
στο " όίψυχο " Φεστιβαλ τών 'Εθνών. Ό Καραγκιόζης <Jτίς
δόξες του. Σπασμωδικά, σαν να δεχόταν γουλιl:ς - γουλιl:ς
τη , ζωή, διαμο� φώθψε τέ�,σ ς ή φιγ?ύρα του, �;άτ; μ;:ταξtJ. .
χουτσουρου και σκυλου : Βουλεβου .. πατσατσιεν ; , , Εφεγ
γαν ο � ρ � φ�ς τώ� ρούχ�ν του �τ? φώς. Τ� μά�ι του τό. ; ήλε
χτριχο, το υπεpφιαλο, χυτταε απο περιωπης τους Φραvζεζουc;:
Κ ρ ε μ ι δ α σ σ ι 6 v .. σ χ ο ρ δ α λ ι 1: ν μ ο ν α μ ί ! .. Μ π α χ α
λ ι α ρ ά μ π λ ν τ ί μ π ο υ ν ι ά ρ ο ς ! ...
ι ι Γιι:Χ τέσσερις μtρες, Οσο κρ&.τησαν οί παραστάσεις τοϋ Θεά
τρου Σκιών {εγραφε - μέσα στόίλλα - μετα τον έδω γυρισμό
του, 6 Μίνως ' Α?γυράχης - " 'Ελευθερία " 7-6-59 ) 6 Σω
τήριος χαl 6 Εύγένιος Σπαθάpης, μαζί μl: το•)ς όpγανοπαίχτες
�ιχ�λαο Β�λα, Γιάννη Τζ�βενο χαί 'Αρ ;στεί�η Μό�χο ε�τιαξαν
την ιδανιχωτεpη καί τελειοτερη πpεσβεια στο Παρι<Jι. Οι Σπα
θάρη3ες, ύπ'ίjρξαν πραγματιχα οί άληθίνοί πνευματικοί άχόλου
θοι του έλ):ηνιχου πνεύματος. Ποιό φράκο, ποιό μετάλλιο, ποιος
έπίσψ�ς τ_ίτλος θα ε�χε αύτη ;η θ� ϊχ� ίχανότητα να μ:ταδώ
_ με τετοια
,
σει , αυτο ;� πνευμα
αμεσοτητα κατευθείαν στο Γαλ
λιχο χοινο ; , ...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ
Une visite cle reclame !

"Καραγκι6ζης Γιατρnς" θέατρο Δ. Πάγκαλου. (Φωτ. Caϊmi)
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Η Τ ΕΧΝΗ ΜΟΥ l(AI Η ΖΩΗ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΕΙ Ο l(ΑΡΑ
Γl(IΟΖΟΠΑΙΧΤΗΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ
Γνωστος για την τέχνη του κ' εζω &.π' τ·!)ν Έλλάaα, ό παλι6ς, καλος καραγκιοζοπαίχτης
Σωτήρης Σπαθάρης, εγινε &.κ6μα πιο γνωστος μΕ: τ' " ' Απομνημονεόματά " του ποό, για το
γνήσιο λαϊκ6 τους ϋφος, έyκωμιάστηκαν &.πο κορυφαίους πνευματικοός μας άνθρώπους.
Τελευταία εγραψε γι. α το " Θέατρο" μερικα άκ6μα κομμάτια άπ' τη ζω-1] και τ-Ι]ν τέχνη του.

Στο σπίτι μου, το καλοκαίρι πού έ!παιζα Καραγκι6ζΊJ, ολα
πήγαιναν καλα γιατί το εtσιτήριο το είχα μια πεντάρα, κι
οσο έ!παιζα τ6σο ΠεFισσ6τερος κ6σμος έρχ6τανε, κ' οί 1 0
πεντάρες πού μάζευα γιν6τανε 2 0 , 3 0 καί τίς γιορτές καί τα
Σαββα,τοκύρια-;α 5 0 , καί 60. �16λις �φευγε το , καλοκαί,ρι έγ�
σκεφτομουνα
τι καλυτερα σαραγια και καραγκιοζΊJδες να φτια
ξω κ' έ!παιρνα πάντα για παρέα τον άχώριστο φίλο καί γείτο
νά μου το Χρ'ί)στο ΚουμούσΊJ, πού τοu 'χαν κολλήσει το παρα
τ�ο�κλι.1 κουρέλα� γ ι.ατ� ητ�νε φ,τωχόπα ι.Οο σαν και μένα
κ ΊJ μανα του ξενοπλενε σαν τη δικη μου.
Ή παρέα του μοu είχε γίνει ύποχρεωτικη κι οταν παίζαμε
μέ τ' &λλα παιδια τ'ί)ς γειτονιας, οί μανάδες τους μας διώ
χνανε καί μας χτυπάγανε " φύγετε άπ' έδώ κακορίζ�κα, ψει
ριάριχα καί λιμάρικα ". Σ' αύτο μάλιστα ε'ίχανε δίκιο. Δέ
μας έ!φταναν τα ξένα κουρέλια πού φοράγαμε κ' ή άπλυσιά
μας, άλλα μ6λις βλtπαμε κανένα παιδί να βαστάει στο χέρι
του ψωμί, άμέσως τοu τ' άρπάζαμε. "Αν μάλιστα το ψωμί
είχε άπάνω ζάχαρΊ) η βούτυρο, τ6τε Ί]τανε πού το παιδί πού
το κράταγε δέν πρ6κανε να φάει οϋτε μία μπουκιά. Γι' αύτό
πολλα παιδιά, πού Έrχαμε φάει ξύλο άπό τη μάνα τους, οταν
βαστάγανε ψωμί κοιτάζανε μήπως εrμαστε έμείς στό παιχνί
δι και πρώτα τρώγανε τό ψωμί τους κ' ϋστερα έρχ6ντουσαν.
Μερικα ομως άφήνανε καί λίγο στην τσέπη τους καί κρυφα
άπ' τ' &λλα μας τό δίνανε καί τό τρώγαμε.
Τώρα πού γράφω θυμήθηκα πού μια μέρα πού έ!κανε i!.να φο
βερό κρύο κι ολα τα παιδια εrχανε λουμώξει σέ μια προσ·� Η
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λιακη στρογέρα καί παίζανε, μ6λις ήρθε ό φίλος μου ολα τα
παι.Ο ι.cΧ \μπ�ξανε τα γέλια κ�ι τ?ν χορ� ϊΟεύανε γι.ατ� τι:Χ , φρ�
1
σκα και ξενα παπουτσια
που φοραγε ητανε γυναιχεια με ξυ
λινο τακοuνι. Αύτ6ς, άφοu τόν π'ί)ρε τό παράπονο κ' έ!βαλε
τά κλάματα, έ!φυγε τρεχάτος μέ τα παπούτσια στό χέρι καί
τα πέταξε πάνω στη μάντρα τ'ί)ς μάνας του. 'Εγώ, για να
τόν παρηγορ·ήσω, τοu 'λεγα. Σώπα ρέ Χρ'ί)στο, &σε τούς ψω
ροφαντασμένους, κι Cλς μη φοραμε έμείς παπούτσια. Για να
μην κρυώνουμε παμε στό σπίτι μου να φτιάξουμε καραγκι6ζηδε� . Κά�;οια �τιyμή Ο (!ως, άΥ;ούσαμε ντα,ούλια �:ιαt , πήγα ι;ε
τρεχατοι πισω απο μια" αποκρΊ)ατικη γκαμηλα,
για να φωνα
ζουμε κ' έμείς οπως τ' &λλα παιδια " Ζήτω ή γκαμήλααααα".
'Εγώ, ολο τό δρ6μο δέν έ!παψα να κυττάζω πώς ·ή γκαμήλα ά
νοιγ6κλεινε τό στ6μα της καί δταν πια άπομακρύνθηκε καί
π'ί)γε σ' &λλη γειτονιά, παίρνω το φίλο μου καί σέ μια ώρα
βρισκ6μαστε πίσω άπο το μπαρουτάδικο, στό χαντακ6ρεμα ,
έκεί πού πετάγανε τα ψ6φια &λογα. 'Εκεί, βρ·ήκαμε i!.να μι
κρο άλογίσιο κεφάλι. Το π·ήραμε καί στό σπίτι μου έγώ τ6
'φτιαξα γκαμηλίστικο. 'Έτσι, πού, τραβώντας i!.να σκοινί,
άνοιγ6κλεινε το στ6μα του. 'Εκείνη τη μέρα το σπίτι μου
έγι6μισε παιδιά. 'Άλλα φέρνανε τομάρια άπο κουνέλια, &λλα
φέρνανε τσουβάλια, &λλα βελ6νες καί κλωστές καt ο,τι &λλο
χρειαζ6τανε για τη γκαμ·ήλα.
'i'ην Κυριακη βγήκαμε β6λτα μέ τη γκαμήλα στα σοκάκια
τ'ί)ς 'Αθήνας, πού Cλν καί φαιν6ταν πώς ήταν παιδιάστικη ,
ήταν πολύ διασκεδαστική. Ό φίλος μου ό Κουρέλας ήταν

ντυμένος μαυρος καμηλιέρ·ης καί χτυπώντας τό τουμπερλέκι
'/.ιά ,νά χορε�ει � γκαμ·ήλα τ'ίjς Ι!λεγε μερακλίδικα τραγούδια:
Τ α πουλια σ ε τριγυρίζουν, σιναϊνά - σιναϊνά, γιά ν ά σου
πλέξουνε φωλι.ά, γχέλ, γχΕλ σινα·ίνά ''. Έγ�J ημοuνα έπι
στάτης χα[, &μα 'ήθελα ν' άλλάξω τά παιδιά πού χορεύανε
τή γκαμήλα γιά νά ξεκουραστουν, το Ι!λεγα του καμηλιέρη κι
αύτός, ένω χτύπαγε γρήγορα τό τουμπερλέκι, Ιiλεγε " παιl>ιά
ζήτω ω ω ω ω, τώρα ή γκαμήλα Θά γεννήση ".. 'Έτσι, μ'
αύτό το ' κόλπο, &λλαζε ή βάρl>ια. 'Όταν φτιΧσαμε στή γειτο
νιά της Βλασσαρους πεινάσαμε. Έκεϊ' 'ήτανε ή φτ-ήνεια της
'Αθήνας. Σέ πολλές γωνίες εrχανε στημένα πρόχειρα τηγα
νιτζίl>ικα πού ψήνανε μπακαλιιΧρο, συκωτάκια κ.λπ. καί μιά
ταμπέλλα Ι!γραφε " Μπακαλιαργιέν, συκωταργιέν καί κουρα
μανιέν, μόνον μέ μιά l>εκαριέν ". 'Ύστερα ή γκαμήλα ξεκί- ·
νησε καί, περνώντας άπο το Μοναστηράκι, 'Αγίους 'Ασω
μάτους καί Σφακτήρια, γυρίσαμε σπίτια μάς. Τήν &.λλη μέρα
ή γκαμήλα Ι>έ βγηκε. Δέν . τήν &.φησε ή γκρίνια του πατέρα
μου πού 'ήθελε νά πi'iμε βόλτα.
Μιά μέρα, μόλις ζύγωνε το Πάσχα, ή μάνα μου μου λέει " Σω
τήρη μου ό γείτονάς μας δ κυρ-Στράτος μου εΙπε &.ν Θέλεις
νά πi'iς νά τον βοηθ·ήσεις πού κάνει βαρελότα καί τ-1) Λαμπρή
θά σου πάρει ρουχα. 'Αλλά κ' έκεϊ' άτυχία, γιατί σέ λίγες
μέρες αύτός, φτιάχνοντας τά βαρελότα, Ι!καψε τά χέρια του
καί έπενέβη ή 'Αστυνομία καί του τά κατάστρεψε.
Τήν ι'ίλλη χρονιά, προτοu Ι!ρθουνε οί άπόκρηες, τρεϊ'ς &.νθρω
ποι πού θέλανε νά κάνουνε έπιχείρηση μέ γκαμήλα ρωτά
γανε στή γειτονιά μου που κάθεται αύτος ό μάστορης πού
φτιάχνει γκαμηλες. 'Εκείνη τήν ώρα έγώ γύριζα στο σπίτι
με ν ατέ α μου κ' οί γει.�όν? ι π,οU μας εϊΟ;ινε τοUς , εϊπα
, το παι
νε : ;? α7: που� εrσαστε τυχεροι·
ο μαστορας εΙν αυτο
Μκι πού φέρνει σβάρνα το γέρο ". Αύτές τίς λίγες μέρες,
πού έγώ τούς Ι!φτιανα τή γκαμήλα, μέ γλυτώσανε άπ' αύτή
τήν άπαίσια Ι>ουλειά πού Ι!κανα στή βόλτα μέ τον πατέρα
μου.
'Όταν ζύγωνε το Πάσχα έγώ &ρχισα νά φτιάχνω βαρελότα.
Μιά μέρα Ι!καψα τά χέρια μου καί �-ά μουτρα μου άλλ' οί
γειτόνοι μέ λυπηθ·ήκανε καί Ι>έν το μαρτυρήσανε στήν 'Αστυ
νομία. Φαίνεται ήταν τυχερό μας να κάνουμε κ' έμεϊ'ς μια
καλή Πασχαλια με τα βαρελότα πού πούλησα.
'Απο τότε, τρεϊ'ς φορές κάθε χρόνο, το καλοκαίρι μέ τον Κα
ραγκιόζη, τίς άπόκρηες μέ τή γκαμήλα καί το Πάσχα μέ
τα βαρελότα, ό μικρός Σωτηράκης Ι!κανε να βράζει το οίκο
γενειακό μας τσουκάλι πότε με καμμια πατσα καί πότε με
καμμιά βοϊl>οκεφαλή.
Στα 1 9R7 Ι!γινε Ι!κθεση στο &λσος Κηφισιi'iς. Τήν Ι!κθεση
τήν έτίμησε δλος ό καλος κόσμος. Ή Ι!κθεση Ι!Ι>ινε βραβεϊ'ο
Ό Καραγκι6ζης dνάμεσα στούς Σπαθάρηδες.'Έργο Ε. Σπαθάρη

Jιι[οναστήρι καi φιγούρα τοiί παπά πού χρησιμοποιούν οί Σπα
θάρηδες, σέ παλιό σχέδιο τοiί Γιάννη Δ ιπλάρη ij Βυζuνιάρη

σέ κεϊ'� ον π�υ χ� τ� καλύτ,ερα _ &.νθη. ,ΕΙχε, καί � ιάφο �α
παιl>ικα παιχνιl>ια.
Η επιτροπη μου ,πε να παιξω μια παρα
σ;ασ-? γι.cΧ να όι� σκεΟά?ουν ;α πα1ιΟάκι.�. 0Οτ;�-ν έτ�ιμά,σαμε
""
το παλκο, ηλθε
μια κυρια και Ι>ιαταζει να χαλασει το παλκο :
-Ό Καραγκιόζης Ι>ε θα παίξει.
Τότε έπενέβησαν &.λλαι κυρίαι, τήν περικάλεσαν να παίξει.
Αύτή λέει:
-Δέν εΙναι Ι>υνατον ν άφήσουμε τα παιl>άκια ν άκούσουν
τίς άσ,χφ.ί.ε7 του Καραγκιόζη καί τα βρωμόλογά του. 'Αμέ
σως να χαλασει.
Τότε της εΙπε μια &.λλη κυρία:
-'�Ι>ω ,θά π�ίξει ό Σπαθ,χρης, δστις είναι καλος &.νθρωπος
και καλος παιχτ-ης.
Αύτη λέγει:
-'Εγώ ξέρω πώς ό Καραγκιόζης Ι>έ μπο?εϊ' να κ<Χνει πα;:;άσ�ασ�ιι ,. ��ν ΟΕν � ίσχρολο1γήσε r. . ,
Τοτε εγω σηκωνω πεf-ηφανα το κεφαλι κα! της λεγω :
Ο Ι(αp r:_γκ ι.ό �η�, κυf ία, μ?υ , 8τι;ν _πα�ζει, ό r.Οά�κει, �Εν
-;ς
αι�χ� ολcγει.
,1�υτον , που ακουσατε �σεις ηταν παλιανθρωπος
και επροσποιοταν τον
καραγκιοζοπαιχτη.
"Οταν Ι!παιξα, ή αύτΎ] κυρία μοu Ι!Ι>ωσε συγγαρ·ητή,; ια.
Τα &.νωθεν &.ς γίνουν Ι>ίl>αγμα των νέων καραγκιοζοπαιχτων
κ�t �λοι. ��ωμένοι &ς σ_φί�.?υν τη γροθιά :cους κα� &ς ποϋν σ'
αι;-:-ους. τ;ου � t?f_Ρ ολογου:ι �τ�ν ,παιζου� : , Νι;:, μην r.; ,ισχpολ��
γησε:-ε εtς το =�η:, γιατι α1Jτη η γροθια θα σας τσακισει . . .
,

....

,

Άπο το , 1 909; πού , �γι�α καραγκ:οζοn;αίχτ-η ς, είl>� π�ς ό
Καραγχιοζης ηταν το οικογενειακο και πατριωτικο θεατρο
.δλου του έλληνιΥ.ου λαου. Σ' αύτο είχαν συντελέσει προπαντος
οί παραστάσεις του άείμνηστου Μίμαρου. Άπο τότε ό Καραγ
κιόζης πρόσφερε μεγάλες ύπηρεσίες στήν πατρίl>α μας κι άκό
μα πιο πολλi:ς στ·Ι) θρησκεία μας. 'Από το 1 923, πού ή τέχνη
του Καραγκιόζη ήταν στίς μεγάλες της Ι>όξες, μέχρι το 194 7
σ' δλη τήν Έλλάl>α Ι!παιζαν έκατόν σαράντα καραγκιοζοπαϊ
χτες του σωματείου καραγκιοζοπαιχτων καί πολλοί &.λλοι
έρασιτέχνες.
Στίς 30τόσες ήρωικές παp αστάσ;:ις πού είχε � τέ'(..ν,η του
Καραγκιόζη Ι!πρεπε να παιρνει μερος κ' ή φιγουρα ενος σε
βάσμι.ου ίερέα μ' 8λα τα Οι.ακριτικά τοu, μΕ: .τα ράσα, χαt τΟ
καλιμαύχι του καί το σημεϊ'ον του σταυρου. Στο πρωτο μέ
ρος της παράστασης, ό Καραγκιόζης, πού ήταν καί ό πpωτα
γωνιστης τοU Εργου, άπΟ τΟν παπα Επα ι.ρνt τLς έντολΕ:ς καt
Επλεκε τΟ σενάp�ο, γι.' αύτΟ ή παράσταση γινόταν πιΟ 5μορ
φη. 'Απο τήν άρχή μέχρι το τέλος ό Καραγκιόζης τίς έντο
Λές του παπ i'i τίς μελετουσε με μεγάλη άκρίβεια, πότε θα
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γίνει ή μάχη, ποιά στιγμη θα σκοτωθεί δ τύραννος και πότε
οι άγγέλοι θα πουν τα ποιήματα για να στεφανώσουν τον
Ί]ρωα.
Στα χρόνια τ'ίjς Γερμανικ'ίjς Κατοχ'ίjς, δταν δλοι οι 'Έλληνες
δι�άγ1α fl;ε ϊια τ-fι, λευ1τ�ριά, ,το,, θάρpο� .�αί τ,ον ,ένθο�σιασμο
γι αυτη τη μεγαλη ιδεα τα εδινε σ ολη την Ελλαδα καί
ή τέχνη του Καραγκιόζη. 'Εγώ Ε:παιζα τότε στην 'Ερυθραία,
στο :Μαρούσι καί στα " Παναθήναια " τ'ίjς ΚηφισιίΧς κι δλες
οί , παρα�τά�� ις ή1σαν ήρ � ικές : c c 'Αθαν�σιος Διάc��ς ",
�ουΤζαβελλας
,,
Μποτσαρης , , c c Κατσαντωνης ,, ,
Ανδρουτσος " , " Το Σούλι " καί πολλές &λλες. Ί-Ι συγκίνηση
πού Ε:ί>ιναν οι παραστάσεις μου ήταν τέτοια πού δλοι οί θεα
τές, μ' άφάνταστο ένθουσιασμο καί μέ βρεμένα τα μαντήλια
άπο τα δάκρυα τ'ίjς λαχτάρας για τη λευτεριά, μέ χειpοκρο
τουσαν. Στο τέλος τ'ίjς παράστασης, δταν δλη αύτη ή άνθρω
ποθάλασσα Ε:φευγε άπο τον Καραγκιόζη, οι θαυμαστές μου
μου φώναζαν : " Σπαθάρη Ε:βγα άπο τη σκηνή σου καί κοίτα·
δλος αύτος δ κόσμος βαστάει στα χέρια τα δακρυσμένα μαν
τήλια του ". Τότε έγι� έ:λεγα στον έαυτόν μου μέ περηφά
�εια : , , Νά Σπ�θά�η, αύ�� είναι ή άφάνταστη δύναμη πού
εχει ο &ψυχος θιασος σου .
Πολλl:ς φορές μερικοί φίλοι μου χαρούμενα άλλα καί φοβι
σμένα μου λέγανε: " 'Απόψε Σπαθάρη είχες καί θεατές Γερ
μανούς. 'Όσοι περνάγανε κι άκούγανε τα χειροκροτήματα
μπαίνανε κι αύτοί μέσα. 'Εμείς Σπαθάρη Ε:χουμε τη γνώμη
πώς πρέπει να πάψεις να παίζεις τέτοιες παραστάσεις γιατί,
άλλιwς, :κάποια μέρα θα φίΧς το κεφάλι σου. Αύτα μου λέγαν
ο� φ�λοι μου κ' έyώ ,θα το1)� &κουγα α� μ';ορουσο; να κρατfισω
,
τον εαυτό μου την ωρα
που Ε:παιζε, να μη δακpυζει κι αυτος
μαζύ μl: τούς θεατές μου.

τον &ριστο καραγκιοζοπαίχτη 'Αντώνιο Μόλλα ". Την &λλη
μέρα διαφημίσεις κλπ. Το Σάββατο, άφου ·)jλθε καί έτέλειωσε
την παράσταση, την δποίαν οι θεαταί έχειpοκρότησαν έπανει
λημμένως, του χάναμε το τραπέζι σ' ενα έστιατόριο χαί άφου
τον π'ίjγα στο κατάλληλο σπίτι του θεατρώνη μου για ϋπνο,
Ε:φυγα. Την όίλλη μέρα, πρίν δ Μόλλας ξυπνήσει έγώ �πεισα
το θεατρώνη μου να παίξει δ Μόλλας καί την Κυριακή. Ό
θεατρώνης μου μου είπε πώς του είπε δ Μόλλας πώς μέ τον
Σπαθάρη εrμεθα πολλα χρόνια φίλοι, χαί τί φίλοι, μπέσα για
μπέσα. 'Όλοι λένε πώς είναι &ριστος τεχνίτης. 'Εγώ δέν Ε:τυ
χε να τΟν άκοόσω. 'ΕσU τί λές ; ''
-Κύριε 'Αντώνη, δ Σπαθάρης είναι ψυχη καλή, άλλα χαί
&φταστος παίκτης.
'Αφου έβγάλαμε πρόγραμμα πώς δ Καραγκιόζης θα παίξει
δύο παραστάσεις, άπογευματινη δ Ε. Σπαθάρης, ώρα tι - 6
τον " Προφήτη " βραδινΎ] ό Μόλλας, ώρα 8 - 10, τον " Διά
κο , , ' τον π'ίjρα στο σπίτι μου χαί άφου φάγαμε καί ξαπλώ
σαμε λιγάκι, το άπόγεμα πίΧμε είς τον Καραγκιόζη ώρα tι .
Ό γιός μου Ε:παιζε τον Προφήτη. 'Εγώ καί ό Μόλλαc έχαθό
μαστε χοντα στο ταμείο. Ό Μόλλας μ/: περιχάλεσε να μην
χάνω θόρυβο γιατί του Ε:κανε έν-.ύπωση το παίξιμο -.ου γιου
μου. 'Όταν τελείωσε ·ή παρcΥ.σταση δ Μόλλας του είπε: " Μπρά
βο Εύγένιε. 'Εσύ, μ/: τη φόρα ποι) Ε:χεις πάρει, &μα μεγαλώ
σεις θα μίΧς περcΥ.σεις δλους ".
Τ ο βράδυ, δταν Ε:παιξε το Διάκο δ Μόλλας, οι θεαταt τον
έχειpοχρ6τησαν έπανειλημμένως. 'Αφου τελείωσε ή παρά
σταση του δώσαμε δλη την εrσπραξη του Σαββάτου, πλην
του φόρου, καί τ'ίjς Κυριακ'ίjς. Μόνον δ θεατρώνης έπ'ίjρε τα
άποσοστά του. Το πρωί τον βάλαμε στο αύτοχίνητο χ' έ:φυ
γε για την 'Αθήνα.

Μια μέρα μου είπαν πολλοί συνάδελφοί μου: " Κύρ' Σωτήρη
σl: θέ�,ει δ Μόλ�ας " . 'Αφ�υ έπ'ίjγα �τ� σ7;ίτι ;ου_ καt y.έ ;ρά
ταρε ενα
κομματι χαρουποπιττα που εβρεθη εκει, μου λεγει:
" Τρwγε, Σωτήρη καί μη μιλίΧς διόλου, άφου ή κατοχη μίΧς
έκατάντησε ετσι " .
Άφου δλοι φάγαμε, μου είπε: " Σωτήρη, δ Μανωλόπουλος
έκάρφωσε στο Μαρουσι, έσύ στην Κηφισιά, έγώ δ/:ν έκάρ
φωσα άκόμα. (Κάρφωμα έλέγαμε έμείς οί παλιοί τη δου
λειά ) . Ό καημένος δ Μανωλόπουλος, &ς είναι καλά, μου πα
ραχωρεί την Παρασκευη για να παίξω. Μόνο φόρο χαl άπο
σοστα του θεατρώνη του θα δώσω. Αύτο Ί]θελα να παραχα
λέσω χ' έσένα· να μου 'δινες χαμμια μέρα ". 'Εγώ, του είπα :
δίχως να συνεννοηθω μl: το θεατρώνη μου διάλεξε δποια μέρα
θέλεις. 'Αφου έπίμενε να έκλέξω έγώ, του έ:δωσα το Σαββάτο.
Αύτα τα λόγια τα είπα του Μόλλα, γιατί δ μακαρίτης σl:
πολλl:ς δύσκολες περιστάσεις μ' έβοήθησε· δχι μόνον έμένα
άλλα χαl δλους του συναδέλφους. Ό θάνατος του 'Αντώνη
Παπούλια η Μόλλα ·)jτανε μια πολύ μεγάλη άπώλεια για το
Σωματείο Έλλ·ήνων χαραγχιοζοπαιχτwν.
Άφου ήπιαμε κι &λλο τσιγάρο, γιατί καφές τότε δl:ν ύπ'ίjρ
χε, τούς χαφέτισα χ' έ:φυγα. Ένω το βράδυ Ε:παιζα, έρεκλα
μάρισα έπί λέξει: Το Σαββάτο : " Ό Άρκουί>ογιάννης μ�

Το χειμώνα του 1943 π'ίjρα τον τραγουδιστη του Εύγένιου,
Καράμπαλη χαί πήγαμε να παίξουμε στα Κιουρκα. Παίξαμε,
άλλα τη νύχτα κάναμε μαυρο ϋπνο άπάνω σ' έ:ναν πάγκο. Στο
μα;yαζί, τ� τσι �έντο ήταν βρ �μένο άπ' , τα νερά., 'Όλη νύχ;α
,
7 πριν ξημερωσει σηκωθη
τρεμαμε σαν τους σκυλους.
Δυο ωρες
καμε και μαζέψαμε τα πράγματα του Καραγκιόζη καl μl: τό
πρwτο αύτοκίνητο φύγαμε. 'Εμένα άμέσως ή κυρά μου μ' Ε:τρι
ψε, μου 'ριξε βεντουζες και μου 'λεγε φουρκισμένα : Γέρασες,
κακομοίρη, κι άκόμα μυαλο δέν Ε:βαλες. 'Ακόμα θέλεις να παί
ζεις Καραγκιόζη καί δέν κοιτίΧς πού 'χεις γίνει ενα σαράβαλο.
'Εγώ τ�ς δρκίστηκα πώς δ/:ν θα τον ξαναπιάσω στα χέρια μου,
άλλά, σέ κανα - δυο βδομάδες ξεμυαλίστηκα πάλι μl: τον Κα
ράμπαλη καί πδίμε σ' έ:να χωριο τ'ίjς Κορίνθου, Χασάναγα. "Αν
και Ί]τανε Σάββατο βράδυ, στον Καραγκιόζη δέν ·)j ρθε κανένας
γιατί δλο τό χωριο πείναγε. Έπειδη εtπαμε να παίξουμε αϋριο,
πού Ί]τανε Κυριακη κ' tσως βγάζαμε το έλάχιστο τα ναυλα μας,
είπα στον Καράμπαλη να μl: πάει στο όίλλο χωριο πού 'παιζε δ
Καρεκλάς, γιατί Ί]θελα ν' άκούσώ το παίξιμό του. Αύτός, για
να πδίμε πιο γρήγορα, μl: πάει άπό 'να μονοπάτι, άλλα άπο 'κεί
έχαθήκαμε, κι άντίς για χωριο βρεθήκαμε μέσα σ' ενα νεκροτα
φείο, κι άφου έγώ βλαστήμαγα τ-fιν τύχη μου κι αύτόνε, πού
βρέθ,ηχε μπροστά, μου, �λλ�ζουμε δ,ρόμ,° . Τ1ότ;:ς άpχ�σανε τα
, περ
μεγαλα
βασανιστηpια για μενα, γιατι πανω απο μια ωpα
πατάγαμε μ' δλο τό παπουτσι στη λάσπη, κι &μα δl: μl: βάστα
γε αύτος άπο το χέρι θά 'μενα μέσα στη λάσπη. 'Όταν πια
βγήκαμε στον καλο δρόμο αύτός, άφου Ε:κλαιγε καί μέ σκούπιζε,
μου 'λεγε συχώρεσέ με μπάρμπα - Σωτήρη. Κι δ Καρεκλάς
δέν έ:παιξε, γιατί κι αύτο το χωριο είχε πείνα. 'Αμέσως μου
βγάλανε τίς λάσπες άπο τα παπούτσια καί μου δώσανε κάλτσες.
Μέ βάλανε καί κοιμήθηκα, γιατί μl: πόναγε ή μέση μου άπο το
πάλεμα τ'ίjς λάσπης. Την &λλη μέρα, στο Χασάναγα πού παί
ξαμε, κάναμε 30 είσιτήρια.
Έπειδη το χωριο δl:ν είχε ξενοδοχείο, ενα παλληκάρι παντρε
μένο, μέ δυο παιδάκια, μl: π'ίjρε στο σπίτι του για να κοιμηθω.
'Όταν τον &κουσα να λέει τ'ίjς γυναίκας του βάλε μας τίποτα
να φδίμε μl: τον κύρ - Σωτήρη, κι αύτη του λέει " δέν _Ε:χουμε
οϋτε φα·t, οϋτε ψωμί ,, ' έγώ, για να διορθώσω τα πράγματα,
ζήτησα έ:να ζεστό. 'Αλλα κι αύτο δέν τό 'πια γιατί δέν εrχανε
ζάχαρη. Τότες αύτος μου λέει έαν θέλω ενα τσιγάρο άπο κα
πvο πού 'χε κόψει μέ το μαχαίρι. 'Αλλα για τσιγαρόχαρτο, φη
μερίδα. 'Εγώ το ψευτοκάπνισα για να μην τον προσβάλλω.
Το πρωί φύγαμε. 'Αλλα έγώ αύτο το ταξιδάκι πού 'κανα το
1%.3 μl: τον Καραγκιόζη μου καl κοψοf.ι.εσιάστηκα, καί τη με
γάλη δυστυχία του λαου μας πού Όα, θα το θυμδίμαι μέχρι ν'
άποθάνω.
Καραγκιοζοπαίχτης ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ

"

Τό . . θερlο σηκώνει όλόκληρη την καλύβα τού Καραγ
κιόζη ! 'Από παράστrzπη τού θεάτρου τών Σπαθάρηδων
.
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ΕΖΗΣΑ ΜΕ ΤΟΝ l(APAΓl(IOZH
ΥΠΑ
ΓΟΡΕΎ ΕΙ Ο Κ ΑΡΑ
ΓΚΙΟΖΟΠΑΙ
ΧΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜ
ΟΣ
'Ένας &.πο τούς παλιούς, καλούς καραγκιοζοπαίχτες, ό
ΧpΎjστος Χα.p ίaημος, ίστοpεί για χά.pη τοu " Θεά.τpου",
τη ζωή του στον Καpαγκι6ζη. Καταγράφει πιστ<Χ: ό
γ1. 6ς του, καραγκιοζοπαίχτης κι αύτ6ς, Γ. Χαpίaημος.

'�γεννήθην, το , 1 895 εtς �Αθ·ήν�ς, άπ? γονε�ς Άθ�ναίους, , εtς
την συνοικιαν
Αγίου Παυλου, Σταθμος Λαρισσης. Ο πατερας
μου. ώνομάζετο Γεώργιος Χαρίτος, ή μ·ητέρα μου 'Αγγελική.
Ή οtκογένειά μου άποτελείτο άπο τέσσερις θυγατέρες καl
εναν γιό, δ·ηλαδή έμένα. Ό πάππος μου, εtργάζετο εtς τα άνά
κτορα έπl 'Όθωνος ώς καπνοδοχοκαθαριστ·i; ς. Τήν έργασία
τ�U πα:τπο� μου �νέλαβε ό �ατέρα� μ�υ την επο�η ;ου rε1ωρ
γιου Α . Τον πατερα μου δεν τον εγνωρισα καλα διοτι επεθα
νε νέος καl μέ ιΧφησε πέντε έτων. Μετα τον θάνατον του πα
τρός μου διωρίσθη ή μητέρα εtς έργασίαν του παλατιου, είρ
γάσθη δέ 2 8 ετη έπl Γεωργίου Α'. Μέ τήν έργασία τ'ίjς μητέρας
άνεθράφησαν οι άδελφές μου καl έγώ. Έσπούδασε τήν δεύτε
ρή μου άδελφή διδασκάλισα καl έπάντρεψε ολα τα κορίτσια.
Σαν μοναχογιος πού Ί]μουν μ' άγαπουσαν πολύ. Μέ εστελναν
σχολείο άλλα έγώ οέν έΠήγαινα. Δέν μου ιΧρεσαν τα γράμμα
τα καl εμεινα τελείως &γράμματος. Βλέποντας ή μητέρα μου
οτι δέν 'ή θελα τα γράμματα μl: εβαλε σέ τέχνη άλλά ο\Jτε έκεί
έπήγαινα. ΜΙ: εδερνε ή μητέρα μου άλλα καl πάλι δέν έπήγαι
να. Τότε έκατοικούσαμε εtς τον 'Άγιον Νικόλαον Πευκακίων.
'Εκεί. εκανε παραστάσεις ενας καραγκιοζοπαίχτης, ώνομά
ζε�ο δέ �ρ'ίjστος �εβέντης, καl ήτο το, ετος 1 91 0 . �αρ �κο�ου
. �
θουσα τις 1π�1ραστασεις ;ο� �αι, ,μου_ &ρεσε
πολυ, ;'αι δε� ελε
ψα βραδυα. Αρχισα και εγω να παίζω Καραγκιοζη στο σπι
τι μου καl να μαζεύω τα παιδια τ'ίjς γειτονιiiς καl έχαιρόμουν
πολύ γι' αύτό. 'Ό,τι λεπτά μου δίνανε οι άδελφές μου καl ή

μητέρα μου τ' άγόραζα χαρτόνια. ΕΙχα τή χάρη καl το ταλέν
το να ζωγραφίζω ώpαία καl δέν μου Ύ)το δύσκολο να ζωγρα
φίζω τούς καραγκιόζηδες. Μέ τή μεγάλη μου μανία όίρχισα να
γίνομαι ένοχλητικος στο σπίτι διότι άπο το πρωl πού ξυπνουσα
έ:ως το βράδυ έζωγράφιζα καl έσκάλιζα καραγκιόζηδες. Το
σπίτι μου εΙχε γίνει ιΧνω - κάτω άπο χαρτόνια, σπάγγους, κόλ
λες, χαρτιά, ξύλα, άλευρόκολλα πού εφτιανα στούς καραγκιό
ζηδες. Φώναζαν οι άδελφές μου, μέ εδερναν, μου σχίζανε τούς
καραγκιόζηδες, έγώ εκλαιγα ώρες πολλές καl έπερ(μενα τήν
μητέρα μου νά σχολάσει άπο τήν έργασία της. Μόλις τήν εβλε
πα επεφτα στήν άγκαλιά της καl της ελεγα το κακο πού ε
παθα, πού μου εσχισαν τούς καραγκιόζηδές μου.
Α6το γι�ότ�νε τα;'τικά. Βλέποντ�ς � μητέρα μ�υ το, π1όσο ύπ�
φερα και τη μανια που, εΙχα για τον Καραγκιοζη εκαλεσε τις
άδελφές μου καl τούς εΙπε ιΧλλη φορα του παιδιου δέ θα του
?χίσ_ετε τοUς �αρ �γκιό�η8ες , καt ,οε ?ιΧ ;Ον στενα;χωρέσετε,.
Αφηστε τον να κανει ο,τι θελει. Απο τοτε σταματησαν να
μου σχίζουνε τούς καραγκιόζηδες, εΙχα πλέον ολη τήν έλευ
θερία. Κι iJ.ν καμμια φορα μου εκαναν τήν παρατήρηση οί
άδελφές μου, τlς φοβέριζα οτι Θα το πω τ'ίjς μητέρας μου.
'Απο τότε ιΧρχισα νά παρακολουθω τούς καραγκιοζοπαίχτες
στα διάφορα μέρη των Άθηνων οπου επαιζαν.
Τήν έποχή αύτή μόνιμα θέατρα Καραγκιόζη πού ύπ'ίjρχαν στήν
'Αθήνα Ύ)ταν στή Δεξαμενή (Κολωνάκι ) καl ό έπιχεψημα
τίας �)νομάζετο Σωτήριος 'Αργυρόπουλος. Δεύτερο μόνιμο θέα
τρο Καραγκιόζη Ύ)το στο Μεγάλο Ζάππειο καl ό έπιχειpημα
τίας έλέγετο Κομητόπουλος. Δίπλα σ' αύτο όίνοιξε καl ιΧλλο
θέατρο Καραγκιόζη καl ό έπιχειpηματίας ώνομάζετο Παπα
σπύρου, ιΧλλο δέ θέατρο Καραγκιόζη ύπ'ίjρχε στή σημερινή
Πισίνα των 'Αθηνων καl ό έπιχεψηματίας έλέγετο Τριβέλας.
Τήν έποχή έκεlνη δέν ύπ'ίjρχαν πολλοί καραγκιοζοπαίχτες
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καί ήσαν περιζήτητοι για τα μόνιμα θέατρα Καραγκιόζη τών
'Αθηνών. Οι έπιχειρηματίες τοu Καραγκιόζη για να κλεί
σουν καραγκιοζοπαίχτη για το θέατρό τους εΙχαν άλληλογρα
φία και 8ταν συμφωνοuσαν Ίjταν όποχρεωμένος ό έπιχειρημα
τίας ν' άναλάβει 8λα τα εξοδα μεταφοράς του καί τοu εστελνε
προκαταβολη χρηματικον ποσόν.
Στο θέατρο Καραγκιόζ-η τΎjς ΔεξαμενΎjς έγνώρισα τον καραγ
χιοζοπαίχτ-η Μπέκο άπο την Πάτρα. Ί-Ιτο βοηθος τοu καραγ
κιοζοπαίχτη Μίμαρου. Παρακολούθησα τίς παραστάσεις του,
πού δεν Ίjταν παραπάνω άπο δεκαπέντε. Την έποχη έκείνη 8λοι
οι καραγκιοζοπαίχτες δεν εΙχαν παραπάνω άπο δέκα πέντε
παραστάσεις. Μετ.Χ. άπο τον Μπέκο Ίjλθε στη Δεξαμενη ό
καραγκιοζοπαίχτης Γιάννης Μώρος. Τον παρακολούθησα κι
αύτόν. Μετ.Χ. το :ί\'Ιώρο παρακολούθησα στ·f� Δεξαμενη τον
καραγκιοζοπαίχτη 'Αντώνιο Ποριώτ-η. Μετ&. τον Ποριώτ-η άκο
λούθησε ό Ντίνος Θεοδωρόπουλος, ό όποϊος και εμεινε πολλά
χρόνια στη Δεξαμενή. Βλέποντας ό Ντίνος Θεοδωρόπουλος
8τι ζωγράφιζα καλ&. τούς καραγκιόζηδες με έπΎjρε μαζί του και
τοu εφτιαχνα τίς φιγοuρες καί τον βοηθοuσα χαί στlς παραστά
σεις πού επαιζε. 7Ητο πολύ καλΟς καραγκιοζοπαίχτης καί
άγαπητος στο Άθηνα'ίκο κοινόν.
Με το Ντίνο Θεοδωρόπουλο άπόκτησα πολύ καλά την τέχνη
τοu καραγκιοζοπαίχτη κι άποφάσισα ν' άρχίσω τίς παραστά
σεις μου στο 'Αθηναϊκο κοινόν. Για καλή μου τύχη Ίjλθε στη
Δεξαμενη �νας θεατρώνης άπο τά Μέθανα, καί ζητοuσε άπο τον
Ντίνο Θεοδωρόπουλο �ναν καλΟ καραγκιοζοπαίχτη γι&. νά
δώσει παραστάσεις στο θέατρό του. Ό Θεοδωρόπουλος εΙπε
στο θεατρώνη να .πάρει έμένα. Μόλις με εΙδε ό θεατρώνης
έγέλασε, διότι Ί)μουν μικpος στην ήλικία. Καί λtγει στον
Θεοδωρό;τουλον , : �1ά Θα ι-;πορέ�ει αύ�ο ,το παιδί να �αίζει
Καραγκιοζη που ειναι μικρος; Τοτε του λεγει ο, Θεοδωροπου
λος : Μπορεί νά τον βλέπεις μικρο άλλα σάς έγγυοuμαι έγώ
?,τι εΙν� ι καλ�ς ,,στην ;έχ�η. Τον ε,Χω, βάλει έγώ ,καί επαι�ε
ενα βραδυ που ημουν
αδιαθετος και τον παρακολουθησα στην
παράσταση, καί γι' αύτο σάς έγγυοuμαι. Φωνl:ς εχει δυνα
τές, μίμος εΙναι; κινεί πολύ καλα τα πρόσωπα τοϋ Καραγ
κιόζη, ζωγραφίζει καλα 8λα τα εrδη τΎjς δουλειδίς μας. Κι iΧν
θέλετε να πεισθείτε, Θα τον βάλω να μιλήσει διάφορα πρι\-

σωπα τΎjς 3ουλειδίς. 'Εγώ έμιμήθην διάφορα πρόσωπα τοu
Καραγκιόζη , μl: όίκουσε ό θεατρώνης, τοu &ρεσα καί έσυμφω
νήσαμε. Mou εδωσε την έποχη έκείνη προκαταβολη 1 00 δραχ
μες καί έπΎjγα στα Μέθανα καί όίρχισα τίς πρώτες μου παρα
στάσεις. Στα Μέθανα έργάσθηκα δυο μΎjνες, έτελειώσανε οι
παραστάσεις καί Ί)μουν άναγκασμένος να φύγω, διότι δl:ν εΙχα
όίλλες παραστάσεις να συνεχίσω. 'Επάνω πού έτοιμαζόμουν
να φύγω, εφθασε ό παλαιος καραγκιοζοπαίχτης 'Ιωάννης
Παπούλιας, ό όποίος άνέλαβε το θίατρο καί ετσι εφυγα έγώ.
Γύρισα στην 'Αθήνα καί δε βρΎjκα το Ντίνο Θεοδωρόπουλο
. στη Δεξαμενή. 'Έμαθα δτι εφυγε καί έπΎjγε στην 'Αμερική,
δπου παρέμεινε 1 6 ετη παίζοντας Καραγκιόζη. Τότε έπΎjγα
εtς την Πλατεία Κυριακοu, στο καφενεϊ:ο 'Ιωάννου Καγκελ
λάριου. Έσυμφώνησα να στήσουμε τη σκηνη τοu Καραγκιό
ζη στην Πλατεία, αύτος να βάλει τίς καρέκλες, τα τραπέζια
καί να πουλάει τα ποτά του, καί έγώ για την πληρωμή μου
εβγαινε ό βοηθός μου δίσκο καί δ,τι κερδίζαμε. 'Εκείνα τα
χρόνια ετσι δουλεύανε τα καφενεία πού ήσαν στίς πλατεϊ:ες.
ΔΙ:ν ύπ'ίjρχε έφορία, δουλεύαμε έλεύθερα.
Τότε έργαζόμουν μέ τον τίτλο ΧρΎjστος Χαρίτος. Μια μέρα πέ
ρασε άπο την Πλατεία Κυριακοu ό πρώτος μου έξάδελφος,
ό όποίος ώνομάζετο Γεώργιος Χαρϊ:τος, καί εΙδε το πρόγραμ"μα
τοu Καραγκιόζη πού εγραφε " ό καραγκιοζοπαίχτης ΧρΎj
στος Χαρϊ:τος ". Κατάλαβε δτι Ί]μουν έγώ καί Ίjλθε καί μl:
βρΎjκε καl μοu , λέγει: , Δέ ντρέ;τεσαι , να γράφ� ις ;ο έπίθετ� r-;ας
στον Καραγκιοζη ; Να ρεζιλευεις την οικογενεια μας; Ν αλ
λάξεις το έπίθετο. Καί έγώ, να μην τοu χαλάσω το χατΎjρι,
όίλλαξα το έπίθετο καί εβαλα ΧρΎjστος Χαρίδημος καί σήμερα
γράφομαι μl: καλλιτεχνικο ψευδώνυμο ΧρΎjστος Χαρίδημος.
Τα χρόνια έκεϊ:να ή σκηνη τοu Καραγκιόζη άποτελείτο άπο
τέσσερα καντρόνια τών τριάμισυ μέτρων, τα όποία έστήναμε
5ρθια, �ύο ;άβλ� ς ;ών τε�σάpων �;έ;ρων, τίς , όποίες κ�ρφώ
ναμε τη μια στη μεση, την &λλη επανω· κατοπιν
καρφωναμε
το πανί, καθαρη ή όθόνη 'ίjτο ϋψος 7 5 πόντοι καί μάκρος 4 μέ
τρα, καΜπταμε το κάτω μέρος τΎjς σκηνΎjς μέ κάμποτ, στο
όποίον έζωγράφιζα διάφορες σκηνές άπο τον Καραγκιόζη.
Τ� π�άγια, τΎjς σκ�νΎjς τα, σκεπάςαμε μέ , δυο μικρές κ�υίντες
για να κρυβουν τα καρφακια που καρφωναμε το πανι. Στο
έπάνω μέρος τΎjς σκηνΎjς εβαζα κάμποτο "άέριο" στο δποίον
εΙχα γράψει το δνομά μου. Μέσα στη σκηνη έβάζαμε τραπέ
ζια η μαδέρια για να φτάνουμε στη μέση τΎjς πρώτης τάβλας
καί να δουλεύουμε εuκολα καί να εrμαστε πιο ψηλα άπο τούς
θεατάς. 'Επάνω στην τάβλα έβάζαμε όκτώ λυχνάρια πού τα
γεμίζαμε λάδι για να φωτίζεται το πανί. Κάθε λυχνάρι εΙχε
Ο�Ο �υτί�ια �ς λά�πας. ao�αv , παρασ;αίνα,με, μ� τη ζέσ� �α,ί
με την αγωνια tιδρωναμε, τα δε λυχναρια εκαπνιζανε, και απο
την κάπνα γινόμαστε μαuροι. Πολλl:ς φορές τα πόδια άπο τούς
κ�ραγκιόζηδε� ι;περδε�όντουσ�ν σ;α λυ:}νάρια κι;- ί λαδ,ώναμε;
το πανί. Μετα ανακαλυψαμε το γκαζι, βαζαμε μια σωλr,να με
δώδεκα μπέκ τριών μετρών. Στην όίκρη τΎjς σωλήνας ε'ίχαμε
�να διακόπτη κι δταν θέλαμε να κάνουμε διάλειμμα 'lj άλλαγη
σκηνικών κλείναμε το διακόπτη καί εσβηνε. Καί δταν άρχί
ζα �ε, άvοίγα/J;ε τΟ� Οιακόπτη κ�t ά�άβαμ� τα μπ�κ. r'Ο_:αν ΟΕ�
βρισκαμε γκαζι ειχαμε καζανακι ασετελινης και σωληνες με
μπέκ.
Οι φιγοϋρες καραγκιόζηδες ήσαν απο χαρτόνι. Το μεγαλύ
τερο ϋψος τΎjς φιγούρας 'ίjτο 35 πόντους, το Σεράι 'ίjτο 60
π?ντ._.ους, � παρ1άγκα _:οϋ Κ�ραγ>:ιόζη 2? πό,vτο � . "Αλλα ,σχ"/Ινι
κα ητο το σπιτι του Μπεη, τα βουνα, τα δενδρα και &λλα
διάφορα. Τα σκαλίσματα τΎjς φιγούρας δέν ήτο πολλά. Σκαλί
ζαμε το μάτι, το αύτί, καί τρία κουμπιά, τίς δέναμε μέ σπάγ
κους στα πόδια χαί στη μέσ-η. Το Σεράι είχε πολλα σκαλί
σματα. οι καραγκιόζηδες δέν έγυρίζανε, τούς καρφώναμε μέ
ξυλάκια καί δταν φεύγανε έπήγαιναν μέ την πλάτη πίσω. Καί
δταν Ί)θελε ό Καραγκιόζης να μιλήσει στο Μπάρμπα Γιώρ
γο η σ' &λλη φιγούρα εγερνε προς τα πίσω. Την έποχη αύτη
οι παραστάσεις συνωδεύοντο άπο μπουζούκια καί μάντολες.
'Άλλοι καραγκιοζοπαίχτες τραγουδοϋσαν μόνοι τους καί όίλ
λοι εΙχαν τραγουδιστή.
Σήμερα τα έργαλεϊ:α-φιγοϋρες δl:ν εΙναι άπο χαρτόνι άλλα άπο
δέρμα βοδινό, πού κατασκευάζεται εtδικη παραγγελία. Τα
δέρματα γίνονται 1σπρα σαν τα τομάρια τών τυμπάνων. Τότε
τα παίρνουμε έμεϊ:ς, ζωγραφίζουμε τα σκίτσα πού θέλουμε, τα
μολυβώνομε έπάνω στο τομάρι, τα κόβουμε μέ εtδικα κοπίδια,
τα ξύνουμε με γυαλια καί δταν ξυθοϋν γίνονται διαφανΎj. Τα
βάζουμε σέ rσιο μέρος μl: βάρος έπάνω για να γίνουν rσια.

Τό;ε ;α ζωγρ� φίζουμε μl: διιΧφορα χρώματα σινικ'ίjς μελιΧνης
και γινονται εγχρωμα. Τα δέ σκηνικα είναι άπο χασέδες,
ζωγραφισμένα διαφαν'ίj. Ί-Ι σκηνη σήμερα είναι άπο 6 μέτρα
εως 5 καί άναλόγως το χωρο κανονίζουμε καί το ϋψος πού δέν
είναι άπο 1 . 70 - 1 . 50 παρακιΧτου του μέτρου. Φωτίζεται ή
σκηνη άπο ήλεκτρικο ρευμα άπο 1 8 εως 1 5 λαμπτ'ίjρες των
1 0 0 κηρίων. Το μέγεθος τ'ίjς φιγούρας άρχίζει άπο Ε.να μέτρο
καί κιΧτω, άναλόγως τη φιγούρα. 'Επίσης σήμερα ο[ φιγουρες
κινουνται, γυρίζουν, πCί.νε - ερχονται, εϋκολα.
Στήν Πλατεία Κυριακου τραγουδιστη είχα τον 'Απόστολο
Τόλια, σημερινο καραγκιοζοπαίχτf) καί συνταξιουχο. Ό Τό
λιας άνακιΧλυψε τίς κόπιτσες, καψούλια των παπουτσιων θυ
λιαστιΧ, καί πιΧψαμε να δένουμε τούς καραγκιόζηδες μέ σπιΧγ
γο�ς. 'Έτσι �σ�χάσαμ,ε, γιατ,t δέ φεύγανε τα πόδια καί οι .
βράκες τους επανω στην παρασταση.
Στην Πλατεία Κυριακου συνέχισα τίς παραστιΧσεις μου μέ με
γιΧλη έπιτυχία. Ί-Ι μητέρα μου άπορουσε τί κιΧνω μέ τον Κα
ραγκιόζη καί μια μέρα π'ίjρε τήν άδελφή μου καί ήλθαν στήν
Πλατεία Κυρι,ακου για να t�ου�, τjν παρ�στασ� . Ή μ� τ,έρ �
, είχε tδει. Ί ις εβαλα να καθησουν και εγω
μου, Καραγκιοζη δεν
έπ'ίjγα ν' άρχίσω τήν παριΧστασή μου. Σαν όίρχισα, όίκουγε τα
γέλια καί τα χειροκροτήματα των θεατων καί ελεγε στήν άδελ
φή μου : Που τα εμαθε αύτα τα διαολίστικα πριΧγματα καί
τα λέει; Καί Ιtκανε το σταυρό της.
Έτελείωσα τίς παραστιΧσεις μου στην Πλατεία Κυριακου καί
έπ'ίjγα στη Νεάπολη 'Αθηνων στο καφενεϊο Καλλιθέα του Κων
σταντίνου Πέππα κι όίρχισα τlς παραστιΧσεις μου. Έκεϊ ήλθαν
θ:ατ�ί , οι πα?,�,ιοί καραyκιοζοπαϊ�τ;ς , Θεοδωρέληδε� Ί-Ισ�ν
δυο αδελφια, ο ενας παρασ":αινε και ο όίλλος τραγουδουσε. Κα
θησαν στην παριΧσταση καί στο τέλος μου συστήθηκαν καί
μου εδωσαν συγχαρητήρια καί μου είπαν : ΜπριΧβο καί θα
γίνης πολύ καλΟς καραγκιοζοπαίχτης. 'Εκεί: επαιξα πολλl:ς
παραστιΧσεις καί επειτα εφυγα. Το 1 91 6 επαιξα στο Θησεϊο
στην Πλατεία Πουλόπουλου. Είχα βοηθο το Νίκα, σημερινο
καραγκιοζοπαίχτη καί συνταξιουχο. Τραγουδιστή ε!χα τον
Μ�ργώνη;, ' Α_πο έ:'ε� μέ έ;τ�ρε ? θεατp�νης Χαύτας στ? θέα�
τρο του Πικ Νικ , , στα Εξαρχεια, οπου είχε ναυαγησει ο
θίασος, καί επαιξα έγώ Καραγκιόζη τρεϊς μ'ίjνες. Το 1 9 1 7 στήν
Πλατεία Χαλανδρίου επαιζε δ καραγκιοζοπαίχτης Κωνσταν
τιΧρας. 'Έπαιζε τήν παριΧσταση "Μεταμόρφωση" καί έκοιμήθη
το βριΧδυ μέσα στή σκηνή. Το πρωί πού έσηκώθηκε είχε στρα-

βώσει το στόμα του καί Ύjλθε καί μέ εύρ'ίjκε στο καφενεϊο
πού έσύχναζαν οί καραγκιοζοπαϊχτες στο Δημοτικο θέατρο
Άθηνων, σήμερον Πλατεία Κοτζια. Μου είπε να πάω στο
Χαλάνδρι να συνεχίσω έγώ τίς παραστιΧσεις γιατί αύτος δέ
μπορουσε. Δέχθηκα καί συνέχισα έγώ τίς παραστιΧσεις. 'Όταν
φ �άσα�ε νιΧ , παίξουμε τ�ν "Μετ,αμόρφωση", ;:ίzα τ�αγου�ιστή
παλι τον Τολια, θυμηθηκαμε τον Κωνστανταρα που στραβω
σε το στόμα του καί δ τραγουδιστής μου, άπο
φόβο μήν συμβεί:
κα� σ' έμ�ς ;Ο ϊΟιο, , έπΊ'j ρε , εvα κ�λάt1-ι �' έφτ_ια.,ξε_ σταuροUς
1 επηγα στρα
και τους εκρεμασε μεσα στη Σκ-rινη. Απο εκει
τιώτης. Στο στρατο επαιζα Καραγκιόζη για τήν ψυχαγωγία
το? στρατου. l\�όλις ά;τελύθην ;ο 1 920 άr;:ο το στ� ατ? επαιζ�
.
στο Πασαλιμανι, στην πλατεια, στο θεατρο που επαιζε
η
�αντομίμ� - δ έπιχ� ιρηματίας �νομάζετο r:ε�ρrιος Στ_:ικCί.ς;
,
,
Αρχισα τις παpαστασεις_μου. Το θεατρο
αυτο ητο εκει
που
εΙναι σήμερα το καφενεϊο Δημ. Κουτσαύτη. Φεύγοντας άπο
ΠασσαλιμιΧνι επαιξα στο ΠαγκριΧτι, στο θέατρο του Ζου
. το
ρόπουλου.
Τήν έπο�ή αύτη δ �Ιόλλας �παιζε σ;ό ΖιΧππειο; στο , θέα;ρο
Παπασπυρου. Στο, θεατρο του Κομητοπουλου, παλι
στο Ζαπ
πειο, επαιζε δ Ποριώτης. Στην Πισίνα Άθ-ηνων επαιζε δ
Ρούλιας. Σέ μια μιΧνδρα, στον 'Άγιο Νικόλαο τ'ίjς Νεαπόλεως
'Αθηνων, επαιζε δ Μανωλόπουλος. Στο σ·•αθμο Πελοπονν·ήσου,
στο θέατρο ΜπαρμπαλιCί., Ιtπαιζε δ Χαρίλαος. Στο Γκαζο
χώρι δ Σμπωρος. Στή μπουκιΧλα, δ παλαιός Ρήγας. 'Οδός
Λιοσίων, καφενεϊον Κων. Παλιάτσου, ltπαιζε δ Δημ. Μπολν
τώκ. Πλατεία Κουμουνδούρου �παιζε δ Δημ. Λάτσας. Πλατεία
Θησείου Ιtπαιζαν Θανάσης Φωτεινός, Θανάσης Δεδούσαρος κι
δ Θόδωρος Μπόντζας. Στίς κολωνες του 'Ολυμπίου Διός δ
Σωτηρόπουλος. Στο Σύνταγμα, άφετηρία λεωφορείων 'Α
θ-ηνων - Πειραιως, οί Θεοδωρέληδες. Στην ΠιΧτρα Ιtπαιζε δ
Μίμαρος, δ 'Αγαπητός, ό ΒουτσινCί.ς, δ Μπέκος καί δ ΠιΧγ
καλος. Στην Καλαμάτα δ Γιάννης ΠρεβεζCί.νος, καί στον Πύργο
ό Σπανός. Στη ΛιΧρισα, δ Χρ'ίjστος Βενέκας, Άγιομαυρίτης,
Γερολυμάτος.
'Από τό Παγκράτι έπ'ίjγα στο Μικρό Ζάππειο, σταθμό Λαρίσ
σης, στο θέατρο Διονυσίου Σταμοπούλου. Δούλεψα δύο Ιtτη,
είχα βοηθο το ΜιλτιιΧδη Λάμπρο - γεννηθείς εtς 'Αθήνας,
�το δ, καλύτερος ,βοηθος καί μ;:γιΧλος ,σκα,λιστής σ;lς � ιγουρες.
Εργασθηκε μαζι μου 25 χρονια και πεθανε στα χερια μου.
Τραγουδιστή εΙχα το ΜιΧρκο ΜανιΧβη. Την έποχή αύτη εί
χα προχωρήσει στο έπάγγελμα, είχα γίνει άρεστος καί άγαπη·

1

Τό θέατρο " 'Ερμής " στό Πασαλιμάνι. Ό Χρ. Χαρίδημος έπαιζε σ' αύτό τριάντα όλόκληρα χρόνια. Γκρεμίστηκε στά 1957
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τος στο 'Αθηναϊκό κοινό. 'Από τότε όίρχισα. νά πλουταίνω τά
σκηνικα κα.l τα έργα.λε'ία. μου. Τότε ό καραγκιοζοπαίχτης Κε
λα.ρινόπο�λος �μ�νεύσθηκε , να γυ.f ίζουν ο! κα.ρα.γκιό7ηδες κ;χl
κ;χτα.σκευα�ε ,α.πο τεν�κεδα.κ,ι �ουσ;ες,, σα.� μεντρεσεδες; Σαν
το ε!δα., το ετελειοποιησα εγω. Τα ωρα.ιοτερα. σκηνικα., δια
φημιστικά, φιγοuρες κα.l δλα. τα έργα.λε'ία. τ'ίjς τέχνης, τα εχω
παρουσιάσει έγώ, Οιότ ι. Οπως εtπαμε · ζωγραφίζω πολU καλά..
'Από τό Μικρό Ζάππειο εφυγα. γιατί έσκάφθηκε ό δρόμος
γιά να γίνει όίσφα.λτος ΚCl.L ετσι 'Ιjτα.ν άδύνα.το να κυκλοφορ·ή σει ό
κόσμος. "Εφυγα κα.l έπ'ίjγα. τέρμα 'Αχα.ρνι7'ν, στο θέατρο Κων
σταντίνου Περίχαρου. Έκε'ί έργάσθηκα. πολύ κα.λα μια θερι
vη σαιζόν.
Το 1 924 'Ιjλθε κα.l μi: π'ίjρε ό θεατρώνης Χρ'ίjστος Μουστά
κας στ-hν Κηφισιά, πλησίον στον Πλάτανο. Έδούλεψα. έκε'ί
δύο χρόνια πολύ καλά. Έκε'ί έγεννήθη ό γιός μου, ό Γιώργος
Χαρίδημος, σημερινος κα.ρα.γκιοζοΠα.ίχτης, συνεχιστης τ'ίjς
τέχνης μου. Ένθυμοuμα.ι, έ:να. βράδυ πού επα.ιζα έκε'ί την πα
ράσταση Ή γέννηση τοu κολλητηριοu"- σύμπτωσις, έμπ'ίjκε
ή γυναίκα μου στη σκηνη με το γιό μου. Χρειάσθηκα. νά κλά
ψει το κολλητήρι πού iγεννήθη κα.l σκέφθηκα. να πάρω το γιό
μου να τον τσιμπ·ήσω για να κλάψει. Ό γιός μου εβα.λε τα
κλάfl;α.τα. , κ' έγώ έφ,ώ�α.ζ� με ;ον Κα.ρα.χκιόζη. Κούνα, μωρη :ο
,
πα.ιδι, θα σκασει απο τα κλαματα ! Το κοινον κατα.λαβε οτι
εκλαιγε ό γιός μου κα.l έγέλασε πολύ. 'Η γυναίκα μου ελεγε :
Πώ ! πώ ! τί εκανες; Πώς Θα βγώ �ξω, πού ντρέπομαι το κοι
νόν;
'Έφυγα άπό την Κηφισιά και επηγε δ Σωτήριος Σπαθάρης.
Την όίλλη χρονια έδούλεψα στο Σταθμό Μαρουσίου, στην
Π �α.τεία.. Τρ αγουδ;σ;η εΙ�α τον , Κ �νστι:ν;'ίνο, Μαργών� . .,.' Ε
δουλ� ψα 7;ολυ, καλ� ολη τη σα.ιζον; Εκει εΊ;νωρισα, πο� η�θε
θεα.της, τον παλαιο καραγκιοζοπαιχτη Σωτηριο Βασιλια. , Ε
ψ_;γσc άπο το l\Ιαρούσι καl έπ'ίjγα στο θέατρο 'Απόλλων, ση
μεpινο " Περοκε " καl έδούλεψα δλη τη σαιζον με πάρα πολ
λη δουλειά. Φεύγοντας άπο το " Περοκε " ήλθε θεατρώνης
άπο την Πάτρα καl με έπ'ίjρε στο θέατρο τοu Στcωρια.νοu
στά ΨηλιΧ - 'Αλώνια. Την έποχη α.ύτη επαιζαν στά γύρω Πα
τρών � Σωτη �όπουλ,ος, κα� δ Βασί?-ης Άγ�πητ�ς ,επαιζε �τοu
Μαρουδα. Στην Πα.τρα &ρεσα παρα πολυ και επαρουσιασα.
νέες παραστάσεις, δυο τελάρα πανια για να γίνονται αύτό
μα.τες άλλαγές, τά όπο'ία ε!χα tδε'ί στη Θεσσαλονίκη άπό
τον καραγκιοζοπαίχτη Χαρίλαο, έπιστρέφοντα.ς άπό παρα
στάσεις πού ε!χα δώσει στην Λ'ίjμνο, κα.l τά έπαρουσία.σα έγώ
καl στην 'Αθ·ήνα. Έπαρουσία.σα στην Πάτρα "άποθεώσεις" τον
'Αθανάσιον Διάκο, τον Μάρκο Μπότσαρη, νέες κωμωδίες δι
κές μου, νέες παραστάσεις δικές μου κα.l πολλα &λλα στην
τέχνη έπάνω, τα δπο'ία Ύjτα.ν δλα όίγνωστα εtς την Πάτρα.
'Άρεσαν πολύ εtς το κοινόν καl έργάσθηκα δλη τη σα.ιζον
πάρα πολύ κάλιΧ καl κάθε βράδυ ο[ κα.ρα.γκιοζοπα'ίχτες τών
Πατρών με παρα.κολουθοuσα.ν στlς παραστάσεις μου καl μοu
εδιδα.ν συγχα.ρ·ητήρια. Τραγουδιστη εΙχα τον Σωτήριο Κα.πρού
λια.. Πολύ καλος τραγουδιστής, έργάσθηκε μαζί μου 1 5 χρό
νια κα.l πάντα βοηθός μου ό Μιλτιάδης Λάμπρου. 'Απο την
Πά;ρα έπ'ίjγ� ;ου_pν,έ. , 'Επ'ίjγα ;'τ,α ,Λεχαινά, : Αμα.λιάδα1 Γα
στου�η. , Απο �κει εφ�γαμε >;α.ι , επηγ��ε Να.υ:rακτο, δωσα �ε
πολλες πα.pαστασεις Σα.λωνα, Ιτεα και επειτα εγυρίσαμε στην
. 'Αθήνα.
Στην Άθ·ήνα ελαβα έ:να. γράμμα άπο το Λουτράκι, άπο το
κ�ντρο ,(( �ϋρ�"; Έπ-Υ)�α και ,έργάσθ�κα Ολη �η σαιζΟν πο
λυ χα.λα. Εκει επαρουσια.σα την παρασταση ιι Ο βομβα.ρδι
σ�ος το? Καραγκιόζη,' ' . �το φινάλε τ'ίjς 1;'αρα�τ�σε�ς, πο�
γιν,ετ� ι ο βομβ� ρδισμος; ο ,Καραγκι�ζης , φε�γει απ,ο ,τη ,σκην,η
και τον παρουσιασα. στη θαλασσα σε μια βαρκα, απο τα όπι
σθ�α τ,ών θεατώ�- ,,Ξα.φνικα ? ι θε,ατc;ιl γύρισα.� >;αl τον ε}δα.ν
στ� θ�λα.σσα. κ� ι εκα.ν� μεγα.λη, εν��πωση π� ς επα.ρ ?υσιασθ�
στη θα.λα.σσα.. Απο, το Λουτρακι
επα.ιξα. στη Χα.λκιδα, στ-η
Στυλίδα, Λα.μία, Λειβα.διά, Θήβα με βοηθο τον Κωνστα.ντ'ίνο
Μάνον, σημερινον κι:ρα.γκιοζοπα.ίκτ-ην.
'Επέστρεψα. στην 'Αθήνα. κα.l εδωσα. χα.τα σεφ αν παραστάσεις
στα Πα.τ-ή σια., στούς Ποδα.ράδες, στον ".Αγιο Παντελεήμονα,
Γκαζοχώρι, Τέρμα . Λεωφόρου 'Αλεξάνδρας, Σταθμος Πελο
ποννήσου, στο θέατρο τοu Μπαρμπαλιίi. 'Όλο τον χειμώνα
ε1;'α.ιζα. ό�ός 'Αθηνίiς, ε�α.ντι ;t�λα.ιο,u ,',Η �εκτρ �κοu Σταθμοί>,
διπλα. στον κινημα.τογρα.φον , Ελλα.ς
, ητο υπόγειον, θεα
τρώνης Ύjτο ό 'Ιωάννης Γαλιλαίας. 'Εργάσθηκα. κα.l στο θέα
τρον Κουλουφάκου, δπισθεν Δημαρχίας 'Αθηνών, μα.ζl με τον
συ�άδελφόν , μου Γε,ώργιον Κουτσο�ρη. "Επα.ιξα. , χα} στο θέι;ιτ� ο
Γωγου. l\1Ιονιμο
θεα.τρο Κα.ρα.γκιοζη χειμερινο ητο τό υπο"
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γειον τοϋ Γαλιλαία. Έκε'ί έργάσθηκα.ν πολλά χρόνια ό 'Αντώ
ν ;ος Μόλλας καl ό �ημήτριος, �α.νι;uλ?πουλος ;-α.t, έyώ ,ό �α.
ρ�δημ? ς. �Ι;ια. �ρο�α.σεις, κι α.πο, το ,εξωτερικο,' α.πο τr,ν Α,
μερικη, α.πο την Αστορια.,
στο κεντρον Ζα.ππειον Πα.βι
λ;ιον, άπ� τ·)Jν Atyu-:;τ� �αι άπΟ την !<Uπρο � Δ�v &π1ηγα, διό;ι
οι δουλειες μου εδω επr,γα.ινα.ν πολυ χα.λα. Εργα.σθηκα. ο
πισθεν τ'ίjς 'Ακροπόλεως κα.l σ' δλες τlς συνοικίες τών 'Αθη
νών.
'Από τότε κατέβηκα. στον Πειρα.ιίi, στο Πασαλιμάνι, στο
πα.λα.ιο θέατρο τοu Διονυσιάδη, πού ε!να.ι σf,μερον ό κινημα
τογράφος " Σπλέντιτ ". 'Εργάσθηκα. δλη την θερινη σα.ι
.ζόν. Τότε, στον Πειρα.ιίi επα.ιζα.ν οί κα.ρα.γκιοζοπα.'ίχτες : 'Απέ
ναντι στον 'Όμιλο 'Ερετών ό Γεώργιος Κουτσούρης κα.l πρlν
άπο τον Κουτσούρη ό Δεδούσα.ρος. Στην Φρεαττύδα, έκε'ί πού
βρίσκεται το κα.φενε'ίο Φα.νου, στην πλατεία, επα.ιζε ό 'Ιωάν
νης Μώρος. Το όίλλο καλοκαίρι επα.ιξα. στο θέατρο ενα.ντι
στον "Ομ,ιλο Έ �ετώ:_ ,Γlα.σα.λιμ�vι. Θ;:α.τρώνης ΎJ;ο , ό , X,ρ'ii :
,
στος Μπογρης. Εκει επα.ιξα.
μεχρι το 1 93 3 . Και α.πο εκει
έπ'ίjγα. στην Πλατεία τοu Πασα.λιμα.νιοu, στο σημερινο θέα
τρο " 'Ολύμπια ". 'Επιχειρηματίας Ί]μουν έγώ. 'Έπαιξα μέ
χρι τό 1 938, εφυγα. κα.l ξα.να.π'ίjγα. πάλι στο θέατρο ενα.ντι
'Ομίλου 'Ερετών. 'Επιχειρηματίας πάλι έγώ. Τό θέατρο α.ύ
το τό έργάσθηκα. μέχρι πού έπ'ίjρα. την σύνταξή μου άπο το
Τα.με'ίον Συντάξεως 'Ηθοποιών το 1 949. Καl το έσυνέχισε ό
γιός μου ό Γιώργος Χαρίδημος μέχρι τό 1 95? πού οtκοδομή
θηκε. Στο διάστημα. τ'ίjς έργα.σία.ς μου έργάσθηκα. σ' δλες τlς
συνοικίες τοu Πειραιώς. Το 1 94 4 , 1 1 'Ιανουαρίου, πού εγι
νε δ βομβαρδισμός τοu Πειραιώς, έργα.ζόμουν στον κινηματο
γράφο " 'Ηλύσια " Πειραιώς, διότι δεν ύπ'ίjρχε ·ήλεκτρισμος
ένώ έγώ έργα.ζόμουν με άσετελίνες. Με τον βομβα.ρδισμο ε
φυγα. κα.l έργα.ζόμουν στο Μοσχάτο 'Αθηνών. 'Έδινα παρα
στάσεις σ' έ:να. καφενε'ίο. Τότε ό Μόλλα.ς εδινε παραστάσεις
στον κινηματογράφο " 'Ελλάς ", στην όδον 'Αθηνίiς. Στον
κινηματογράφο " 'Αθηνα.ϊκόν ", δπισθεν Δημαρχίας 'Αθηνών,
εtρ,γάζετο ? Δ- 'lμή;ριος , Μc;ινωλόπουλος. Ίότε με �κάλεσε ό
Μολλας κ,αι μ�υ ειπε; �r;- δινουμε πα.�α.στα.σεις , μr;-ζι στ�ν κι
.Ελλα.ς . Συνεργα.σθηκα.με και εργα.σθηκα.με
νηματογραφο
πολύ καλά, με τρα.γουδιστη τον Τάκη Μελλίδη, σημερινο
καραγκιοζοπαίχτη, με βοηθο τον 'Εμα.νουηλ Μα.τζουράνη, ο-η
μερινό καραγκιοζοπαίχτη κα.ί συντα.ξιοϋχο.
Τότε, θυμίiμα.ι, έβάλα.με έγώ κι ό Μόλλα.ς το γιό μου Γιώρ
γο Χα.ρί3ημο να δώσει μία παράσταση. Πράγμα.τι 'Ιjτο ή
πρώτη παράσταση τοu γιου μου. Τον συνεχάρ·η ό Μόλλα.ς κα.ί
τοu ε!πε: Μπράβο παιδί μου Γιώργο, θα γίνεις μεγάλος κα.
ρα.γκιοζοπα.ίχτη ς. Κι άπο τότε όίρχισε τlς παραστάσεις του
'
κ
!:μεινε διάδοχός μου. Στον Πειρα.ιίi είμαι πολύ γνωστος
για την τέχνη μου διότι επα.ιξα. πάρα πολλα χρόνια συνέχεια..
'Α π? το �έα.;ρό μου �υχα.γωγήθηκε_ δλος ό, Πεφα.ιίiς κα.l πολ
,
, με πα.ρα.κολουθουσα.ν στις πα.ρα.στα.σεις
λοι, α.πο
την Αθηνα.
μου.
Σ-�μερα. πού γέρασα, κα.l περπατώ, με χα.ιρετίi δλος ό κόσμος
και πολλοl μου λένε για τ·Ι]ν έποχη πού τούς ψυχα.γωγοϋσα.,
μοu θυμίζουν την έποχη τ'ίjς Τέχνης μου κα.l τlς μεγάλες μου
έπιτυχίες, πού έγέμιζε τό Θέατρο άπο θεα.τας κάθε ήμέρα. κα.l
πολλοl εμενα.ν &π' έ:ξω.
ΕΙμα.ι ύπερήφα.νος για το γιό μου, πού βλέπω πού άγα.πίi
πάρα πολύ την τέχνη τοu καραγκιοζοπαίχτη κα.l φροντίζει
να κρατήσει α.ύτη τη Λα.ϊκη Τέχνη να μη χα.θε'ί άπο τον τό
πο μας 6στερα. άπο τόσα χρόνια. Κάνει μεγάλες προσπάθειες
καί θυσίες να παρουσιάζει κάτι καλύτερο. Κατέχει πολύ χα.λα
τον Καραγκιόζη τον πα.λα.ιο κα.l τον σύγχρονο, διότι Ύjτο άπο
πολύ μικρος μαζί μου στη σκηνη και με βοηθοϋσε στlς παρα
στάσεις μου. 'Όταν πέθανε ό βοηθός μου Μιλτιάδης Λάμ
πρου άνάλα.βε α.ύτος βο·ηθός μου. 'Έγινε κα.λος σκα.λιστ-ίjς,
εμα.θε να ζωγραφίζει τlς φιγούρες κ.τ.λ Σκηνοθέτ-η ς, μίμος,
μιμε'ίτα.ι δλους τούς τύπους τ'ίjς δουλειiΥ.ς μας, /:χει δυνα.τες
φωνές, δεν έργάζετα.ι με μικρόφωνο για να &ποδίδει φυσι
κά. ΕΙνα.ι πολύ καλος καλλιτέχνης, έργάζεται στούς κινηματο
γράφους κα.l σi: μεγάλα. θέατρα. τών 'Αθηνών. Παρουσιάζει τον
πα.λα.ιο χάρτινο Καραγκιόζη κα.l τον σύγχρονο έ:γχρωμο σ'
εκτα.κτες παραστάσεις πού κάνει. Το καλοκαίρι έργάζετα.ι στον
Πειραιίi, σ/: θέατρο δικό του, στο Τέρμα τ'ίjς Πεφα.ϊκ'ίjς.
Ε6χομα.ι σε κάθε νέο καραγκιοζοπαίχτη να δώσει προσοχη
στην Τέχνη τοu Καραγκιόζη, για να μη χα.θε'ί ή Τέχνη μας.
'Εγώ έ:ζ-ησα πολύ καλα με την Τέχνή, έμεγάλωσα. μεγάλη
οίκογένεια. άπο έ!ξη άγόρια. πολύ εύχάριστα..
Καρα.γκιοζοπα.ίχτ-ης ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
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Ο Π ΑΤ Ε ΡΑ Σ Μ Ο Υ Ο Μ Ο Λ Λ Α Σ
ΛΑ -ΓΙΟΒΑΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ Η Κ.ΟΡΗ ΤΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΟΛ
ΔΙ: θά 'πρεπε να γράψω έγώ το βιογραφικο τοϋτο σημείωμα βαια, σκέφτομαι, a.ν μάθαινε παραπάνω γράμματα μπορεί να
για τον 'Αντώνη Μόλλα. 'Όχι πώς μοϋ λείπουν τα στοιχεία. γινότανε και . . . ψάλτης !
'Ίσα - rσα πού τά 'χω όίφθονα, μιιΧς κ' έ:ζησα κοντά του όλό Μόνος του άγωνίστηκε, μόνος του βρ'ίjκε το l>ρόμο του, άντι
κληρη ζω·ή. 'Αλλ' έπειl>ή άγάπησα βαθια τον όίνθρωπο πού μετωπίζοντας Ι>ιαρκώς τήν όίρνηση τών γονιών του πού τό 'φερ
'κλεινε μέσα του ό Πατέρας μου, φοβάμαι μήπως ή άγάπη ναν βαρια να γίνει ό γιός τους " Θεατρίνος ". 'Η μάννα του
αύτή μΕ: κάνει να τον περιβάλλω μΕ: περισσότερη άπ' δση, Ι>έ μπόρεσε ποτέ να χωνέψει το άστέρευτο κέφι του και πάντα
πραγματικά, όίξιζε αrγλ·η. 'Όμως, άκούω, και τώρα άκόμα τον κυνήγαγε, μα ό 'Αντώνης μυαλο Ι>έν έ:βαζε. Πειραχτ·ήριο
πού 'χουν περάσει Ι>εκαπέντε χρόνια άπο το θάνατό του, τόσα ήταν και πειραχτήριο έ:μεινε μέχρι τα γεράματά του. 'Ένα
παινέματα γι' αύτον ώστε ερχομαι να πιστέψω πώς l>έν εΙναι πειραχτ'ίjρι όίκακο, ραφιναρισμένο.
ή άγάπη μου έκείνη πού Ι>ίνει τόσο φώς στή ζωή και στο Γεννήθηκε στο Βατραχον'ίjσι, κοντα στο Στάl>ιο. Τότε ό
'Ιλισσος κύλαγε τα βρώμικα νερά του κι ό τόπος ήταν γεμάτος
έ:ργο του.
Φτωχός, άβοήθητος, μέ μοναl>ικο δl>ηγο το λαμπερό του πνεϋ κουνούπια και βατράχια. Λίγα φτωχόσπιτα ήταν χτισμένα
μα, χωρις νά 'ναι &ξιος να γνωρίσει ποτέ
έl>ώ κ' έκεί. Τώρα ή γειτονια γέμισε πο
του τί εΙναι " συμφέρον " και χωρίς να Πεπ6νι.ας. το δημιούργημα TOV Μ6λλα λυκατοικίες και ή "Βασιλέως Κωνσταντί
νου" κάλυψε το βρώμικο ποτάμι. Τίποτα Ι>έν
μπορεί να μοιράσει .. l>υο γαϊl>ουριών όίχε
ύπάρχει πια πού να Ι>είχνει τήν άλλοτιν·ή
� α , , άνέβ;ηκε τόσο , ψηλα μονάχ.,α άπο ;ήν
αξια του. Αναγνωριστηκε παγκοσμια, απο
κακομοιριά. Λίγοι· ήταν οί εύκατάστατοι
Γάλλους, 'Άγγλους, Ρώσσους, 'Αμερικα
έκεί· ολους τούς έ:l>ερνε ή tl>ια φτώχεια, το
νούς κι άπο κορυφαίους 'Έλληνες Ι>ιανοού
ϊδιο , σκ?τ�Οι. ''� ζησε , Ολ� τ� χρ �ν ι.α τ�υ
σχεl>ον
εκει. Μια ποl>ια με l>υο τσεπες τον
μενους; α�τ?ς ό ταπεινος και ;;αταφρο��μέ
,
σκέπαζε μέχρι πού 'γινε μεγάλο παιl>ί. Τρι
νος, με τα ελαχιστα
γραμματακια που ξε
ρε. Γιατί 'ναι ζήτημα a.ν ε!χε τελειώσει το
γύριζε στούς l>pόμους ξένοιαστο μαζι μέ
τούς φίλους του, χωρtς ποτ/: να φαντάζε
l>η μ,οτικό. , '? rΙ>ιος πίστ�υε πώς τό 'χε τε�
ται κι ό rΙ>ιος πόσο θα ξεχώριζε άργότερα
λει�σει, r;-πο Ι>ι:Χ, φ,ορα, ομ�ς, ';ερ �στ;ιτικα
άπ' αύτούς κι άπο το rΙ>ιο το σόι του. 'Ό
που Ι>ιηγοτανε εγω πιστευω το αντιθετο.
ταν πρωτόβαλε παντελόνι εΙχε πανηγύρι.
ιΈνα &π' αύτcΧ μοU τΟ βεβαίωσε κι ό δά
'Έφερε βόλτ� τ� γειτονιά, ;ό Όει.ξε σ�
σκαλός του : Κάποτε τον σ·ήκωσε να πεϊ
γνωστους κι αγvωστους, σηκωνοντας ψηλα
μάθημα άπο το άναγvωστικό. Διάβασε ά
τ�ν π,σl>ιά τ?υ. r;ηγε κ:χ t _στο νο�ν� το� ν �
πρόσκοπτα όλόκλ·ηρη σελίl>α, και πάνω·
το l>ειξει. Τον χαρηκε εκεινος του πε . με
στήν ώρα πού τον παίνευε και τον έ:φερνε
γει.ά '', τΟν κέρασε ζαχαρωτι:Χ. και τΟν εστει
σαν παράl>ειγμα στούς όίλλους μαθητές, κυτ
λε νιΧ τοϋ πάρει ταμπάκο. 'Όταν !:φερε τον
τάζει ό Ι>άσκαλος το βιβλίο τοϋ μαθητ'ίj
ταμπάκο, τα ρέστα εΙχαν κάνει φτερά. "Εγι
και τί να l>εί; Το κρατοϋσε άνάποl>α και
νε θηρί? ό νουν?ς, το� μάλωσ� κα,ι τον ε
σ' όίλλη σελίl>α ! 'Απόρησε και τον έ:βαλε
Ι>ιωξε. Ο , Αντωνης γυρισε στη μαννα του
να ξα,ναΙ>;αβάσει. '<? μι��ος το ξ�να�ιάβασε
μέ πρισμένα μάτια. - " Μάννα - φώναξε
μ/: την ,ιl>ια . . . ευφραl>εια. - . Δεν κρα
άπ' τ·ήν αύλή - Μάνα . . . !:λα, πιΧμε να πείς
τήθηκα μοϋ l>ιηγόταν ό γέρο - Λεντούl>ης στο νουνο να μέ ξεβαφτίσει ! ΔΙ:ν τον θέλω
τον πέταξα μΕ: τις κλωτσιές έ:ξω και τοϋ
για κουμπάρο άφοϋ μέ νομίζει κλέφτη. . . "
'πα νά 'ρθεϊ μέ τον πατέρα του. Αύτο γινό
Ε!Ι>ε κ' έ:παθε να καταλάβει ή κυρα - Φρό
ταν συχνά ". Πάντα έ:τσι μάθαινε το μάθη
σω τί έ:τρεχε. 'Όσο κι a.ν προσπάθησε να
μα, 'άπο τ·ήν παράl>οση, χωρtς να μπαίνει
στον κόπο ν' άνοίγει το βιβλίο του.-" "Αν
τον καθησυχάσει, στάθηκε άl>ύνατο. (Πάν
τα του Ίjτανε φοβερος στο θυμό του, πού,
εΙχαν προσέξει περισσότερο οί γονιοί του,
εύτυχώς, κράταγε λίγα λεφτα τ'ίjς ώρας·
αύτο το φωτισμένο παιl>t πόσο πιο καλα θά
ϋστερα άπο λίγο Ι>Ι: θυμόταν οϋτε γιατι
'ταν ". - μοϋ' λεγε ό Λεντούl>ης. Ναί, βέ"
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σκεται πουθενά. 'Όμως έγώ, γιά χάρη σου, θά οεχτώ νά μου
φ�ρει� �να β�ρέλι λά?ι άπ' α�τ� πού τρ � με γιατί , α� οε μου
τ φερε �ς, παλι νου,νος �ου θα ,μαι. Γο�ρλωσε �α_ ματια το�
το? παιοι. ., Ενα βαρελι
λαοι ! Σταθηκε καμποση ωρα σκεφτικο
και μετα είπε έντιΧξει )) ' κ' έ:φυγε πάλι τρέχοντας Οπως
εΙχε πάει. Στό δρόμο Ελεγε :- " Θά δουλέψω βρέ κουμπάρε,
θά οουλέψω καί θά σου πληρώσω τό λάοι σου να ξεμπεροέψω
άπό σένα . . . Δούλεψε σκληρά καί κέρδισε πολλά, πάρα πολ
λά. 'Όμως εΙχε πιά ξεχάσει τίς περί ξεβαφτίσματος άποφά
σεις του.
Ί-Ι άγάπη του γιά τον Καραγκιόζη έκδηλώθηκε άπ' τά μι
·κρά του χρόνια. Μου διηγότανε ·ή γιαγιά μου πώς μιά φορά,
καθώς πηγαινοερχότανε μέσα στήν κάμαρα, εΙοε
τό φραμπαλά
του κρεβατιου της νά κουνιέται περίεργα. τΗταν κάτι πού
τον εκανε νά φουσκώνει, νά πετάγεται ψηλά, νά τραντάζε
ται, χωρίς ν' άκούγεται δ παραμικρός θόρυβος. 'Έκανε τό
σταυρό της: Χριστέ μου, εχει ξωτικά τό σπίτι; - κ' ετρεξε
νά φωνάξει μιά γειτόνισσα. οι ουό μαζί στάθηκαν στο μπά
σιμο τ'ijς πόρτας κ' Εβλεπαν βουβές. "Υστερα άποφάσιό"αν
νά έξιχνιάσουν τό μυστήριο. Πήρανε �να μακρύ κοντάρι καί
λέγοντας τήν πιο . . . βαρειά προσευχή σήκωσαν άπο μακρυά
τον φραμπαλά. ΊΌ κοντάρι �πεσε άπ' τά χέρια τους κ' εσκασαν
στά γέλια. Κάτω άπ' τό κρεβάτι βρισκόταν δ 'Αντώνης κ'
επαιζε Καραγκιόζη μέ ουο πεπονόφλουοες . . .
'Όταν μεγάλωσε καί μπόρεσε νά οουλέψει τον εβαλαν βοηθο
κηπουρου στον άνακτορικό κ'ijπο, μά αύτός κρυφά κι άπόκρυ
φα παρακολουθουσε τον Καραγκιόζη. 'Εκεί κοντά στό Στά
οιο εΙχε τό θέατρό του δ Ρούλιας. Ό 'Αντώνης εγινε τακτικός
θαμώνας του καί σιγιΧ - σιγά γνωρίστηκε μ' αύτόν. Μιά φορά
πού άρρώστησε ξαφνικά δ Ρούλιας, δ πατέρας πρότεινε νά
παίξει στή θέση του. Ό θεατρώνης τόν κύτταξε μέ ουσπι
στία. 'Ένα ψιλόλιγνο άμούστακο παιοί, οεκάξη - δεκαεφτά
χρονώ, νά πάρει τή θέση του Ρούλια, πού 'ταν άπ' τούς κα
λούς τεχνίτες - πήγαινε πολύ. Στό τέλος οέχτ�κε. ΤΗταν ή
;rρώτη φορ,ά πού 'παιζε σέ άκροατήριο. Χειροκροτήθηκε μ'
ενθουσιασμο.
'Από τότε όίρχισε τό άνέβασμά του. Τά λεφτά καί ή οόξα τον
κυνήγησαν άπό κοντά. Σέ λίγα χρόνια μέσα , εΙχε γίνει ξακου
στός καί περιζήτητος. 'Όλες οί κοινωνικές τάξεις εδιναν τό
Η

' Αεροπλάνα στη σκηνη τού 'Αντώνη Μόλλα . Φωτ. Walter Hege

θύμωσε ) ! Ντύθηκε λοιπόν ή γιαγιά, τον π'ijρε άπ' τό χεράκι
καί π'ijγαν στον κουμπάρο. Μετάνοιωσε έκείνος γιιΧ τό φέρ
σ μό το� , προσπ1άθησε , να... κα�?πιάσε � τΟ 1παιΟt άλλά,1 μ' δλα
τα� καλα του λογια,
εκεινο εμενε αμεταπειστο. Σωνει καί
καλιΧ Ί]θελε νιΧ . . . ξεβαφτιστεί !
Τό βράου πού γδύθηκε καί π'ijγε νιΧ κρεμάσει τό καινούριο του
παντελόνι, μετ.Χ φόβου θεου, σε μια καρέκλα, ουό-τρείς πεν
ταροοεκάρες κύλησαν στό πάτωμα. Ί-Ιταν τιΧ ρέστα του νου
νου. Ό φτωχούλης, οση ίlψα ψαχνότανε τό πρωί, ο/:ν εΙχε σκε
φτεί πώς τά 'χε βάλει στίς τσέπες του πα•ιτελονιου ! ΣιΧν
τιΧ εΙοε δ θυμός του ξαναφούντωσε. Ξυπόλητος, ξεβράκωτος
ετρεξε στΟ σπίτι τοϋ νουνοί>. 'ΑπΟ κοντιΧ κ' ή μάννα του νιi
του φωνάζει νιΧ σταματήσει. Νόμιζε πώς σάλεψε τό λογικό
του παιοιου της. Λαχανιασμένος χτύπησε τήν πόρτα, εοωσε
τα ρέστα κι όίρχισε πάλι να λέει για τό . . . ξεβάφτισμα. 'Επέ
μενε τόσο πολύ πού δ κουμπάρος εΙοε κι άπόειοε καί του εΙ
πε : - 'Εντάξει, 'Αντώνη, θιΧ σέ ξεβαφτίσω. 'Αλλά, γιιΧ νιΧ
γίνει αύτή ή οουλειά, χρειάζεται νά μου έπιστρέψεις τό λάοι
πού σου 'βαλα κι οπως ξέρεις αύτό 'ναι εύλογημένο, οέν βρί-

Τό παλιό θέατρο τού 'Αντώνη Μόλλα στίς στήλες τού ' Ολυμπίου Δ ιός. Στd 1934 κατεδαφίστηκε dπό τόν Τουρισμό . .
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"παρ6:>ν" στb Θέατρό του. Διανeιοόμενοι, ξ�νοι καl ντ6πιοι, δη
μοσιογράφοι, χαμάληδες, πρίγκιπες, βουλευταί, λούστροι, ολοι
σ' ί!να συμπαθητικό άνακάτεμα, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις,
καθισμένοι στούς πάγκους η στίς καρέκλες, γέλαγαν μέ την
καρδιά τους στά τόσο καλοβαλμένα καλαμπούρια του. Ποτέ
δέν Ι:λειπαν οί ξένοι άπό τον Καραγκιόζη του. Τά μέλη τ'ίjς
Γερμανικ'ίjς 'Αρχαιολογικ'ίjς Σχολ'ίjς ήσαν ταχτικοί θαμωνες
του. Μάλιστα ό πρόεδρός τ-ης κ. Κράμερ εΙχε γίνει ό καλύτε
ρος διαφημιστής του. Δέν i:χανε εύκαιρία πού νά μήν τον προ
βάλει. 'Ακόμα καί σέ συγκεντρώσεις τ'ίjς Σχολ'ίjς τον καλοuσε
νά παραστήσει. 'Άπειρες φορές Ιtστησε τον Μπερντέ του στίς
αrθουσές της, γιά νά σκορπίσει τό γέλιο καί τή χαρά άνάμεσα
στούς σοβαρούς μελετητές των άρχαιολογικων μας θησαυρων.
ΈκεLν�ς, Ομω5 , ,πο�, ά.γάπησ� βα�ια τΟ,ν πατ�ρα μο� , σαν
καλλιτεχνη και σαν ανθρωπο, ηταν ο Λουι Ρουσελ. , Ακομα κι
δταν Ι:φυγε άπό τήν 'Ελλάδα, καί διορίστηκε καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο τ'ίjς Λίλ, έξακολουθοuσε ν' άλληλογραφεί μα
ςί το� . Δέ θ� ξεχάσω τ�ν ύποδ�χή πο� 'κr;-νε ή μητ�ρα μου -;
αθελα της βεβαια - στον Ρουσελ. Μια μερα , πηγαινοντας να
κοιμηθεί ό πατέρας μου, τ'ίjς εΙπε πώς θά 'ρθεί νά τον ζητήσει
Ιtνας ξένος διανοούμενος μέ τον όποίον εΙχε ραντεβοu καί πώς
Ι:πρεπε όπωσδήποτε νά τον ξυπνήσει. Πέρασαν κάμποσες (i)ρες
δταν χτύπησε ή έξώπορτα. 'Έστειλε ή μητέρα μου τήν κο
πέλλα νά δεί ποιος εΙναι. 'Όταν έκείνη γύρισε τ'ίjς εΙπε: " ΕΙ
ναι Ι!.νας φουκαράς, ντυμένος παρδαλά καί ζητάει τον κύριο,
φαίνεται βλαμμένος ". Μ' αύτΕ:ς τίς πληροφορίες κατέβηκε ·ή
μητέρα μου καί βρέθηκε μπροστά σ' ί!ναν τύπο μέ μπόττες,
σκοuρο στραπατσαρισμένο κουστοuμι, σακκίδιο καί τραγιά
σκα . ., "Εχε� δίκι.ο ή , κο';έλλ� - σκέψτηκ�. ToU 'π� να ;cερά
, - Αντωνης κοιμοταν. r Οταν
σει αλλη ωρα, γιατι τωρα ο κυρ
τό 'μαθε ό πατέρας μου τραβοuσε τά μαλλιά •ου. - " Βρέ χρι
στιανή μου, αύτός πού Όιωξες ήταν ό Λουί Ρουσέλ. Θά ξα
νάρθει όίραγε; " Σέ μιά ώρα άκριβως ό Ρουσέλ ξαναγύριζε.
Mou μένουν ζωηρά έντυπωμένα στο μυαλό μου ή χάρη κι ό Τρυφερη στιγμή: Ό Καραγκιόζης στά γ.:ί�·ατα τού Μόλλα . . .
πρόσχαρος τρόπος τοu Ρουσέλ. 'Έπαιζε μ' έμας, διόρθωνε
τά χαλασμένα παιχνίδια μας η μας Ι:κρυβε τούς βώλους κά
νοντας ταχυδαχτυλουργικά κόλπα. 'Έκανε τάχα πώς μας 1: Στην κατοχή εΙχε το θέατρό του στή Λεωφόρο 'Αλεξάνδρας
κοβε τή μύτη κι άμέσως μας τήν παρουσίαζε χώνοντας έπι κοντα στίς Φυλακές 'Αβέρωφ, πού 'ταν γεμάτες πατριωτες.
δέξια τον άντίχειpά του άνάμεσα στο δείχτη καί τό μεσαίο Οί φωνές τους άπ' τα βασανιστήρια, άνακατεμένες μέ τούς
του δάχτυλο, Ιtτσι πού νά φαίνεται μόνο τό κρέας κι δχι τό Ί]χους μιας δυνατ'ίjς μουσικ'ίjς καί ένος μοτέρ μοτοσυκλέττας,
νύχι. 'Όταν μας Ι:βλεπε νά ψαχνόμαστε θορυβημένα, Ιtσκαγε Ι:φταναν μέχρι τ' αύτιά μας μέσα στή σιγαλια τ'ίjς νύχτας.
στά γέλια. 'Ένα γέλιο πλατύ, παιδιάστικο.
Μέναμε καθιστοί στα κρεβάτια μας μέ σφιγμένες τίς γρο
Θ' άναφέρω τίς άπαντήσεις πού Όωσαν δυο σ·ημαντικοί ξένοι θιές δσο κράταγε το μαρτύριο αύτων των άνθρώπων. Μπορού
γιά τον πατέρα μου. ΕΙναι πολύ χαρακτηριστικές κι άξίζει �αμε ν� �εχ<;>ρ,\σουμε κ�θι;ιρα αν �ταν �ντρα� η γυνι; ίκα για;ί
τον κόπο νά γραφτοuν. Κάποτε ή 'Αθήνα φιλοξενοuσε τον ολοι αυτοι οι ηχοι, που αποτελουσαν ενα συνολο, οσο ξεμα
'Ί'πουργό Παιδείας τ'ίjς Σοβιετικ'ίjς 'Ένωσης Λουνατσάρσκι. Κfαινο;ν ,χ�ρίζο�ταν κι ά.κ?ύγαμ� , έ,χεί ποU, βρι,:ικόv-αστε , έμεϊ7 ,
'Όπως ήταν φυσικό έπισκέφτ-ηκε τήν 'Ακρόπολη. 'Επιστρέ τον
καθ ενα μονο του. Αυτα τα ουρλιαχτα του πονου δε στα
φοντας άπό τοu Μακρυγιάννη, στή στροφή προς τίς στ'ίjλες θηκαν ίκανα να κάνουν τον πατέρα μου να τρομοκρατηθεί.
τοu 'Ολυμπίου Διός, εΙδε Ι!.να πρόγραμμα τοu πατέρα μου · Έξακολουθοuσε να παίζει πατριωτικα i:ργα δπως καί πρίν.
(είχε δίπλα στίς στ'ίjλες ί!να ώραίο θέατρο πού τοu τό γκρέ Μια βραδια �παιζ Κα;σαντώνη. Ί-Ιτάν Κυρι�κή καί το �έα
μισε ό τουρισμός, δίνοντάς του μιά γελοία άποζ·η μίωση· αύτό τρ ? εΙχε γεμι�ει. � Ο, κοσμος, ,°, πει�ασμ�, νος,' ο καταπιεσμεν? ς
στάθηκε αίτία τ'ίjς οίκονομικ'ίjς καταστροφ'ίjς τοu Μόλλα ) · ζή και ταπεινωμενος, ξεσπαγε καθε τοσο ακρατητα χειροκροτη
τησε νά μάθει τί σήμαινε αύτο τό πρόγραμμα. Tou Όειξαν ματα. " 'Απ' Ι:ξω μαυροφόρα άπελπισι&:, πικρ'ίjς σκλαβιας
τήν εlσοδο τοu θεάτρου πού 'ταν παρακάτω καί τοu έξήγη χειροπιαστο σκοτ&:δι . . . " Μια όμάδα Ίταλων στρατιωτων περι
σαν πώς πρόκειται γιά 11.να Λαϊκό Θέατρο Σκιων. Ό Λουνα πολοuσε γύρω στίς φυλακές. 'Άκουσε ό έπικεψαλ'ίjς τά χει
τσάρσκι είπε στο σωφέρ να σταματήσει μπροστα στήv πόρτα ροκροτήματα καl ρώτησε Ι!.να διερμηνέα. Tou έξήγησε δτι
τοu Θεάτρου, μπ'ίjκε μέσα καί στρώθηκε σέ μια καρέκλα προέρχονται άπ' τον Καραγκιόζη. Τα πριΧγματα θά 'μεναν
περιμένοντας ύπομονετικα ν' άρχίσει το θέαμα, γιατί 'ταν μέχρις έκεί αν άπο μια μερια τ'ίjς Λεωφόρου δέν φαίνονταν
πολύ νωρίς άκόμα. Στή συνέντευξη πού Όωσε φεύγοντας, στο ή σκην� τοu Καf αγκ�όζη. Είδ� τό;;ε ό Ί;αλΟς, τ?ύς φ,?υστα
περιοδικό " Πρωτοπόροι '', είπε χαρακτηριστικά : " Είχα νελλοφορους κι αναρpιγησε. Κατι ηξερε απ, αυτα. . . Εξαλ
μεγάλη έπιθυμία να δω τήν 'Ακρόπολη. Τώρα φεύγω ένθου λος, ξεκινάει μέ το τσοuρμο του. Περν&:ει φουριόζος τήν πόρτα
σιασμένος γιατί γνώρισα καί το Μόλλα σας " .
χωρίς να πεί τίποτα - λές κ' Ι:μπαινε στο τσιφλίκι του - καί
Καί το όίλλο : Μια μέρα π'ίjρε ί!να λακωνικο σημείωμα άπο προχωρεί προς το πάλκο. Τούς άκολούθησα μέ κομμένη την
τον Διευθυντή τ'ίjς 'Ηλεκτρικ'ίjς 'Εταιρίας Κέμπ πού τοu άνάσα. τΗταν έξ'ίjντα δυο χρονων τότε ό πατέρας μου καί
ζητοuσε να περάσει άπ' το γραφείο του. Ό πατέρας μου τον βασ�νιζε φο�ερα τ? ί!λκο� τ�u , στομαχιο? του ; Σκεφτό
,
π'ίjγε άλλ' εΙχε ξεχάσει το σημείωμα στο σπίτι. Αύτο στάθηκε μουνα τι είχε να τραβηξει και μ επιανε
τρελλα. Εξαγριω
αίτία να δυσκολευτεί Πολύ ώσπου να τοu έπιτρέψούν να δεί μένος όίνοιξε τήν πόρτα τοu πιΧλκου καί περάσαμε μαζί μ'
το Διευθυντή. 'Όταν παrαπονέθηκε στον Κέμπ, έκείνος τοu αύτον οί στρατιωτες του κ' έγώ. Ξαφνιάστηκε ό πατέρας μου
άπάντησε δίνοντάς του τ-η " Σφαίρα " τοu Λονδίνου : " "Αν άπ' το ποδοβολητό, γύρισε λίγο το κεφ&:λι του προς τα. μέσα.
ε'ίμαστε στήν 'Αγγλία Θα δυσκολευόμουν έγ.ώ να δω έσας ! Για μια φευγαλέα στιγμή οί δυο &ντρες κοιτ&:χτηκαν στα μά
Τί να γίνει; " Ή " Σφαίρα " είχε διαθέσει πολλές σελίδες τια. Καί σα να μή συνέβαινε τίποτα, άπευθυνόμενος σέ μένα,
για τον Καραγκιόζη καί είδικα γιά το Μόλλα.
θυμωμένος γιατί τον ένόχλησαν, είπε : . . κλείσε τήν πόρτα ".
Τήν lδια γνώμη μέ τον Κέμπ εΙχε καί ή Βέρα Χερσόνσκι, Γύρισε προς τίς φιγοuρες του κ' έξακολούθησε τήν παράστα
άδελφ'i] τοu Ρώσου πρεσβευτ'ίj Ποτέμκιν πού λάτρευε τον σή του. 'Έκλεισα τήν πόρτα καί περίμενα το ξέσπασμα τ'ίjς
Καραγκιόζη κ' ήταν άπο τούς ταχτικούς θαμωνες του. Πί καταιγίδας. Μα τίποτα. Ή παράσταση συνεχιζότανε, ό κό
στευε πώς ό 'Αντώνης Μόλλας είναι ί!να σπάνιο ταλέντο, σμος χειροκροτοuσε δαιμονιωδως κι ό Ίταλος είχε μείνει
πού αν εΙχε τή συμπαράσταση τοu κράτους Θα πρόσφερε όίναυδος. Μια στιγμ·η πού ό πατέρας μου ζήτησε κάτι άπ'
πολύ περισσότερα στο κοινό.
τούς βοηθούς του κ' ή ματιά του Ι:πεσε ξανα στον 'Ιταλό, έκεί-
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νος τόν καθησ�χασε μl: νοήματα καl χειρονομ1ες, σά νά τοu
'λεγε νΟι μην ένοχλεϊ:ται άπd την παρουσία του άλλΟι νΟι συνεχί
σει τη δουλειά του. 'Όταν ίi.γινε διάλειμμα, ό 'Ιταλός όίπλωσε
καί τΟι ουό του χέρια γιΟι νΟι τόν συγχαρεϊ:, ένώ ίi.λεγε καί ξα
νάλεγε. " 'Ένας όίνθρωπος μόνο . . . ενας όίνθρωπος μόνο "
'Ύστερα μίλησε μέσω τοu διερμηνέα. 'Όταν μπ'ijκε στό πάλκο
φαντάστηκε πώς θά 'βρισκε όλόκληρο θίασο πίσω άπ' τό
Μπερντl: κ' ίi.μεινε κατάπληκτος σΟιν είδε πώς μόνο ενας &.ν
θρωπος μιλοuσε δλες αύτl:ς τίς φιγοuρες. Έκεϊ:νο πού τοu 'κανε
έντύπωση ήταν ή άλλαγη τών φωνών καί τοu ϋφους. Ό Ίδιος
άγαποuσε πολύ τlς τέχνες κ' είχε κάνει πολλl:ς μελέτες γύρω
άπό τό Θέατρο. ΜΟι αύτό τό εΊδος τοu Θεάτρου οl:ν τό 'ξερε
οϋτε τό εΊχ7 ο �α�οηθεϊ:. --; " �Ίσαι �εγάλο� καλλι::έχ�ης, , εί
πε. Κανονικα θα πρεπε να σε συλλαβω. Δεν τολμω, η τεχνη
σου μ/; αtχμαλώτισε. ΣΙ: παρακαλώ δμως μη μ/; φέρεις ξανΟι
σl: δύσκολη θέση. ΔΙ:ν πρέπει νΟι παίζεις πατριωτικΟι ίi.ργα,
άπαγορεύεται ". 'Έσφιξε πάλι μl: τΟι ουό του χέρια τό χέ�ι
τοu πατέρα μου, π'ijpε τούς όίνδρες του κ' ίi.φυγε. 'Από τότε
έρχόταν συχνά. Θυμάμαι όίπειρα τέτοια περιστατικά, πού
δείχνουν πόσο βαθειΟι έντύπωση ίi.κανε ό Καραγκιόζης στούς
ξένους.
Λυπ�μα ι πολύ πού χάθηκαν έ:να σωρό ξένα καί ντόπια περι
οοικα κ, έφημερίοες πού 'γραφαν γιΟι τόν Μόλλα. 'Αγγλικά,
Γαλλικά, 'Αμερικανικά, ΈλβετικΟι καί πλ'ijθος ΓερμανικΟι κ'
ΈλληνικΟι ίi.ντυπα. 'Όλ' αύτά, μαζί μi: χαρακτηριστικότατες
φωτογραφίες, έπιστολl:ς καί μακέτες δόθηκαν σ' ενα δικη
γόρο πού φρόντιζε γιΟι τη σύνταξη τών Καραγκιοζοπαιχτών
γιατί τό Κράτος οε δέχονταν νΟι τούς δώσει σύνταξη. Άγνο
οuσε την ϋπαρξή τους. 'Ωστόσο, μόλις βάζανε τό κλειδί στην
πόρτα τοu θεάτρου τους, ό φορατζης στρογγυλοκάθιζε στην
ε'iσοοο - σΟι συνεταϊ:ρος, άφοu πρώτα, βέβαια, έξέταζε αν εί
ναι · πληρωμένη ή " &.οεια τελέσεως δημοσίου θεάματος " κι
αν τΟι είσιτήρια εΊναι σφραγισμένα άπό τό Φόρο. Ε'iοανε καί
πάθανε οι Καραγκιοζοπαϊ:χτες νΟι βγάλουν σύνταξη. 'Έπρεπε
οηλαοη νΟι οοuν οι άρμόοιοι δλο αύτό τό σωρό τών έντύπων
πού μίλαγαν γιΟι τόν πατέρα μου, γιΟι νΟι πιστέψουν πώς πρα
γματικΟι ύπάρχει αύτό τό είδος θεάτρου στην 'Ελλάδα ! τΙ-Ιταν
εύτύχημα γιΟι τόν πατέρα μου πού πέθανε πρίν πάρει την έξεu 
τελιστικη σύνταξή του. Τετρακόσιες πενήντα η τρακόσιες πε
νήντα - ο/; θυμάμαι - π'ijραν ή μητέρα κ' ή άοελφ·ή μου
μαζί, γιΟι τόν 'Αντώνη Μόλλα, πού 'χε δώσει χιλιάδες χιλιά
δων άπό α μ ε σ η φορολογία η " κεφαλικό φόρο " - δπως
συν·ή �ιζε νΟι �η �έει. "�τ�ν �ληξε . . ; αtσίω,ς τό ζή�ημα τ'ijς
συνταξεως και ζητησε απ το οικηγορο τα, εντυπα,
τις φωτο
γραφίες καί τΟι λοιπά, αύτός τόν ίi.στελνε άπό τόν "Ανα στόν
Καϊάφα, ώσπου στό τέλος βαρέθηκε κ' έ!παψε νΟι τΟι ζητiΧ.
'Άλλωστε, ποτl: οl:ν τούς έ!δωσε μεγάλη σημασία κι αν βρί
σκονταν συγκεντρωμένα όφείλονταν στ-� μητέρα μου. Βέβαια,
τΟν κοtάκεuε Ολο 7 αύ;Ος\ ό λιβανωτός, άλλcΧ ποτέ του δεν ε
,
κανε το παραμικρο για να τόν προκαλεσει.
"Αν έ!γραφαν τίποτα γι' αύτόν χαιρότανε σΟιν παιδί· αν δl:ν
εγραφ;ιν . δμ';1 ς, ο�ν σ�εφτό,τα�ε νΟι ,κά�ει �;αμμιΟι , � ίνηση γιΟι
να γραψουν. Εκεινου η ζωη, η ψυχη, η σκεψη και ο λογισμός
ήταν οι φιγοuρες του. 'Έξω άπ' τ.ό πάλκο του ήταν σΟιν τό
ψάρι πού χάνει τΟι νερά του. J\'Ιόνον έκε"ί μέσα ζοuσε. 'Έστω
καί μ' Ενα θεατη έ!βγαζε όλόκληρη παράστασΊJ, μ/; τό (διο
κέφι, λl:ς κ' ήταν τό θέατρο γεμάτο. Πολλl:ς φορές, δταν είχε
κα�ο:<αιρια, τοU λέγ17με νcΧ , μην άνο(ξει, ξέp οντας τ� �ξοδα
,
που χε ν, αντιμετωπισει
- Cίδεια, προσωπικο, φωτισμο κ.τ.λ.
ΔΙ:ν δεχότανε μl: κανέναν τρόπο. Κάθε φθινόπωρο ��ινότανε
μάχη ώσότου νΟι τόν πείσουμε νΟι κλείσει πιΟι τό Θέατρο.
Ήταν τόσο δοσμένος στην τέχνη του · ώστε κάθε τί ξεθώρια
ζε μπροστά της.
Πέθανε τΟι ,μεσάνυr-:τα τ'ijς 2 ?ης Δεκεμ�ρίου 1 %.8. οι , &νθ� ω:
ποι που, τον συνοοεψαν στην τελευταια του κατοικια, ενω
- τό νεκ� οταφ ϊ:ο Κο κινι ς εΊ αν Ι:
θΟι
� ξερc;ν τπ,ώςαυτοκινη.-α
�::: κηδειας να� ξεκινανε
>: απο
� " το? Στα
ι;, ;tαφεϊ: της
απορια
διο, ν' άνεβαίνουν τη Λεωφόρο ΚηφισιiΧς καl νΟι μπαίνουν
στη Λεωφόρο 'Αλεξάνδρας. Θελήσαμε - σΟι φόρο τιμ'ijς στόν
λατρευτό μας - νΟι τόν περάσουμε άπ' τό Θέατρο πού τόσο
άγάπησε γιΟι νΟι τόν χαιρετίσουν στερνη φορά οι πολυαγαπη
μένες του μορφl:ς πού δ/; θΟι τόν ξανάβλεπαν καί θά 'μεναν
κι αύτl:ς &.ψυχες πιά, στιβαγμένες στΟι μπαοuλα. Μπορε"ί την
ώρα αύτη καί κεϊ:νος νΟι τούς είπε τό στερνό " ίi.χετε γειά " . . .
ΤΟι κόκκαλά του βρίσκονται άκόμα στό νεκροταφεϊ:ο τ'ίjς Κοκκινιάς.
ΑΡΕΤΗ ΜΟΛΛΑ - ΓΙΟΒΑΝΟΥ
·
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θέατ.ρ ο.

Τόv

κ αι

τή.ς '1ΕΠ'ανο.ιστάστεως έ,χιρη�σ ί μιεv.ε ώ.ς τό-πος σvγ κε ντ ρώσ εως κ ο: ί
συ �\ο1vο ήσ.ειω1ς τ�v &ριχηιγi;ιν τiίς 'ιflπ'αν.α10'τάσ!ως. Άvίιτrο.οπτοι ο-ί Τοίψ..
ΚΙοι δέν ήμΠ'::ψοCtσαιv v.ά φαινιτ·Οjσθο ϋ ν πώ ς μ (Jσ·α α , αύτό τό &.ι:·ο:τρά.1;<'1
καταστρωιιιον·του.σαν σχέδι1α έ.πί σχ•tJδ ιων. [ά τ ελ ειυ·ταια αύτ.:χ χ,ρ ο ν ι α
!W•.ι έξελιχθiΊ πάρα πολύ. 'Ε·ι�εiς ο•ί νεώ τ ερο ι καραyκ ι•οζσπαiιοτες έ
δp·f�i<rαιμ.ε 1όν Κ αpο.ιγι:<ι :όζη σέ vιη�π .ώΙSιη, κ ο.:τ-άστ αιση ,
Σ1:<οιπΌς αύ�τοϋ τοU θ.::άτ.ρ<1,υ δέιν εΤ.,1α ι νά εύχ.αp ι·ατήισ.η μόνο τό θε
ατ ή Πϊpοσ·ω.p.νά καί .,,ά τόν κά\.lη, �'ά yeλ1άJση, άλλά νά τοΟ ρ :·ζώσ·η
τr.ό Οο.ιειε; ά ,,ό α'ίσιθημ1α τ i} ς 0(11<;οιγ1ΞJvε ί.ας, τοϋ πατρ .ωτ ;01μ-0U καί τής
Θpη1:rκ ε ί ας
Γεν 11κά δέ. 1'ήν σvν·α ί0σ&ηι::τη τώv κ ο.θη!κό τ ωιν π9ύ D,χιει κά9ε
π ολ ί τ ης ό:.πέ.να.ντι τi;ς κ ο·ι1ν•ω ν ι α ς κ α ι &πέ.ναvιτι τού tαυτοί) του. � έ
ι<άιθ�ε πc..pάστΟJση 6pί1σκ.ει ό θεατής δ : .δCΟ'y μ.ατ α ώφιελ ι.μώτ ατ�α , ή κο ι �ω
ν ί α όλ·όικληp·η ζ1ωνιτΟJ\.1εύειι Θπάνιω ατή στ�η1νή.
ΚάJSιε πιpόσω1πο 'Τ'ής Ο'Κ•η1111ής τωιv σκ:ών άντ1mpΟ'σCο)Π1tύε1
καί ά1πό
t·να τύπο ά"βJΝ.Jιπιω;v 1t'Ού ζο ι. ν καί κ η 10Cvται τpιγύρ.ω μιας .
Ό Κα.Ρ'ο.:r:υό η1 ς
Εί1y.α ι τiλειος τ ύπο ς άνθρώπου τοϋ λ α ο U . Τ ό
πρώτο πρόσωπο τ fί ς σκηνfίς τ ώ ιι σκ..ώv. Εύφ υολόyος, τ ραγ ουδ ισ τ ής,
κ αλόκ αρδος , πατρ ιώτ ης, π ολι τ ι· κ.ό ς. c Ε τ ο ι,μόλοyος , ερωτόΛryπτος ώ
ρα ι ομ·c:νι.1•ς , έ:\lώ εΤνα�ιι &::JΙχη�μος σί άφ άνταιστο 6αθιμό. Πιότε εΤναι
πλο ύ σ ι ος, Π·όrτε ψ τ ω.χι ός, πvΤ'ε κά.ν·ει τον κου-τ ό, π.:>οτε τό-ν πv.λλη.καw
ρδ. "Α λλο τ ε ή μι"γά!λιη. τοu ίξυπ•ύ'Οα τόv ό&'Ι'rεi σ τ ήv τρέ)J.α, Π"όΤ�
εfvα1 ό3;p1ελιής , &.λι.λοΤε εΤ·ναι άπ.�τ.εών·ας καί &λλ ο-τε πpο0σ τ ο.1τ ειΑ::: ι τούς
&ιΞιvνάτ οu ς ψτάιιι•ονrτας μ1Ξα1p ι βυσ ί.α ς . ,'01Τ110-υ θέ.λ ει.ς τόν 6ρ- ί1CJ1:<ιt:· ς :
στό Σαιρ·ά 'ί, σΤ'�ΙV άγορά , στά λl):μέ;p 11α τώv ύτrερa:σ11 ιστών τj\ς Ιlα
τ;ρ ί.δο ς, στά
αλ6ν. ιια, στιά λrιιμέιρ 1 α τών ληιστώv, στό δρόμο, α τά
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Σ Ί ρατηyyς,
Γ�νιετα ι
Πασάς,
L ουλrτά-νος,
Ν αιJ.α.ρχος,
Πlρ ωτ.e>π•a.λλή<<<>ρο , Δ :•ΚΙ)'f όpο ς , Γ ι ατρό ς , Ύ πl)'pέτης, Μό>'Υ'Ερας , Δ:<πλω
μ�άτη1ς . Πpω.τος στ ί ς μ�ες, σ-τό ξUλ.a, σ-τόv ϊ.pωιτ α Πρώτ ο·ς α τ ή ψυ
λο.rκή, π.p-ώ1 ο ς στ�ν πολ· ι-τ ;1κrή, πιpώτο c; στό ζήτω, τr·pώ τ ο ς στό γ ι.aύ
χ·α . ΕΤ\'αι μέ δλ,α τά κόιμιμ.a τ α μέ &λονς τ<)ύς δl)μά:,:>χο-υς, μέ δλ ους
το-ύς 6οιι1λl:vτά ς , μί δλ!Οuι; τούς U� υpγ1ού c; . Πό·τε άιντ ιτrολι•τεvόμ'Ε'ν<>ς
κ α ί &λλ ο τ ε σu1μπολιτε.υό.μ ενος. Μά τrαρ ' όλα τά ε.παyy.Cλ•μ1α·τ α ποu άλ
λ όiζ·ε ι τrοrτ έ δέν εΤναι χ-ο pτ&το·ς, πάντοτε πε : v αισ-.μ�ένος . Κάπ.σ τε π.aύ
fiθελ αοv νά τό ν κά·\ιουv Σοιιλ·τάν-ο, ρώτηισε: «01ί Σ·<ΗΜ.,-άνοι τρ,ώw:;» .
Ε ι v α ι δ τέλ ε ιο ς τύπος τοu Ρωμ •ο u. Ό Κ ολλ ηrrή ρης Γιός τοu Καρα
y κ ιόζη, εf,ν αι τό άιποτύπωμια τοϋ παΤΙέ.ρα του. <ο Κ αρ αy·κ.ι.όζης τόν
δ ι1δάσκει πώς νά κλέ6η κιαί τ ί καιτερyαρ:ές νά κάνη.
Ό Μπό>.�μπα Γ ιώργο ς . ΕΤν-αι ό τ�λ.ειος τύπος τοϋ δουν.fι<τι.οu JQωρι
άJΤ'η, τ0οu1 Ρ ο ι.ψ.::λ ώτη
•Άν&ρ.ωιπο.ς δυνατός, τ ί μ :ΙQς, ή&..κός, ΠΙΟιλ�ύ ά·
γc.&vu �<>J>ΟJ:<.τ ίj•ρο ς . Τοϋ όαρ�<>'ει τό τζ ά;μπα κ α ί �JQε ι μεγά!λ�η μ·αvία
,ά πο;,vψειι τ η. "Ο· Κ αραγ κ όζη ς yνωρ ί ζ·ο.τας δλ' αί>τά τόv μο:λώ•ει
πολλές φορές ικ.μ·εrτα.λΑιε.uο·μ.ενος την αyαιdότη.τ ά τοu.
"0· Χο:τζηΟJ6Ιάιτης. Ε!vα ι άπό τά δρ ώντα κ u p ί·ω ς τηpόΟ'ωπα τ�ς 01κη.
νj\ς τών Ο'κ.ι:':>ν. Ε1V'ο:ι ή πό?Τα τών ΠιαρΟJσ τάσε.ωv. Τιίπeις άδvνάτο1U
�ο.ρακτiΊ.ο<>ς, δz : λός σ τό &φο v. Π ο vηφός σέ όα�νταστο δ�μό. Κόλαξ
θα.ο λ ί γο ι . Κά\.1tι τόv μ ιισοκ.ο,ικόμ-οιρο έ� τά άvτ ι.λοψ·δά\/'t'ΗΗ Ολ·α
Πιο:ρ"'σύρει π ολλ έ ς �ρές τόv Κ αpttΎ'κ ιόζη Ο'έ 5:6'φ οp ες 6pωJ1 ο δοvλι i.ς
ΕΤvαι δέ (χwώp ιοσ τος μέ αότό>.
Ό Σ ι.όρ Δι ονύσιος. Ζακuθι.vος &'Π'ό π "λ vά &ρ·χ οντική οt.κογόvε•α ξε
πιεισμιέιV"η. Τ ύ1t ο ς δανδfί. Πάν'Τοτε δμως άπο τuyχάv•ε.ι στούς Ερω.τές τοu
καί τίς rοερ ι•σ·Ο'ότ·οpε ς φορί-ς τp ώει ξύλο. Έrο�:δή ε! vαι 6μορψοντu
μέvο•ς καί μέ καλο"ς τρ"'1.οvς, ό Κ αρ α)"κ ιόl;η ς καί ό Χατζο�<JJ6'όιτ
ι •η ς
τόν μειτα)(Ιε.ι p ίζον'Ται σά δολωμα σέ δ ι άιφορες 14.ατε ρ yα.ρ ι έ ς
ιο Πε.πιόιvιιας. Εfν.αι πασάς. 'ενώ εΤναι δειλός κά-ν-ει τό 1t αλλη κά.ρ 1
κ·αί έ ν ώ εf.ν·αιι κου·τ ός κάιν·ε.ι τόν ϊξuπνο. Έ ν μέpειι άγα.θοϋ χα.ρ.cχ, κτη.ρ,ος.
Φαιγδς, φωψλ ατ δ ς κα.ί έγ-ωΊ;cττ ή ς εl ς τό επακρ οοv .
Ό Σ. τ αυρόι.<η1ς
Κουτσο:6άιχη•ς, ψzuτοπα.λ•ληκαρaς, cτε� τ'Ι'ς τ:ιίτ.ος Ψει
ριώτη τ ης παλιάς Ι Αιθή1ν ας μιέ εύy·ε.ν ικούς τ,ρόrπους. Ενώ εΤν·αι αψι.λος
κ άV'ει τόν πα.ραλfί. Π οτέ δέν bν ν ο εί ΥΙά δπ.οχωpιή�ση &ν κ.α( πάν:τοτ ε. τρώει
ξύλο τfίς χ1ρον•ιδ:ς τ ο υ . , Α1κολουβείτ α ι ά.Ποό �ν1α.ν ί),παισrο.στή, τ ό Ν ώ νιτα.
'•Ο• '.Ο1μ ορφο ν : ό ς
Τό άντί &ετο τοϋ &νόμα.τό ς τοu. Ά•01χιη.μο ς μ•έ τε
ράσ τ ι ο κοφ·άλ ι ι<αί μύτη. Ε1vαι μ ικρόσωμο ς μέ κ ο ντά πό>ο:α, Έ)(ΙΕι
τήιν Ε5ία Οτ ι εΤναι ώpαιος καί κοιpοϊ0δεύε1 τούς &σχιηιμοvς.
Ό Β.υ.,η nκιiι><ας . Δ.φδέvαγ α ς
Ε1� α ι ό παλληκαράς τοu Σαρ·αγ ιοu
η μδλλο·v ό έι:οτ.ε.λεcrτής τ·οu vόμοu. Έvώ πολλές φορέ ς κ<rκ'e>μ•& τΟ>)(•ι
ρ ί ζετ αι τόv Κ οφ•Ο:Ύ'Κ :όζη κατά 6όJθος τόv � δδτα ι γ :ά τή� π<>νηr
ρ ί·α τοu. Μ.Sνο ό Μπάρ.μπα Γ ιώργ ο ς τά δό>�&ι μ·έ τόv Β�λJη, ΓΙ<iJκα
ι<ο:ί π·οJ>λέ ς φο,ρ ί ς τόv &έρ vε ι .
Α·ύτά εΤναι τ ά κυp: ώτts>CΧ mpόσωΊrα τiic; Ο"Κη•νίi·ς των σ·κ ιιων Μ'ά ίιπιάιp
Χ•C>UV καί ποJ>λά &λ'λα . οπως ό Β'οζύ?rtς ό ό>vτι ττφό·σ-ος της έξοu
σ ί•ας, &λ.λοτ.ε τupο.ιννι'κός κα ί &λλ•ο τε κ ο..λό ς γ ι ά τούς ύ.πη1!<όο.υς του.
Ο! Πο�σάδες, ο! Μπέηδες. Ο! &ρματολο ί κ α ί κ λ έφ τ ,ς παρ,μέ•v ο ι &ττό
τrpόσ.ωιπα π·ο ύ i-3ζ.ηισαν κα·ί Εδpασαv π ρ ί·v η κ ατ ά τήν ι Ελ λ ηv :ικιήν ·ε1Τα\ύ:ιστΟJσ ι η , πρόσωπα είιιγεν!κά ttoύ δέv λοΎα ρ : άζουv τ ό θάvαιτο γ ιά
τό κ ο η'Ιό συμφέρον, ttoύ μάrχο.νται γ ι ά τούς άόπλους &'&!ιλ.-:ρ.ούς τ ο υ ς
'Ηιpω-ϊ κές Έλιλ•η1v ί1&ε.ς πού πιολ eμ1οϋv Κ' Ι 1 αύ τ ές . Μετά Θp·χ·οvιται δ : ό:ιφ ο�
ρ ο ι &λ.λ ο ι τύποι χωpι·κιω�ν καί &vθpώ'Π'Cο)ν τών πόλεων. Άryc)j&tiς, Άλ�
δα·vο ί σ τ>ρα τ ιω τ ες , &ξ:ωιμα>το��οι δ : οοφό,ωv ι�vώv.
Αότά τά aΨ<>χα δ i ρμα•τ α κάθε δpό�δu π α ί ρvο<ιv ζωή μπρό ς στό &σ1τφο
1t1αv ί c o, Κ αραγ�κ : οζιοπιαί•κ τη c; 1tpέιπ.ε ι νά fί.χη μ εγ άλο τσ:λέντο. Πp1έ·
πει� τόιν Κ αρ αγκ ιόζη νά τάν fχη μέσ, στήν ψυχή τ ο u κα ί v1ά Εχη έy κολ·
πωθιεί τ ί·ς τrα.ραστάσεις y ι1ά νά μmο.ρέση νά τ ίς μιεταδώση στόν κόσμο,
ι σ π:α ίικ της π,ρέ.πιε:ι ν&νc.�ι έ τ ο ι μ ολ-οyος καί τέλει.οι; μ ι μιηrτ ή ς φωνώιν .
Έ:τrίισ η ς wρi:τrει ν&;ςη μελιετήσει ιt<ο:λά τήv Κiηvιωνία. Σvγ'Κε�η.pώνιο.νw
τας τά π.ρ-οσόνιτα αύ·τά δέιν μτrορεί παρά ν·ά εfvιcχι μεγάι'λος κ·αλλι.τLχν.η-ς .
r ι.ατ ί ό Κ αp αγικ ι όζ:ηις εΤΥ.αι τ ό άντ: πpιοσωτr!ιιτ 11κώτερο Θέα τ ρο τ.η ς
'·ΕλλάJδος .χιωp ί ς καιμιμ : ά ξένη έπί•δpο:�ση . r 1 1 ο:ύτό π α pΟJκολο.υθ!ίΤα Ι
άrοό δλι!ς τ ί ς ΚΙΟΙ•Υω•ν :tκ·έ,ς τά§ε : ς καί μάλ :σ τ α &π�ό ά�vθpώπο υ ς τ ων
γ1�01μ,μ ό>τ ωv κ α ί άπ-ό σ ι>.p ο ύς ξέ•οuς, ο! όποiο ι t:<ψ� ό>ζ ο•v τ α ι μέ εlλι
κΡ :.vιΠ έ.\:-θου::r ι.αισμό γι αύιτόν. Σιτό θ�έατ�pό μοu Θχιο·vν f.pθει ττολλές
φορ{ς Β ασιιλείς, Π ρ οοβευταί κ α ί &ντιπρόσωποι ξ έ,vων κ ρατ W.ν
"'Εχω
δέ πcφαστή·σει· σ έ ttρ.ε.σ&εί,εc; καί στά μ1ειyάλα θέ ατ ρ α τ ών • Α θ·ηνώv
μοναστήρια.
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Μ ΟΛΛΑ

Α Ν ΤΩ Ν Η

Α Π' Ο Λ Α

Λ 1 Γ Α

ΚΩΜΩΔΙΑ

ΜΕ

ΠΡΟΛΟΓΟ

•

Τ Α Π Ρ Ο Σ Ω Π .Α Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ
ΚΑΡΑΓΚΙΟ Ζ Η Σ
ΑΧΜΕΤ Μ Π Ε Η Σ
ΧΑ· Ι · Ρ Ι ΓΙ Ε
ΧΑΤΖ Η ΑΒΑΤ Η Σ

Μ Π ΆΡΜ Π Α ΓΙΩΡ ΓΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑ Π ΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΟΣ
ΓΕΡΟ ΜΕΧΜΕΤ

ΒΕΛΗ ΓΚΕΚΑΣ
ΚΑΡΑΜ Ε - Ι - Μ ΕΤ Η Σ
(Στρατιώτης, &χ6λουθ6ς του )
Ο ΚΑΦΕΤΖ Η Σ

•

Την χωμωοία δπαγ6ρευσε ό καραγκιοζοπαίχτης 'Αντώνης Μ6λλας χαt κατέγραψε πιστιΧ ό Γάλλος έλλην ι
στ·Ι]ς Louis Roussel, το Σεπτέμβρη τοu 1918. Ό χωρ ισμος σε σχ.ηνzς χαt πράξεις �γινε &πο το Ρουσσέλ.

Π Ρ Ο

•
!ι.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Καραγκιόζης, Μπάρμπα Γιώργος
Ή σκηνη dποτελείται dπό ίiνα aσπρο πανi, ίiνα μέτρο ψηλό,

καί πέντε φαρδύ. Στην dριστερη γωνία τής σκηνής εlναι τό
σαράϊ τού Βεζύρη. Εlς την δεξιάν γωνίαν έχει μιά παράγκα
μισογκρεμισμένη, στηριγμένη dπό δύο - τρία μπουντέλια.
Είναι τό σπίτι τού Καραγκιόζη.
Βγαίνει ό Καραγκιόζης. Ή μουσική παίζει χόρα. Χορεύει
μέ τούμπες καί μέ διάφορες κινήσεις καί χορεύοντας πάλι
έπιστρέφει στό έσωτερικό τής σκηνής. 'Έρχεται ό Μπάρμπα
Γιώργος τραγουδώντας.

Δώδεκα χρονώ κοράσι - 'Έγινε καλογριά ή Τασούλα.
'Έγινε καλογριά.
.
ΜΙ: σταυρό, μέ χομπολό � - π�ει �την έχ,κλησιά ή Τασούλα,
Παει στην εχκλησια.
Μηδέ το σταυρό της κάνει - Μηδέ προσχυνii ή Τασούλα,
Μηδέ προσχυνii.
Κάθεται στο σταυροδρόμι - Καl . χρασοπουλ� ή Τασούλα,
'
' κ�ι κρασοπογλα.
Πέρασ' έ:νας, περασ �λλος - ,Π;:ρ �σα χ' έγώ, Τασούλα,
Περασα χ εγω.
Βρέ στρατιώτη, βρέ λεβέντη - Βρέ καλο παιδί, Τασούλα,
Βρέ καλο παιδί.

(Φθάνει έξωθεν τού σαραγίου. Βγαίνει ό Βελή Γκέκας τρα
γουδώντας).
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Μπάρμπα Γιώργος, Βελή Γκέκας

ΜΙ: γέλασε μιά χαραυγη τ' άστρl μέ το φεγγάρι,
Καl βγ'ίjχα νύχτα στά βουνά, στά κλέφτικα λημέρια.
Το χέρι μου άχούμ.πησα, λίγο νά ξανασάνω·
ΆκοUω τα πεUκα χα!. κροτοϋν, κα!. τα βουνιΧ καL τρίζουν,
Καl τά γιατάκια τών κλεφτών μέ βόλια φοβερίζουν.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙQΡΓΟΣ : l\-1ά δέ μοu· λές, γιατί 'ρθες μου
τουλάχ νά μοίί χαλάσ' το τραγούδ' ;
ΒΕΛΗ ΓΚΕΚΑΣ : Πώ, πώ, δέ μοίί το γουρνίζεις, έμένα.
· ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Ποιός είσαι σύ, όρέ γουρνο
μύτη ;
ΒΕΛΗ ΓΚΕΚΑΣ : Όγώ είμαι ντερβέναγα ούρέ, ποu ρίχΣτήν προηγούμενη σελίδα:

Δυι'ι

παλιές

άφίσες Καραγκιόζη.

Ο Γ Ο Σ·

νει 1τΟ κου �ποόρα στΟ βιλαέτ, πώ, σcΧ.ν τΟ βροχά8ες, καL κάν'
μπαμ, μπουμ !
ΜΠΑΡ.ΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Ούρέ, τί μοίί λές; Έσu �ρριχνες
τς' κουμποίίρες στά βιλαέτια;
ΒΕΛΗ ΓΚΕΚΑΣ : Πώ, πώ, πώ, έγώ, ρέ !
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Ούρ' τί μοίί λές; Γι' αυτο μοίί
ξεστρίφτη το μουστάκι μου, γιατl �ριχνες χουμποίίρες στά
βιλαέτια. Μη μοίί στριντζώνεσαι, μη μοίί χαργάρεσαι !
ΒΕΛΗ ΓΚΕΚΑΣ : Πώ, γκlτ όρέ.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Μά τί γλώσσα είν' χειά ! 'Ορέ,
μπiiσ]ι χι μι βρίζ' χαl δέν παίρνω χαμπέρ; Βρίξε με νά πάρω
χαμπέρ μοναχά χι αύτο σέ φτάνει !
ΒΕΛΗ ΓΚΕΚΑΣ : Πώ, γκlτ όρέ !
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : 'Ορέ τί γλώσσα είν' κειά ! Όρl:
μπiiσh κ' είναι μαλλιαρά; Όpέ, μl βλαστημάει ού γέρμους !
Τί τον φυλiiς, Γιώργαρε; Μαγγάνισ' τόνε.
(Τόν άρπάζει ό Μπάρμπα Γιιiιργος καί τόν δέρνει. Φεύγει ό
Βελή Γκέκας καί μπαίνει ό Καραμεϊμέτης όπλισμέι·ος).
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Μπάρμπα Γιώργος, Καραμεϊμέτης

ΚΑΡΑΜΕ·Ι·ΜΕΤΗΣ : Πώ, γιά σούτρε.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Τί 'ν' τοίίτος; 'Ορέ, μπiiσh κ' εί
ναι τ' άπόσπασμα τ'ίjς χολέρας, η ό άνεψιος τ'ίjς γρίππ'ς;
ΚΑΡΑΜΕ·Ι·ΜΕΤΗΣ : Πώ, πώ, σούτρε, ποu θά σέ σκοτώνω !
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : 'Αούα ! Μωρέ θά πέσ' το σιλά
χι σου !
ΚΑΡΑΜΕ·Ι·ΜΕΊΉΣ : Πώ δέν τον γουρνίζεις έμένα;
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Ούρέ, τί νά σέ γουρνίζω; (Τού
δίνει μιά σπρωξιά, καί πέφτει χάμω ό 'Αλβανός). 'Ά·ί, όρέ
παιδί μου, νά φiiς, νά τρανέψης, γιατl είσαι μαξιμάχι άκόμα.
( Ό 'Αλβανός σηκώνεται καί όρμa τού Μπάρμπα Γιώργου ).

ΚΑΡΑΜΕ·Ι·ΜΕΤΗΣ : Πώ, δέν το γουρνίζεις έμένα;
ΜΠΑ,ΡΜΠΑ ΓΙΩΡ\ΟΣ : Τί νά σέ γουρνίσω έσένα, ούρέ
δεχαριτκου σπερματσετου;
ΚΑΡΑΜΕ-Ι·ΜΕΤΗΣ : Όγώ είμαι το Καραμεϊμέτ.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : 'Ά ! Κι &ν είσαι !
ΚΑΡΑΜΕ·Ι·ΜΕΤΗΣ : Όγώ σκοτώνω διακόσια 'Έλληνα.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Κύριε έλέησον ! 'Εσύ, ούρέ, γιαλl
τ'ίjς λάμπας !
'Απάνω

τοϋ Δεδούσαρου

καi

κάτω

τοϋ

πατέρα Σπαθάρη

ΚΑΡΑΜΕ·Ι·ΜΕΤΗΣ : Πώ, γώ l
Γιώργος καl τόν ξεσφενδονίζει).

( Τόν άρπάζει δ Μπάρμπα

ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Νά, γέρμου ! Πάει, τοuν τηλεγρά
φησα. Τοuν εστειλα μέ τοuν άγέριουν ντιλέγραφον. (Μέσα
άπ' τό σπίτι δ Βελή Γκέκας καί δ 'Αλβαν6ς) .
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπάρμπα Γιώργος, Βελη Γκέκας, Καραμεϊμέτης

ΒΕΛΗ ΓΚΕΚΑΣ : Πώ, για (γ)ορέ. Κοντα να τον πιάκουμε,
πώ ναν τό πατατε σαν τό γάτα ποu πατάει τό ποντίκι.

('Εξέρχονται καί οί δύο μαζί. Καl άρπάζει δ Μπάρμπα Γιώρ
γος τόν Καραμεϊμέτ καί χτυπιϊ τόν Βελή Γκέκα εlς τό κεφά
λι. Φεύγουν, καί οί δυό 'Αλβανοl κα/ κρύβονται μέσ' στό
σαράϊ).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

(Φεύγει δ Μπάρμπα Γιώργος. Βγαίνει δ Καραγκι6ζης).
Μαέστρου) : Μαέστρο, τ<Jl τσι
(Χορεύει μέ τό Χατζηαβάτη·
χορεύουνε π6λκα. Ό Καραγκι6ζης δίνει παραγγέλματα στό
χορ6).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Λέει τού
μπλοuμ μπλούμ, μία πρόκα !

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Κοπλιμάν ! Καl μέ τό χρόνο τ'ijς μουσι
κ'ijς. (Βαρεί σφαλιάρα τού Χατζηαβάτη. Κατ6πιν λέει) : Σέτ
νταμ 1 (Καl πιάνουνται καί χορεύουν καl ξακολουθοvν τό χο
ρ6. Κατ6πιν λέει) : Άλαργέν ! ('Αλαργεύουν καί ξακολουθούν
τό χορ6. Δ ιατάσσει δ Καραγκι6ζης). Κεφαλιέμ ! (Καί κτυπούν
τιi κεφάλια τους. Κατ6πι διατάσσει δ Καραγκι6ζης) : Κε
φαλιέμ καl γpοθιέμ ! (Καί παίρνει κυνηγώντας τόν Χατζηα

βάτη καl μπαίνουν μέσ' στή σκηνή. - 'Επιστρέφει δ Καραγ
κι6ζης καl λέει) :

ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : 'Έλα οξω, ουρε τρανέ, νά σέ
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
στουμ;�-ολοήσω ! 'Ά·�ντε ρ�, rl. ; σ: εϋρω μέσ' (σ )τα ι;πακαλι� ού �
δια τα σπετσαρικουδια η μεσ (σ )τα, καστανολοιτικα θα σε ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Αξιότιμοι κύριοι, Καλησπέρα σας πέρα
φουσκώσω σα σπληνάντερο . . "Α δέ σέ βροντολογήσω νά μη για πέρα. 'Απόψε εχει ώραία καί καλη παράσταση δ μπερντές
μέ ποuν Μπάρμπα Γιώργο ! Θα σέ πιάσω στα χέρια μου, μας. Νά καθήσετε να διασκεaάσετε. 'Απόψε εχουμε την παρά
θα σΕ: παραγουλήσω σα χταπόδ'. Ε!δες ούρέ, κόντεψε νά γίνη σταση τα " Λίγα άπ' ολα " Ναί, μα τό Θεό ! Θα γλεντήσουμε
καυγας ! "Ας πάω ρέ, μήπως καl γίνη κάνας καυγας π'ίj δ καλά. Θα φαμε, Θα πιοuμε, καl θα κοιμηθοuμε νηστικοί ! Θα
κόσμος πώς ε!μαι κάνας καυγαντζ'ijς. 'Όχι rl.λλο, τόχω να ξε�οποδαρ ιαστοuμε στό, γλέ�τι. Θα γελάση τό παρδαλό κα
,
βάλω κάλπη για πάρεδρος.
τσικι κι ο, διαβολος
ο, αρε•σινατος !
ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ ΠΡΟΛΟΓΟΤ

Π Ρ Α Ξ Η Π Ρ Ω Τ Η
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Βγαίνει €νας μπέης τραγουδώντας, κι dνταμώνει τόν Χατζηα
βάτη-Τσελεμπή. Παρακαλάει τόν Χατζηαβάτη νιi τού εfJρη
εναν vπηρέτη. Ό Χατζηαβάτης προθυμ6τατος.

ΜΠΕΗΣ : Μάτια ποu χαμηλώνουν - πρέπει να τα φοβασαι
Να βλέπεις να δακρύζουν - καl να μην τα λυπασαι.
(Παρουσιάζεται δ Χατζηαβάτης).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Προσκυνώ, rl.ρχοντά . μου προσκυνώ.
ΜΠΕΗΣ : Καλώς τό Χατζηαβάτη, καλώς τό παιδί μου ! Εtς
τον ούρανο σέ ζήταγα, τζαν·� μ. μα ε!ς τη y'ij σl: βρ'ijκα.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ε!μαι παρών, rl.ρχοντά μου. Διατάξετέ
με· γ'ίjς, χώμα, γεφύpι νά γίνω, να μΕ: πατατε.
ΜΠΕΗΣ : 'Ήθελα να μοu κά""% μια χιΧρ-ιJ, Χατζηαβάτη 1
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : ΆρκεΊ: ·ή χάρη νά περνάει άπο το χέρι
μου, άρχοντά μου !
ΜΠΕΗΣ : Περνάει Χατζηαβάτη.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Να μοu π'ίjτε &ρχοντά μου, να πάρω
τό κακό σας.
ΜΠΕΗΣ : Θά σΕ: παρακαλάσω νά μοu εϋρης εναν καλον
ύπερέτη.
ΧΑΤΖΙ-ΙΑΒΑΤΙ-ΙΣ : 'Έναν, &ρχοντά μου ! Διακόσιους, τρια
κόσιους. 'ΑρκεΊ: στην άγορα να πω για τ' ονομά σας.
ΜΠΕΗΣ : Σ' εύχαριστώ πολύ, Χατζηαβάτη· μεγάλη τιμη
μοu οίοεις. Να ε!ναι καλός δ ύπερέτης, τίμιος και καθαρός.
Να ξέρη να μαγειρεύ·η.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : 7Α ! ώστε θέλετε μάγερα !
: 'Όχι ο�, ύπεpέτη �έλω; άλλα ό ύπεοέ;rης �υτος
�Π ψΗΣ
:
να �εpη να, μαyειpευη. ι;.. ιοτ � στο σπιτι μου ε!μ� ι έγ"? κ, η �υ
γατερα μου και μαγειρευει το κορίτσι μου. Λοιπον μια μέρα αρ
ρώστησε τό κορίτσι μου. Να μη φαμε; Πρέπει
. δ ύπερέτης να
ξέρη να φιάνη δύο - τρία φαγητά.
�ΑΤΖΗ�Β�ΤΗ� : ΠολU καλά, &ρχοντά μου. Θα σας εϋρω
,
υπερέτη να ξερη να μ.αγειρευη.
ΜΠΕΗΣ : Θέλω να ξέρη να βάζη μπουγάδα.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΙ-ΙΣ : Md: ε!ναι δυνατόν να βάζη δ ύπερέτης
μπουγάδα;
ΜΠΕΗΣ : Πως δΕ:ν ε!ναι δυνατόν; Δυνατότατον μάλιστα.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Πολu καλά, &ρχοντά μου 1 Ό ύπηρέ
της να βάζη μπουγάδα.
ΜΠΕΗΣ : Να ξέρη να ζυμώνη 1
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Μάλιστα, νά ζυμώ\ιη. ( Ζ·fιτω ή τρέλλα) !
ΜΠΕΗΣ : Να ξέρη να σιδερώνη !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΙ-ΙΣ : Μάλιστα, να σιδερώνη.
ΜΠΕΗΣ : Να ξέρ·η να σφουγγαρίζη 1 Να ξέρη γλώσσες 1
Ν α ξέρη γράμματα καλά ! (Σέ κάθε άπαlτηση δ Χατζηαβάτης
άπαντα, Μάλιστα /). Νά ξέρη να ψωνίζη στην άγορά 1 Να ξέρη
•

άπο θυρωρός 1 Να ξέρ·η άπο καμαριέρης ! Να ξέρη άπο κηπου
ρός ! Να ξέρη άπο άμαξας ! Τίποτε rl.λλο.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Γύφτος, μαραγκός;
ΜΠΕΗΣ : 'Όχι, οχι, δΕ:ν πειράζει.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΙ-ΙΣ : "Ας Ι:χη τα έργαλεΊ:α, και βλέπω.
ΜΠΕΗΣ : Παμε τιfψ α να σέ κεράσουμε εναν καφέ είς τό
καφενεΊ:ον καl τα λέμε καλύτερα.
(Φεύγουν, Βγαlνει δ Καραγκι6ζης μ6νος του) .
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Καραγκι6ζης

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Όσο θέλεις κλέβε, κι οσα Οέλει ό Θεός
σοu δίνει ! Ε!ναι λοιπόν ·Κατ6.σταση πραγμάτων, ενας ώσαν
κ' έμένα, και νά πεινάη ! Πεινάω. Πεινάω, παιδί μου, πώς
να τό πώ, πεινάαα-ώ. Νά μα τό Θεό, πεινάω. 'Έχω άπό την
παραμον7) τοu Λαζάρ (ου ) να φάου και Λάζαρος πού μας l:ρχε
ται, χρόνος άφοu έ:μαθα είς πόσα &θρα διαιρεΊ:ται ή πεΊ:να.
Σά μΕ: τώρα εχω μάθει τα πέντε κύρια rl.θρα. Πρώτον κύριον
rl.θρον τ'ίjς πείνας ε!ναι γουργούριση των έντέρων· δεύτερον
ε!ναι άτρόχιση τών όδόντων· τρίτο ε!ναι ή έγκοπ7) τών πο
δών- τέταρτον ε!ναι καμάρα στα μάτια· καl πέμπτο, ζωη στα
γα'ίδουρο - κατσικο - μούλαρά μου ! - Ε!ναι ζωη λοιπόν; Για
φαντάσου, μ' ενα τέταρτο ποu θα άποθ6.νω ! Καl δΕ: μέ νοιά
ζει τίποτα &λλο ποu θα μέ πανε στο νεκροταφεΊ:ο καl θα μέ
κορο'ίδεύουν οι &λλοι πεθαμένοι ! Θα μοu λένε· " Μωρέ, κ'
έοώ νηστικος μας ήρθες ! " Πρέπει λοιπον να δώσω τέρμα
εtς τη ζωή μου, προτοu πεθάνω νηστικός να πάρω ενα μπι
στόλι, νά δώκω μια κουμπουρια έκεΊ: (δείχνει εκεί), να παν
τα μυαλά μου, στ�ν άέρα. 'f'-λλά, αν ε!χα μπι�τόλι �έ θα :ο
'
πουλαα;
' Αλλα_ θα σκοτωνομουνα πρωτα, και κατοπιν, αν
εβρισκα συμφέρον, το έπούλαγα. 'ΑλλιΧ πάλι &σχημος θάνα
τος δ σκοτωμός. 'Απεφάσισα να πέσω στο πηγάδι να πνιγώ.
'Έκαμα τα πατερημά μου κ' έτοιμάστηκα να πέσω στο πηγάδι
να πνιγώ. Μέ τό ενα, δύο, τρία, μπαταμπλοu μεσ' στο πηγά
δι ! 'ΑλλιΧ κάνω �τσι, κ' ε!δα κ' ε!χε νερο μεσ' στο πηγ6.δι .
"Μωρέ, αν πέσω μέσα να πνιγώ, θα βραχώ καl Θα πάρω καμμια
';ούντα. Μα έγώ θέ,λω , να 7:ά� άπο_ π� ιγμο. Δ�ν θέ�ω �α πάC.:
από σαρανταπλεμονια.
Εχτος εαυτου 'r;τουν και βαθυ, ώστε να
πήγαινα κάτω να ,πνιγώ, ,θα σκοτω,νόμουν� στο δρόμο., κ;
'
θανατος, ο σκοτωμος ! Για φαντασου
να με
'
�πειτα, απαίσιος
βγάνουνε άπο το πηγάδι καl να μΕ: στρώσουν χάμου, να 'ρχε
ται δ κόσμος να μΕ: βλέπη σκοτωμένο 1 Ό �νας θα λέη· " Λεί
πει τό 'να του ποδάρι 1 Πώς θ' άνεβαίνη στlς ταράτσες, να
κλέβη την ντομάτα τό μπελντέ; " Ό rl.λλος θα λέη· " 'Έ 1 τον
καiJμένο 1 Έστραμπούλιξε τό μ6.τι του 1 Τώρα πώς θα βλέπη
-rlς τσέπες ποu φουσκώνουν, για ν' άρπ6.ζη τα πορτοφόλια;
Ό &λλος θά λέγη 1 " Μπα ! εκοψε τά δάχτυλά του 1 Πως θά

κόβη τίς κχ1Ηνες γιά ν' άρπάζη τά ρολόγια; " Γι' αότο κι
α�τΟς ό �άνατος ,aε �' άρέσει. �έλω νd: πε�άνω άπ? Ενα γ�uκ�
θανατο. Ετσι να φαου καμμια σαρανταρια λουκουμια και ν
άπ?θά�ω. �Ί-Ι ν� φ�ο� κά�α τα� t ' χανταtφι να , σκάσω, να, πάω
στην οργη ! Ναι, θ αποθανω απο λουκουμοθανατο. (Φευγει} .
Πάω νά βρω λουκούμια νCι φάω ν' άποθάνω !
Ι

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Χατζηαβάτης
('Έρχεται δ Χατζηαβάτης τώρα κατ6πιν dπ' το μπέη. Καί
λέει δ Χατζηαβάτης καθ' έαυτού}.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Τώρα, ποϋ νά τοϋ ε5ρω εναν τέτοιο
ύπε,,έτη, νιΥ. ξέρη άπ' οuλα; Πρέπει νά βρω τον Καραγκιόζη.
Λότος ε!ναι έ:ξυπνος, αότος ε!ναι νοuς άπέραντος. Αότbς θάν
τά καταφέρη γιά οuλ' αότά. "Ας χτυπήσω την πόρτα, νά δω
ε!ναι μέσα. (Τi}ν wρα πού φτάνει δ Χατζηαβάτης στην π6ρτα,
τον δέρνουνε τον Καραγκι6ζη dπο μέσα κ' lρχεται τρεχάλα
καi πέφτει dπάνω στο Χατζηαβάτη).
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Χατζηαβάτης, Καραγκι6ζης

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : "Αλτ ! τΩ Παναγιά μου, έτρελλάθηκε !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μην ταραχτ·ϊj κανείς 1
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βρl: παιδί μου, τί έ:παθες; Ταράξου,
παιδί μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Βρέ, γουρσούζη, μιά ώρα μl: ταράζουν !
ΜΙ: κάνανε αόγοτάραχο !
Τ
ΤΗΣ : Bpl: παιδί μου, τί συμβαίνει, τί τρέχει;
π ο
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ορίζω τον έαυτό μου, ε!μαι έφταξού
σιος τοϋ έαυτοϋ μου;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Είσαι, Καραγκιόζη.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Θέλω νά πεθάνω.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Πέθανε, δ1: σ' έμποΟάει κανείς !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τότε λοιπόν, γιατί δl: μ' άφήνουν νά
πεθάνω;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ποιός, Καραγκιόζη μου, δl: σ' άφήνει;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ιδού, κύριε· 'Απεφάσισα νά πεθάνω, νά
πάω άπο λουκουμοθάνατο. 'Αλλά, δπως μπ'ίjκα σ' Ιf.να καφε
νείο, β?ίσκω μιά κάσα λουκούμι· το π'ίjρα, το άκούμπ-ησα χά
μου, έ:κανα τά πατερημά μου, είπα: Σχωρδίτε με, κι ό Θεος
νά σiϊ.ς σχωρέσ-η , καl &ρχισα λοιπον νά τρώω λουκούμια νά
ποθάνω. Νά σοϋ πω, Χατζατζάρη, καl τΎ]ν καθαράν άλήθεια.
Έμέτραγα τά λουκούμια νά δω μl: πόσα λουκούμια θ' άποθά
νω, &ν ξαναθελήσω νά ξαναποθάνω, νά ξέρω πόσα λουκού
μια θ' άγοράσω. 'Αλλά μόλις ε!χα φάη καμμιά έξηνταριά, μπαί
νει ό καφετζης μέσα· " Βρέ, μοϋ λέει, τί κάμνεις αότοϋ; Πεθαίνω, κύριε, τοu λέω. - Πεθαίνεις, μασκαρδί ! " Μ' άρχι
νά�ι στο ξύλο. Βλέπουν κ' ol &λλοι ο! θαμωνοι τοϋ καφενε!ου,
μ' άρχινδίνε κι αότοl στο ξύλο. Γιατί κύριε, δl: μ' άφήνουν νά
πεθάνω;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βρl: βλάκα, δl:ν κατάλαβες γιατί σl: δέρ
νανε; σl: δέρνανε γιατί έ:φαγες -.ά ξένα λουκούμια.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ά, βρέ ! Γι' . αότο μl: δέρνανε ! Κ' έγώ
ελεγα πώς μl: δέρνανε δτι ήταν ή ζωή μου άναγκαία.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βέβαια, Καραγκιόζη. Καί γι' αότο σl:
δέρνανε, γιά τά λουκούμια· καί νά μην ξαναπεράσ-ης άπο κεί,
γιατί θά φδίς &λλο ξuλο.
. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Γιατί καl θά φάω &λλο ξύλο ;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Γιά τά λουκούμια.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καί τά ξεχρέωσα τά λουκούμια ! 'Έφαγα
έξήντα λουκούμια, μl: δείρανε γιά έκαiό ! 'Ώστε μοu χρωστδίνε
και σαράντα.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Τέλος πάντων, Καραγκιόζη μου, πρέ
πει νά συμμορφωθ'ίjς, νά γίνης &νθρωπος.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καί τώρα, τί ε!μαι;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : 'Έλα δω τώρα, κι &κουσέ με, Καραγ
κιόζη. ΙΙ•Ιά θέλω νll μl: άκούσης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ιδού πού έ:γινα δλος αότιά, άπο κεφαλ'ίjς
μέχρι ποδων.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : ΔΙ: μοϋ λές, Καραγκιόζη, τον γνωp!
ζεις, τον 'Αχμl:τ - μπέη ;
. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τον ξέρω. Ποιός ε!ν' αότός;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Άφοϋ δl:ν τον ξέρεις, γιατί λές πώς,
τον ξέρεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τον/: γνωρίζω τον &νθρωπο, άλλά δΕ:ν
τον έ:χω tδη ποτέ μου.
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ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Καραγκιόζη μου, ό Άχμl:τ μπέης εΙναι
ενας σεμπαμπλης κ' έλεήμων. Λοιπόν, Καραγκιόζη μου, αότος
ζητεί εναν ύπερέτη. Πδίς, Καραγκιόζη ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πάω.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Πρέπει νά ξέρης νά μαγερεύης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ώστε θέλεις μάγερα;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : 'Όχι, Καραγκιόζη μου, ύπερέτη θέλω.
'Αλλά ό ύπερέτης αότος πρέπει νά ξέρη καί νά μαγερεύη.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Μέσα του} : Τώρα ξέρω 'yώ νά μαγε
ρεύω. Κάποτε έ:φιαξα φασόλια σοϋπα, καl πιάσανε στο τέντζε
ρε, γιατί ξέχασα νά τούς ρίχνω νερό. "Αν έ:ρριχνα νερό, δl:ν
θά πιάνανε; ί�στε ξέρω καί μαγερεύω. (Στον Χατζηαβάτη).
Ξέρω, Χατζατζάρη.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις νά βάνης μπουγάδα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Βρl: παλιάνθρωπε, γιά ύπερετομάγερα μl:
συμφωνείς, η γιά πλύστρα;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : 'Όχι, Καραγκιόζη, γιά ύπερέτη σέ συμ
φωνω. 'Αλλα ό ύπερέτης αότος πο•'ι θέλει ό μπέης πρέπει νιΥ.
ξέρη νά μαγερεύη καl νά βάνη μπουγάδα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις νά σιδερώσης;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις νά ζυμώσης;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις νά
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Τί ξέρεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω 'yω τί ξέρω;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Τότε γιατί λl:ς πώς ξέρεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά πω πώς δl:ν ξέρω, νά μl: περάσ-ης γιά
βλάκα, ε;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις νά σφουγγαρίσης;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω 1
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις νά ψωνίσης είς την άγορά;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Το μόνο πού ξέρω άπ' δλα καλύτερα 1
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις γλωσσες;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω 1
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις γράμματα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις άπο θυρωρός ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Σιωπή, μην είσαι προπέτης !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΔΙ:ν ε!μαι έπαίτης !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις άπο καμαριέρης;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξέρεις άπο κηπουρός;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέοω !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ξ:tρεις άπ9 άμαξάς;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω, παιδί μου !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Μά, άπ' οuλα ξέρεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ε!μαι πολύξερος.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Τότε, λαμπρά, Καραγκιόζη, νά σl: πα
ρουσιάσω στο μπέη.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά μέ παρουσιάσ-ης, Χατζατζάρη μου, καl
γά τοϋ π'ίjς : άπο δω είναι ό ύπερετο-μαγερο-σιδερο-ζυμο-σφουγ
γαρο - καμαριερο - κηπουρο - αμαξο - εγγραμματο - γλωσ
σομαθής !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : 'Αλλά, πως νά σl: παρουσιάσω έ:τσι,
Καραγκιόζη, ξυπόλητο, ξεσκούφωτο, χιλιομυριομπαλωμένο;
ΚΑΡ!-- ηαοz�p : Παιδί μου, θ' άλλάξω, θά βγάλω τοϋ
τα, να βαλω τα ιδια.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Νά πδί ν' άλλάξης, Καραγκιόζ·η μου.
Και σl: περιμένω στο Γιαλl-καφενέ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Θά πδί ν' άλλάξω· άλλά τήρα μην έ:ρθω
κατόπι κα! μοϋ π'ίjτε : Βρήκαμ' &λλον ύπερέτη. Γιατί έ:χω
εξοδα έγώ γιά ν' άλλάξω. Καl ποιός θά μέ πληρώνη Χατζα
τζάρη ;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Παιδί μου, ό μπέης θά σl: πληρώνη.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΔΙ:ν τοϋ λές, Χατζαζάρη, νά μοϋ δώκη
κάνα δυο χιλιάδες μηνιάτικα προκαταβολ·ή;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Μην ε!σαι άνόητος. 'Έλα πρωτα νά σl:
δη ό μπέης, κι &ν συμφωνήσετε, τότε τοu λέω καl σοϋ δίνει
καμμιά λίρα προκαταβολή, κι δχι δυο χιλιάδες μηνιάτικα προ
καταβολή.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καλά, καλά, πάω ν' άλλάξω, (Φεύγει δ
Χατζηαβάτης καl φεύγει καi δ Καραγκι6ζης γιά ν' dλλάξη).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Καραγκιόζης καl γιός του, Κολλητήρης, στά παρασκήνια

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Κολλητ·ήρη !
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ : 'Εδώ μαι, πατέλα !
Κ�ΡΑΓΚΙΟ�Ι-1� : Δ,ώσε μου τό ψηλό καπέλλο πού Ιtκλεψες
στις δημαρχικος εκλογες !
ΚΟΛΛΗΤΙ-Ι ΡΙ-ΙΣ : Τό 'χει ·ή μητέλα μου στό κοτέτσι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά πάω νΟι τό πάρω.
ΚΟΛΛΙ-Ι ΤΙ-ΙΡΗΣ : Μήν πας ! ΘΟι σκιάξης τήν κόττα. 'Έχει
τήν κόττα ή μητέλα μου μέσ' στό καπέλλο
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μπα ! Στραβομάρα νΟι σας πιάση 1 Μέσ'
στο καπέλλο βάλατε τ·�ν κλώσσα ; Στραβομάρα εtχατε· νΟι
πάρετε Ιtνα κοφίνι, Ιtνα καλάθι, νΟι βάλετε τήν κλώσσα, παρΟι τή
βάνατε μέσ' στο καπέλλο. - 'Ορίστε καινούριο παλιοκά
πελλο πώς μοϋ το κάμανε 1 Δώσε μου τή σκοϋπα νΟι το ξεβουρ
τσίσω. Δώσε μου κ' έκείνη τή βελάδα πού Ιtκλεψα στον Καρνάβαλο.
Κ<?ΛΛ�-ΙΤΙ-ψΗ Σ ,: Τήν Ιt,χει δεμένη ή μητέλα σ: Ιtν� κο�τάλι
,
,
, να την παρη).
και βγανει τις αλαχνες.
( Ο Κολλητηρης
παει
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ποϋ είναι ·ή ιΧλλη μισή ;
ΚΟΛΛΗΤΙ-ΙΡΗΣ : Τήν Ιtχει ή μητέλα άπο κάτω άπό το
καζάνι.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΓιΟι φαντάσου 1 Γιά προσάναμμα τή βά
λανε άπο κάτω άπ' το καζάνι; Φέρε δω τή βελόνα και λιγάκι
κλωστή νΟιν τή ράψω.
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ : Δέν Ιtχουμ' οϋτε βελόνι οϋτε κλωστή !
:ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Δώσε μου και το κουτι με τις μπρόκες.
ΘΟι τήν καρφοπιάσω, νΟι τήν κάνω τρασπαράν. Δώσε μου και
τ' άλεξιβρόχιον.
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ : Ποιό, πατέλα; Το μανιτάλι;
Κ,ΑΡΑΓΚΙ?ΖΗΣ , : Ναί, το _μανιτάρι. Θέλω νΟι βγάλω το
χερι του, να το κανω μπαστουνι.
ΚΟΛΛΗΊΉΡΗΣ : 'Έ 1 Ό πατέλας μου, άπ' τ ο χέλι της bμ
πλέλλας θΟι κάνη μπαστοϋνι !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τού δlνει μιά σφαλιάρα) : Σκασμός ! Σά
μπως είμαι δ πρώτος, η θΟι γίνω δ ϋστερος; (Πόλκα. Γυ
·

ρίζει το μπαστουνάκι, φτάνει είς το μέσον τής σκηνής, καl
λέγει) :
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Καραγκιόζης

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΣΟιν ξεπεσμένος λόρδος είμαι, σά δά
σκαλος έπαρχιώτης ψηλο καπέλλο, χωρ\ς τεπέ, βελάδα τρα
σπαρΟιν ραμμένη μέ ταβανόπροκες, μπαστουνάκι άπο χέρι
δμπρέλλας και ξυπόλητος ! 'Έτσι ντυνόντουσαν και οι άρχαίοι
λόρδοι, πού 'χανε μιΟι λόρδα άπο μέσα και μιΟι λόρδα άπόξω.
Γιατί κ' έγώ είμαι διπλόλοpδος. Τώρα ποϋ νΟι βρώ το Χατζηα
βά;η ; Το ξ�ρω τ�, καφ�'Ιεί? π?ύ �ίν�ι, άλ�Οι ltλ� π,ού �χει δ
δρομος μαναβικα. Ε, μα τι; να πα να κλεισω τα ξενα μαγα
ζιΟι τοϋ κόσμου, νά φτάσω τις ντομάτες δχτώ κι δγδόντα τήν
δκα, καl νά 'ναι ντομάτες; "Ας πάη στήν δpγή. 'Υποφέρονται·
μέ π'ijρε στά μοϋτρα; Π'ijγα στή βρύση, πλύθηκα, είμαι φρέ
σκος πάλε.-' Αμέ, είναι κι αότΟι τΟι κολοκύθια τ'ijς Σύρου•
τό μικρότερο κολοκύθι, εί--;αι σαμ' Ιtνα μαντολίνο. 'ΑμΕ: κ'
έκειl;ς οι πατάτες ' ·ή μικρότερη πατάτα είναι 'ίσαμε τ' άστεροσκο
πείο. "Αν μέ πάpη ή πατατιΟι έδώ στό μέτωπο (Δ εlχνει το
κούτελό του) θΟι μ' άφήση σφραγίδα τοϋ Σολομώντος άπάνω
μου. 'Ά, νά 'τος δ Χατζατζάρης ! (Τηράει προς το μέρος τού
καφενείου).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Καραγκιόζης, Χατζηαβάτης·

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Χατζατζάρη, ltλα δω ! (Ό Χατζατζάρης
έρχεται, dλλά δέν πιστεύει νά εlναι 6 Καραγκιόζης αvτός).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Τί άγαπατε, κύριε; - Μπα, τρομάρα σου,
έσύ 'σαι, Καραγκιόζη ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : Ναί, .Χατζατζάρη, δέ με γνώρισες;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βρέ ματάκια μου, ψηλό καπέλλο βλέπω !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Βλέπε, στραβούλιακα 1 .
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βρέ, πώς είναι φαγωμένο κεί;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μύριζε άπο λάδι και τό φάγανε τΟι πον
τίκια.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βρέ, το καπέλλο σου δέν Ιtχει ταβάνι !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, δε γλύτωσε ή οtκοδομή.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βpέ, τεπέ θέλω νΟι σοϋ πώ 1
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τόν Ιtβγαλα γιατι �κανε ζέστη. Θέλω νΟι
παίρνω τόν άέρα μου.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βελαδίτσα βλέπω.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, ναί, είναι τρασπαράν.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Μπαστουνάκι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τέλειος λόρδος παιδί μου.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΊΊ-ΙΣ : Βρέ, τρομάρα σου· Ξυπόλητος είσαι !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΔΕ: βρ'ijκα κανένα ζευγάρι παπούτσια νά
φορέσω. Π'ijγα νΟι πάρω Ιtνα ζευγάρι γοβάκια φιφτυτοϋ άλλά
δέ μοϋ κάμανε στΟι ποδάρια, διότι τΟι ποδάρια μου άπ' τήν ξυ
πολησιΟι είναι σΟιν κι αότΟι τά σίδερα πού βαροϋν τον &σφα/.το.
(Δεlχνει το πόδι του). Δέν τηρας πού 'ναι σΟι μπουντέλια
σοβατζήδικα;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Τέλος πάντων, πρέπει νά σε παρουσιάσω
τοϋ μπέη. Μπα, μπα ! Κολλάρο, γκ;:>αβάτα βλέπω.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, παιδί μου, είμαι φιφτυτού.
ΧΑ'ΓΖΗΑΒΑΤΗΣ : Βρέ, τρομάρα σου, δέ φορείς πουκά
μισο !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Βρε βλάκα ! Είμαι ντεκολτέ.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Πρώτη φορΟι βλέπω κολλάρο, γκρα
βάτα, χωρις πουκάμισο.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Βλέπεις, πρώτη φορΟι γιατι είσαι βλά
κας. 'Έχω tδ'ij έγώ στο Ζάππειον, άλλΟι βλέπεις φοροϋν το
κολλάρο, τήν γκραβάτα, κι άποκάτω βάζουν Ιtνα μαντήλι,
και δε φαίνεται το τικολτέ.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : 'Έλα, ltλα, παμε νά σέ παρουσιάσω τώρα
στο μπέη. ( Τον παίρνει καl πάνε στο καφενείο· dνταμώνουν
τον μπέη). Νά αότος είναι δ μπέης, αότος πού καπνίζει τον
άργιλέ.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Χμ, χμ 1 'Απο το κάπνισμα τοϋ άργιλέ,
φαίνεται πώι; είναι γκρινιάρης και παράξενος.
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Καραγκιόζης, Χατζηαβάτης, Μπέης, Καφετζής

ΜΠΕΗΣ : Καλώς δρίσατε !
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Καλώς σέ βρήκαμε, μπέη !
ΜΠΕΗΣ : Άπο δω είναι, Χατζηαβάτη, δ ύπηρέτης;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΊΉΣ : Μάλιστα, μπέη μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στον Χατζηαβάτη) : Χατζατζάρη, έδώ
είναι δ . . .
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Ναί Καραγκιόζη, ναί 1
ΜΠΕΗΣ : 'Έλα, παιδί μου, κοντά 1 "Ε, Καραγκιόζη, μήν
ντρέπεσαι. Πάρ' τήν καρέκλα, κάτσε, παιδί μου. Κάτσε καλά,
παιδί μου, θΟι πέσης. (Μιλώντας γιά τον Καραγκιόζη). Τί
άγαθος πού 'ναι δ καημένος 1
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σιγά) : Άγαθότ-Ι)τα ! ΝΟι σοϋ πάρω το
πορτοφόλιο και νά μήν το καταλάβης καθόλου !
ΜΠΕΗΣ : Και τί θχ πάρης τζάνη μου ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Εγώ; τίποτα !
ΜΠΕΗΣ : ΜΟι δέ μπορείς κάτι θά πάρης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ά πά πά, μπέη μου, τί λές ; έγώ π'r,ρα
και τις προάλλες, και μ' εrχανε μιά βl>ομάδα στήν άστυνομία.
ΜΠΕΗΣ : Δέν μπορείς, τζάνημ· κάτι θά πάρης θά μ' ύπο
χρε�:>σης.
K,AfΑΓΚ�ΟΖΗ� : Έτοϋτος είναι νόστιμος 1 Νά κλέψω γώ,
θα υποχρεωσω αυτόν.
ΜΠΕΗΣ (Χτυπά τά χέρια του) : Καφετζ'ij ! 'Έλα δω· τήρα
τί θΟι πάρη δ κύριος.
ΚΑΦΕΤΖΙ-ΙΣ : Τί θά πάρετε κύριε;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Βρ!: παλιάνθρωπε, σοϋ ξαναπ'ijρα κι &λ
λη φορά;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Πάρε κάτι τι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τώρα μιά στιγμή.
ΜΠΕΗΣ : Ποϋ πας;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πάω νά φέρω Ιtνα άμάξι.
ΜΠΕΗΣ : Νά το κάμης, το άμάξι τί;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά πάρω τlς καρέκλες και τά τραπέζια.
ΜΠΕΗΣ : Βρέ ματάκια μου, τά Ιtπιπλα τοϋ άνθρώπου θά
πάρης;
.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Δέ μοϋ 'πατε νά πάρω δτι θέλω; Τί ιΧλλο
νά πάρω τ�ς καρ�κλ�ς, τά τρα:'έζια, το μπεζαχτα μέ τσ' γα
ζέτες και: το κουτι με τα, λουκουμια.
ΜΠΕΗΣ : Βρέ, τζάνη μου, σοϋ εtπαμε νά πάρης πιοτο νά
πι'ijς, /\χι νά πάρης τά Ιtπιπλα τ' ά'ιθρώπου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στον έαυτό του) : Στραβομάρα πού τήν
Ιtπαθα 1 "Ε, μασκαραλίκι 1
ΜΠΕΗΣ : Καφετζ'ijς, �λα δώ 1
ΚΑΦΕΤΖΗΣ : Παρών, κύριε, διατάξτε !

ΜΠΕΗΣ : Φιάξ'έ:ναν καφl: τοϋ κυρlου.
ΚΑΦΕΤΖΙ-ΙΣ : Πώς τον παίρνετε τον καφέ;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μια τέντζερε Θα μοϋ φιάξης.
ΚΑΦΕΤΖΗΣ : Θέλετε καμμια κουραμάνα;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Έτσι, να πάρω καμμια Ι>υο χιλιάl>ες μπου
κιές, για τή λιγούρα. Κι ά:πl: έγώ Ι>Ι:ν πεινάω. ΔΙ:ν είναι μήνας
πού έ:φαγα.
ΜΠΕΗΣ : Για κόπιασε έl>ώ, παιl>ί μου. (Βγαίνουν στή σκη
νή). Παιl>ί μου, σοϋ είπε δ Χατζηαβάτης να έ:ρθης στο σπίτι
μου ;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μάλιστα, μοϋ είπε.
l\ιΙΠΕΗΣ : Πiiμε, παιl>ί μου· Θα περάσης καλα μαζί μου.
Τί Θα σοϋ Ι>ίνω το μ'ίjνα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μπέη μου, πρώτη φοpα παίρνετε · ύπε
ρέτη ;
ΜΠΕΗΣ : 'Όχι, παιl>ί μου, Ι>έν έίναι πρώτη φορά.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ·:οσο πληρώνατε τούς ιΧλλους, Θα πλη
ρώνετε κ' έμένα.
ΜΠΕΗΣ : Ναί, άλλα πώς θές να σέ πληρώνω; μέ τήν ημε
ρα, μέ τή βl>ομάl>α, μέ το μήνα, μέ το έξάμηνο, η μl: το χρόνο ·
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Σέ μένα μοϋ δίνεις άπ' οuλα, μπέη μου,
κι δσο είμαι καλά. . .
ΜΠΕΗΣ : Σέ φτάνουνε έξ'ίjντα φράγκα το μήνα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καλα είναι, πiiμε. Για στάσου· μόνο μέ
το μήνα Θα μέ πληρώνης;
ΜΠΕΗΣ : Ναί, παιδί μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καλά: τlς ήμέρες, τlς βδομάδες, τα χάνω
γώ ;
ΜΠΕΗΣ : Βρέ παιδάκι μου, δταν σέ πληρώνω μΕ: το μ'ίjνα,
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Καραγκι6ζης

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τί άρχοντόσπιτο είν' έτοϋτο ! Θα περάσω
χρυσή ζωή, μαλαματένια νιάτα. Ό άφεντικός είναι λίγο γκρι
νιά;ης καl παράξενος, άλλα τί να κάνη κανείς; πρέπει να ύπο
φέρ η . 'Εδώ εχ�ις ενα φίλο, καl ύποφέρεις τα έλαττώματά
του· δχι τον άφεντικό πού σΕ: πληρώνει; 'Αμ' ή κυρία μου, τί
σοϋ λέει; 'Ακοϋς να μ' άγαπάει ! Τί χαριτωμένη πού είναι ! 'Μ'
ελεyε προχτ�ς πώς , μ' άy�πάει. ,Τ ι : ναι1 τΟ πε;ρ � μένο τοU άν
θpωπου ! Για φαντ:χσου τωρα, να με φωναζε ο αφεντικός μου,
καl να μοϋ , 'λεγε. ,Κα � αγκιόζη μου,, γνωρίζω δ1τι �ίσ,αι έ:ντι�
μος λωποδυτης και τιμιος μακροδαχτυλος. Γι αυτο, παιδι
μου, σκοπεύω να σέ κάνω γαμπρό μου. Νά τήν κόρη μου,
νά καl πεντακόσιες χιλιάδες λίρες μετρητά. Πώ, πώ, μαννοu
λα μου· λιρόπονος θα μ' έ:πιανε. Πεντακόσιες χιλιάδες λίρες
μετρητά 1 Δηλαδή ένενήντα κάμαρες γαζέτες. Μωρέ, &ς μοu
τlς δώση καl να τοu χρωστάω κ' Ι!να δίφραγκο 1
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Καραγκι6ζης, Μπέης

ΜΠΕΗΣ : Καραγκιόζη ! (Ό Καραγκι6ζης πάει μέσα). Το
κατάλαβες δτι το σπίτι μου άπό τήν ήμέpα πού ήρθες έδω,
τό εκαμες άχοuρι ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τ ί σοu φταίω, άφεντικό; άφοu είσαι άπό
γα"ίl>ουρόσογο !
ΜΠΕΗΣ : Σιωπή, άνόητε ! 'Έλα Ι>ω ! (Βγαtνουνε εlς τή σκη
νή). Έννοω να έργαστ'ίjς θέλω Ι>ουλεια στο σπίτι μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μα τί να σοu κάνω, ά:φεντικό ; 'Έχεις
πολλές Ι>ουλειές τό σπίτι σου. Ξυπνάω τό πρω·t, μοϋ λές "Μά
ζεψε τα ρ�ίί,(α τοu 6πνου σου. " Μαζεύω τα ροuχα. Mou λές
" Πάρ' τον καφέ "σου. " Παίρνω τόν καφέ μου. Mou λές
" Στρωσε να φάμε ". Τρωμε. Mou λές " Στρωσε να κοιμ·η
θοuμε. " Κοιμόμαστε. Mou λές " Πιές τον καφέ σου, πιΕ:ς
τΟ τσά·ι; σου, φάε. " Μά, τί νcΧ σοϋ κάνω, άφεντικό ; ΔυΟ χέρια
έ:χω δ καημένος. Τί να πρωτοπροκάνω; Αύτές τlς Ι>ουλιές,
πρέπει νά 'χης έξήντα ύπερέτες να τlς προκάνουνε !
ΜΠΕΗΣ : Σκασμός, άνόητε, είσαι τεμπέλης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τό παραl>έχουμαι.
ΜΠΕΗΣ : Είσαι άχουμάκης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τό παραl>έχουμαι.
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είσαι καλα πληρωμένος, Ι>ιότι, μέρα μl: τήν ημερα έ:ρχεται ή
βl>ομάδα, βl>ομάl>α μl: τήν βl>ομάl>α έ:ρχετα� δ μήνας, μήνας
μ/; το μ'ίjνα έ:ρχεται το έξάμηνο, καl έξάμηνο μl: το έξάμηνο
!:ρχεται δ χρόνος, κ' ετσι είσαι καλοπληρωμένος.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Σ : Τέλος πάντων ! Καl Θα τρώω ά:π' αύτά;
ΜΠΕΗΣ : 'Όχι, Θα τρώς ά:πο μένα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Κι ιΧμα σl: φάω σένα, 6στερα;
ΜΠΕΗΣ : Βρl: παιδί μου, μένα Θα φiiς;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Αμέ, έ:τσι δl: λl:ς να τρώω άπο σένα;
Μ�Ε�� : , Θέλω , να πω· , Θα τρ�ς ά:π� το ,σ'; ίτι, μου, ,δl: Θα
_ απο μενα, απ τα λεπτα μου.
τρως απ το μιστο σου. θα τρως
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Έτσι μίλα ντέ. Κ' έγώ θα τρώω άπο
σένα ! Μ' Ιiνα κολατσιό σ' έ:φ:χγα. "Υστερα;
ΜΠΕΗΣ : 'Αμέ, τί μΕ: πέρασες, παιδί μου, να θl:ς να μl:
φiiς;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Για βού.ίδι σέ πέρασα.
ΜΠΕΗΣ : Χα, χα, χα ! 'Έλα έ:λα, τώρα πiiμε σπίτι μας.
Χατζηαβάτη, σ' εύχαριστώ πολύ, μέ καθυποχρέωσες.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Προσκυνώ, ιΧρχοντά μου.
ΜΠΕΗΣ : Στο καλό !
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

Καραγκι6 ζης

ΜΠΕΗΣ : Πiiμε, παιl>ί μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Δέ σέ ρώτηξα, μπέη μου· κάθε μέρα θα
τρώγω;
ΜΠΕΗΣ : Κάθε μέρα, αμε;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ας ποϋμε, πεινάω τώρα;
ΜΠΕΗΣ : "Ε , παιδί μου, θα φάμε.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τότε, πάμε να φiiμε, καl βλέπουμε.
Α' ΠΡ ΑΞΗΣ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η
ΜΠΕΗΣ : 'Αλλα ε(σαι τίμιος.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Α, Ι>έν το παραl>έχουμαι. Ούl>έποτε ύ
π'ίjρξα τέτοιος ! Για την τιμιότητά μου, να ρωτήξης τούς έμ
πόρους των 'Αθηνών- &μα περάσω άπ' τα έμπορικά, μl: τlς
π'ίjχες στα χέρια στέκουνται. 'Ά Ι>Ε:ν πιστεύεις τούς έμπόρους,
ρώτα τούς τσαγγαράl>ες, πού &μα περάσω άπ' τα τσαγγαpά
Ι>ικα, γιομίζει δ Ι>ρόμος καλαπόl>ια, λΕ:ς κ' εχει πιάσει καλα
ποl>οβροχή.
ΜΠΕΗΣ : Γιατί λοιπόν είσαι τίμιος, γι' αύτό θα σοu φα
νερώσω δλα τα μυστικα τοu σπιτιοu μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μεγάλη τιμή μοu Ι>ίνεις, άφεντικό ! ΜΕ:
έμπιστεύεσαι τα μυστικα τοu σπιτιοu σου !
ΜΠΕΗΣ : Λοιπόν, ιΧκουσε, Καραγκιόζη, έγώ είμαι έβl>ο
μήντα πέντε - όγ3όντα έτών ιΧνθρωπος.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Να τα χιλιάσης άφεντικό, να γίνης Μα
θουσάλας.
ΜΠΕΗΣ : Σημερινος είμαι, παιl>ί μου, αύριανος Ι>Ε:ν είμαι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μακάρι, άφεντικό. Τούμπανο rσαμε τό
πρωι
ΜΠΕ �Σ : Παιl>ί μ?υ, θέλωi πρlν κλείσω τούς όφθαλμούς
μου, να παντρέψω το κοριτσακι μου.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Αμ, Ι>Ε: χαθήκανε οί γαμπροί, άφεντικό.
Είναι έδω (Δεtχνει τόν έαυτ6 του). νά· είναι ιΧλλοι, είμ' έγώ ,
είναι Ι>ω, είμ' έγώ, είμαι κι έγώ, άφεντικό.
ΜΠΕΗΣ : Τί είπες, τί; Τί είσαι σύ, βρΕ: μασκαρii ! (Καί
τοiί χυμάει, νά τόν άρπάξει dπ' τό λαιμ6). Τί είσαι σύ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά, νά, είμαι . . .
ΜΠΕΗΣ : Τί είσαι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Είμαι . . . δπερέτης τοu σπιτιοu.
ΜΠΕΗΣ : 'Έ, λοιπόν;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ε, θα μl: ρωτήσης, άφεντικό , θα μοu
π�ς : , ", Πως τον βλέπεις, αύτον τον γαμπρό; " να l><!>σω κ' έγώ
την ιl>εα μου.
ΜΠΕΗΣ : 'Ά μ' αύτο άλλάζει !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Άμ τί; τ' ιΧλλο ήταν άνάλλαγο;
ΜΠΕΗΣ : Λοιπόν, παιl>ί μου, τώρα θα έ:ρθουν ο! γαμπροί μου,
.
καl θέλω να τούς περιποιηθ'ίjς.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μα έ:χεις πολλούς γαμπρούς ;
ΜΠΕΗ� : Βέβαια. Θ ά 'ρθουν καμια τρακοσαριά.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Κ' έ:χεις τόσα πολλα κορίτσια;

ΜΠΕΗΣ : 'Όχι, βλάκα, έ:να κορίτσι ίtχω. Άλλ.Χ θά 'ρθουν ο!
γαμποοl α.ύτοl για. νcΧ. /Jιαλέξω ποϊ'ον θ.Χ κάμω γαμπρό.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Α α ! Τό 'βαλες σε καμια. φημερί/Jα;
ΜΠΕΗΣ : 'Όχι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Αμ, /Jέv άφήνεις νά την πάμε την Κυ
ριακη στο /Jημοπρατήριο;
ΜΠΕΗΣ : Τί λές, βρέ βλάκα; Την κόρη μου θ.Χ πάω στο
/Jημοπρατήριο; (Καί κάνει ό γέρος πο�\ θά τον κυνηγήση.
Ό Καραγκιόζης φεύγει, dλλά τον ξαναφωνάζει}. 'Έλα έ/Jώ.
(Πάει πάλι ό Καραγκιόζης κοντά του). Πρόσεξε τα λόγια ΠΟ'J
σου έ!πα έ/Jώ. Ε!ναι μυστικά. Δέ θέλω ν.Χ τ.Χ μάθη κανείς !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Έννοια σου, άφεντικό· 'Εγώ κ' έσύ κι
ό Υ.όσμος οολος θ.Χν το ξέρη.
ΜΠΕΗΣ : Πρόσεξε μη σέ ρωτήση ή κόρη μου. Λέξη /Jέ
θcΧ.ν τΊjς πΊjς. Στο στόμα σου θ.Χ βcί.νης κλει/Jί.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, άφεvτικό, κλει/Jί, κλει/Jί.
ΜΠΕΗΣ : Θέλω νcΧ. τούς iτεριποιηθΊjς τούς γαμπρούς μου·
ενας ενας πού θα. ίtρχεται να τόv περιποιηθΊjς.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
: 'Έννοια σου, άφεντικό.
"Α /Jέ φτάνει τό
\
\
'
χερι
ο'
, μου για , περιποιησ·
Ι 1 · παιρ
, �ω και ,τη\ σκουπα. ( Φ ευγε<.
,
γέρος, μενει ο Καραγκιοζης στη σκηνη ) .

ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : 'Έλα, Καραγκιοζάκι, τό ξέρεις πώς σέ άγαπώ.
Τί σου ίtλεγε δ μπαμπάς μου ;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Έ, μα. /Jέν είμαι κάνα μωρό παιδί να
μέ καταφέρης κυρά ! Να σου πώ 'γώ πώς μου λέει δ άφεντι
κός μου, πC:)ς θcί. 'ρθουνε ο! γαμπροί του, καl θέλει νcΧ. διαλέξη
για να. κάμη γαμπρό. καl ναν τούς περιποιηθουμε ϋταν θα. ίtρ
χωνται ! 'Αμ' δέν είμαι κάνας βλάκας, να μου πάρης λόγια.
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Μπα ! 'Έτσ<. σου είπε δ μπαμπάς μου, ϋτι θά
'ρθουνε ο\ γαμπροί; Πόσο άνόητος είναι δ μπαμπάς μου ! Καl
πόσας άνοησίας πράττει ! Καραγκιόζη, &Υ.ουσε δώ. Θέλω να
μέ βοψήσης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τί βοήθε'.α θέλεις, κυρία;
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Θέλω, Καr>αγκιόζη, ϋποιος θα ίtρθη άπ' αότούς
να τον δείρης.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Κι ϋταν τον δείρω, κυρά;
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Θα σου /Jώσω μι.Χ λίρα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : Κι &μα μέ δείρη, πόσα θ.Χ μου δώσης;
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : 'Άμα σέ δείρη, δέ θα. σου /Jώσω πεντάρα.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μωρέ, μπράβο, ν.Χ φάω ξύλο τζάμπα !
ΧΑ· Ι· ΡΙΓΙΕ : Μά, καημένε, έγώ θέλω νd. τον δείρης !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : Μα &κουσε να σου πώ, κυρία, δέ θέ
λεις να τσακωθουμε μέ τον ύποψήφιο γαμπρό ; Δέ θέλεις ν'
άνάψη δ καυγάς; Τι σέ μέλλει ποιός θαν τlς τρC:) η' δ καυγάς
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
νά μη χαλάη· τον δείρω, μέ δείρη, έσύ πρέπει να μέ πληρώ
Καραγκιόζης μόνος
ς.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μωρέ, τρελΑάθηκε αύτός ό γέρος; Άκους ση
ΧΑ·J·ΡΙΓΙΕ : 'Έστω· σέ δείρη, τόν δείρης, θα σου δώκω μι.Χ
vα. φέρη τρακόσ'ς γι.Χ ν.Χ /Jιαλέξη γαμπρό; Καl τό γαμπρό νcΧ.ν λίρα. 'Αλλά, τώρα, πώς θ.Χ γίνη, Καραγκιόζη μου; 'Ένας τον ίtχη μέσ' στό σπίτι του ! Καl να. μην παίρνη χαμπέρι, ν.Χ ενας πού θα ίtpχεται άπο αύτούς τούς ύποψ·ήφιους γαμπρούς,
μην τό καταλάβη ! (Πάει μέσ' στο σπίτι· βγαίνει ή κόρη μό- θ.Χ σέ φωνάζω καl θα σου λέω " Δεϊ'ρ' τονε ! "
1ιη της).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Άμ, ϋχι, κυρία, ίtτσι· θα βγαίv-% έ:ξω,
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
: " Τί
θ.Χν του λές " Καλημέρα, κύριε ". Θαν τον έρωτάς
άγαπας , τί θέλετε, κύριε " ; ΑύτΟς ποU θcΧ σου λέει : Σε άγα
Ί-J κόρη τού 'Αχμέτ Μπέη, Χαϊριγιέ μόνη,
πώ", Υ.υρία " , θ.Χν του λl:ς κ' έσύ : " Κ' έγώ, σέ άyαπώ. Καραγ
lπειτα καί ό Καραγκιόζης
κιόζη " , θα φωνάζης τότε έμένα. " Φέρ' την άρρεβώνα του
·χΑ Ι·ΡΙΓΙΕ : "Ηθελα ν.Χ -Ι]ξερα τί ε!πε δ μπαμπάς μου στον κυρίου ! " 'Εγώ θα παίρνω τη σΥ.ουπα, έσεϊ'ς θα πηγαίνετε
Καραγκιόζη. 'Ά, θα. τον καταφέρω, τον Καραγκιόζη ν.Χ μου τ.Χ ι.ι.έσ' στο σπίτι, Υ.αl θ.Χ γραπώνω αύτόν τον κ•'ψ ιο μέ τη σκουπα
πΊj οολα. Θα. κάμω πώς τόν άγαπώ. "Ας τον φωνάξω. (Δυνατά). �αl του κάνω γενικη καταμέτρηση καl θα κάνη την παραλαβη
Καραγκιοζάκι μου !
έπισήμως .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πα . . . , πα . . . , παρών, κυρά μου !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : "Α, μπράβο, Καραγκιόζη ! Ώ;αία , ίtτσι. "Ας
ΧΑΙΡ · Ι·ΓΙΕ : 'Έλα /Jώ, καλέ.
πηγαίνουμε τότε μέσα, μην Ε:ρθη κανείς άπ' αύτο{Jς. (Πδ.vε μέσα·
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ε'ίμαι παρών, ρίβανή μου άφράτη, καϊμα 'Έρχεται
ενας γέρος, . . . ίσαμε ένενήντα χρονών καί πάει στο
κλlκ - χαλβά καl σαράι - λουκουμά.
τού γέρο - 'Αχμέτ καί χτυπάει την πόρτα. 'Ο dφεντικι:\ς
ΧΑ·Ι · ΡJΓΙΕ : Τό ξέρεις, Καραγκιοζάκι μου, πC:)ς σΕ: άγαπώ ; σπίτι
τού Καραγκιόζη φωνάζει τον Καραγκιόζη).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πώ, πώ, ντροπή ! (Σκύβει κάτω).
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Καραγκιόζη σέ άγαπώ. Δέν δμιλεϊ'ς;
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΜΕ: μαλώνει έμένα ή μαμά μου, γιατί
'Αχμέτ
Μπέης,
Καραγκιόζης, ό Γέρος
ε!μαι άνήλικος. Δέν ίtχω κλείσει άκόμα τ.Χ τριάντα πέντε.
ΧΑ·Τ·ΡΙΓΙΕ : Μα καλέ, σου λέγω, σέ άγαπώ. Δέν όμιλείς; ΜΠΕΗΣ : Καραγκιόζη ! .
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ντρέπουμαι !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Παρών !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Τί βλάκας πού ε!ναι ! Δέν δμιλείς, καλέ;
ΜΠΕΗΣ : Την πόρτα, παιδί μου !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καl βέβαια, βλάκας ε!μαι, να μέ άγα ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ε, τί να την κάνω ;
πάη τό κορίτσι, κα1. να μου τό λέη κ' έγώ να μην δμιλώ. Θάρ ΜΠΕΗΣ : Βρέ, την πόοτα, βλάκα, σου λέγω.
ρος λοιπόν ! Πρέπει να ξεφράξω τον !:ρωτά μου· (Πάει κον ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καλά, μα τί να την κάνω την πόρτα;
τά στην κόρη καί γονατίζει). Δια πρώτην φορα έπαρουσιά
Να τη σπάσω, να τη βγάλω, να σ., τη φέρω aω , η να τΊ)ν πάω
στην ένώπιόν σας ϋπως φανερώσω το μυστηριώ/Jη καί /Jια στο μαραγκό ;
κεκρψένο !:ρωτά μου, πού κρύπτω μέσα στην καρ/Jιά μου. ΜΠΕΗΣ : Βρέ, τί Ίjλίθιος ε!ναι ! Βρέ, σου λέω, άνόητε, · rήν
'Όταν σας εί/Jον εις τούς όφθαλμούς μου, δ ίtρωτάς σου με πόρτα χτυπουν άπόξω !
χτύπησε εις τό /Jεξιό μου πλευρό του πα"ίντιου μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ε, τί ν.Χ κάνω ; Νά πάω ν.Χ δείρω αύτόν
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Βρέ λουστρο, σήκω άπο /Jώ.
ποU χτυπάει;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Φωνάζοντας) : Βερνίκι έ/Jώ ! !
ΜΠΕΗΣ : Να πα να δΊjς ποιος είναι !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Βρέ, πώς σέ άγαπώ, έγώ, βρέ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μάλιστα, &ποντικό (Βγαlνει §ξω ό Κα
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πώς μΕ: άγαπάς κυρά μου;
ραγκιόζης. 'Ανταμώνει τι:\ γέρο). Τί άγαπάτε, κύριε;
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Να χαθΊjς, να χαθ'ίjς βλάκα. 'Εγώ σέ άγαπώ ΓΕΡΟΣ : ΕΙστε ύπηρέτης του σπιτιου;
ώς πιστόν καl τίμιον ύπερέτη.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μάλιστα !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μα τί, βερεσέ άγάπη, ά/Jελφέ· πάρε με, ΓΕΡΟΣ : 'Ο άφεντικός σου έπ&:νω εΙναι;
βρέ κυρά, να συχωρεθουν τα πεθαμένα σου. Πάρε με, ψυχικό ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μάλιστα, κ,Jριε.
θα κάνης. Πάρε με, κυρά μου, θα μΕ: ύποχρεώσης.
ΓΕΡΟΣ : Εtπέ του, σέ παρακαλώ, νά 'ρθη έδώ πού τον θέλω.
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Ν.Χ χαθΊjς� άνόητε 1 (Φεύγει ό Καραγκιόζης). ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά 'ρθη έδώ στό δρόμο, έδώ στην πλα
'Ά, &σκημα πού ίtκαμα νά του /JC:)σω τόσο θάρρος, να του πώ τε'ία;
πώς τον άγαπώ ! 'Αλλα θά τον ξαναφωνάξω καl θα τόν κατα ΓΕΡΟΣ : Μάλιστα. (Βγαίνει ό Καραγκιόζης §ξω).
φέρω μέ &λλον τρόπο να μου μαρτυρήση τί του ε!πε δ μπαμπάς
μου. 'Έ Καραγκιόζη, ίtλα δώ, καλέ !
ΣΚΗΝΉ ΕΚΤΗ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Παρών, κυρία. ( Ερχεται ό Καραγκιόζης
Καραγκιόζης, ό Μπέης
....

ct

lξω).

"

ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Καραγκιοζάκι μου, θ.Χ μου πΊjς την καθαράν
άλήθεια. Τί σου ίtλεγε δ μπαμπάς μου, προ όλίγου, έδώ ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Α, ιlί, κυρ& ! 'Άμ, δΕ: μου παίρνεις λό
για. Δέν ε!μαι κάνας βλάκας.

ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Αφεντικό, σέ ζητουνε.
ΜΠΕΗΣ : Ποιός μl: ζητεί;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ένας κύριος.
ΜΠΕΗΣ : Α, καλά ! Τό Ι\νομά του;
τ
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ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Σήμερα;
ΜΠΕΗΣ : Τί σήμερα, βρ/: βλάκα ; Το ι>νομά του, σοu λέγω 1
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μά δηλαδη έορτάζει σήμερα κ' εχει το
Ονομά του ;
ΜΠΕΗΣ : Βρ/: ά.νόητε, σοu λέγω πώς ό'Ιομάζεται.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μά τί; μόνος μου ε!μαι 'γω, νά ξέρω
πώς τόνε λένε ; η μ:ήπως 7)θελες τά μητρώα τ'ijς δr,μαρχίας,
νά ξέρω ποu έγεννήθη , ποu κατοικεί, και πόσω χρονώ ε!ναι;
ΜΠΕΗΣ : Βρl: κουτέ, έσύ . . .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Εγώ ;
ΜΠΕΗΣ : Ναί. Θά ρωτήσης τον κύριο. Θάν τοu π'ijς " Κύ
ριε, σ/: παρακαλεί δ άφεντικός μου, έπιθυμεί νά μάθη το ονομά
σου ". Και θά σοu π'ij αύτός " ΜΙ: λένε έτσι ". Θάν το πάρης
το ονομα, νά μοu το φέρης έδώ.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΔΙ: μοu κάμνεις μία χάρη, ά.φεντικό, νά
πά νά πάρης έσύ το ονομα; γιατί έγώ δl:ν εχω ξαναμετακομίσει
ονομα. Καί μην το χάσω στο δρόμο τοϋ ά.νθρώπου, και βρώ
κάνα μπελά.
ΜΠΕΗΣ : Βρl: βλάκα,
δl:ν καταλαβαίνεις μπίτ. Ζώον ε!σαι 1
.
Θά πας Ι:ξω. . .
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μάλιστα.
ΜΠΕΗΣ : . . . νά τον έρωτήσης. Θάν τοu π'ijς: " Κύριε, πώς
σάς λέ'Ιε ; " Θά σοϋ π'ij αύτός : " ΜΙ: λένε 'Αχμέτ. "
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Βρέ βλάκα, ά.φοu ξέρεις πώς τον/: λένε
'Αχμέτ, τότε τί μl: στέλνεις νά τον έρωτήσω :
ΜΠΕΗΣ : Σιωπή, ά.νόητε. 'Εγώ το λέγω ύποθετικώς. Έσύ
θάν τον ρωτήξης και θά σοϋ π'ij τ' ονομά του. (Βγαlνει ό Κα
ραγκιόζης έξω).
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Καραγκιόζης, ό Γέρο - Μεχμέτ:
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Κίιριε, σάς παρακαλώ, δ ά.φεντικός μοu
έπιθυμεί μά μάθ·11 τ' ονομά σας.
ΓΕΡΟΣ : Μάλιστα, κύριε, όνομάζομαι Μεχμέτ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πως; . . . πώς ; . . .
ΓΕΡΟΣ : Μεχμέτ !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Με . . . . Με . . . . Πώς ε(πατε, χύριε,
τ' ()νομά σας;
ΓΕΡΟΣ : Μeχμέτ ! Μεχμέτ !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΔΙ: μ')u κάνεις μιά χ-Χρη , σl: παρακαλώ,
νά χαρ'ijς τον πατέρα σου ! ΔΙ: μοu λl:ς κάνα &.λλο ονομα ; Δ ιότι
θά γκρινιάζη δ άφεντιχός μου. ΔS: μπορώ νά τοu πι7> αύτό.
ΓΕΡΟΣ : Μά πώς θά σοϋ πω &.λλο ονομα, κύριε, ά.φοϋ όνο
μάζομαι Μεχμέτ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Με . . . . :Με . . . .
ΓΕΡΟΣ : 'Άϊντε, παιδί μου, δl: μπορείς νά το π'ijς; Μεχμέτ,
Μεχμέτ, Μεχμέτ 1 (Πάει ό Καραγκιόζης μέσα. Στό δρόμο
λέει : Μεχμέτ, Μεχμέτ, Μεχμέτ . . .
ΜΠΕΗΣ : "Ε, πώς όνομάζεται δ κύριος; Ποιός ε!ναι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ε!ναι δ . . . , δ . . . , δ ντέ ... , δ . . . , δ . . . ποδν'
ά.πόξω. Πές το σύ, νάν τό 'βρω 'γώ !
ΜΠΕΗΣ : Βρέ παι. δί, ντρέπεσαι νάν τον έρωτήσης τον &.ν
θρωπο; έτσι ε!ναι ή τάξη τοu σπιτιοϋ· δέν ε!ναι ντpοπη νά τον
ρωτήσης πώς τον/: λένε. (Βγαίνει πάλι ό Καραγκιόζης έξω).
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : Σάς εύχαριστεί πολύ δ ά.φεντικός μου
γιά την έπίσχεψή σας, κ' έμεινε λίαν εύχαριστημένος. 'Αλλά
τώρα !:χει γραφικη ύπερεσία, καt δl:ν ε!ναι δυνατον νά έ:ρθη
έ:ξω. Νά ερθετε αϋ�ιο το πρωί.
ΓΕΡΟΣ : Μά δl: θάν τ')\ί ε!πες 8-:ι ε!μαι 'γώ ;
KJ\PΑ:ι:_'Κ:ΙΟΖ J;ΤΣ : �άλιστα1 κύριε, τοϋ ε!πα οτι ε!στε σεϊς.
Και μου πε να περασετε αϋριο.
ΓΕΡΟΣ : Μά τοϋ ε!πες δτι ε!μαι 'γώ δ Μεχμέτ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μάλιστα, τοϋ ε!πα δτι εlστε δ κύριος
δ .. , δ . . . , και μοϋ ε!πε νά περάσετε αϋριο. 'Έλα, φύγε τώρα, θά
σφουγγαρίσω. ( Τόν διώχνει. Πάει ό Καραγκιόζης μέσ' στό
σπίτι. Ξανάρχετάι ό γέρος στήν πόρτα καί χτυπά.}.
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Καραγκιόζης, ό Μπέης
ΜΠΕΗΣ : Καραyκιόζη χτυποϋν την πόρτα. 'Αλλά δl: μοϋ
ε!πες πώς όνομάζεται δ κύριος;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΤΑ, λησμόνησα νά σάς πώ, ά.φεντικό. Έ
πειδη έχτέ 7\τουν Κεpιακη άγρία, και ε!χε φορέσει τά καλά
του p')uχα, ε!χε πάρει το ονομά του μαζί του, και το ξέχασε
στά καινούρια του ροϋχα. Σήμερα φορεί τά παλιά, καl δl:ν
τό 'χει μαζί.
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11:1Π�ΗΣ : Τί Μς, βρΕ: ά.νόητε, ε!ναι 8υνατον νά ξεχάση το
ονομα του ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Σ : "Αμ, πώς, ά.φεντικό ; 'Εσύ πού βγ'ijκες,
χτές, 8/:ν ξέχασες το μυαλό σο\J, και γύρισες ά.π' την ά.γορά
γιά νά 'ρθης νά το πάρης;
ΜΠΕΗΣ : 'Ανόητε, το μυαλό μου ξέχασα ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ά, (;χι, θέλω νά πω το κεφάλι σου.
ΜΠΕΗΣ : Το κεφάλι μου ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ά, οχι· το καπέλλο σου , ά.φεντικό !
ΜΠΕΗΣ : Το καπέλλο μου ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μάλιστα.
ΜΠΕΗΣ : 'Αφηρημένος βγ'ijκα χωρίς καπέλλο. (Χτυπάει ό
γέρος τήν πόρτα).
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Σκασμός !
ΜΠΕΗΣ : 'Ανόητε, τί τρόπος ε!ν' αυτος;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ντόπιος, ά.φεντικό, έγχώριος, έγχωρίου
βιομηχανίας.
ΜΠΕΗΣ : Πήγαινε νά 8'ijς ποιος χτυπάει την πόρτα. (Βγαί
νει πάλι ό Καραγκιόζης έξω· βρίσκει πάλι τό γέρο-Μεχμέτ).
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

Καραγκιόζης, Γέρο - Μεχμέτ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Βρέ, γέρο - κουρκούτη ί)/; σοϋ 'πα νά μην
ξανάρθης έδω ;
ΓΕΡΟΣ : Μά, κύριε, σας παρακαλώ , ε!ναι ά.νάγκη. Θέλω νά
t8ω τον κύριό σου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Φ•)γε, σοϋ λέω, ά.πο δω ! (Φεύγει ό γέ
ρος, πάει στό σπίτι ό Καραγκιόζης).
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

Καραγκιόζης, ό Μπέης
ΜΠΕΗΣ : Ποιος -\1τουν, Καραγκιόζη ;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ό νερουλός.
ΜΠΕΗΣ : Ποιός ε!ν' αύτος δ νερουλός ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ό νερουλος πού φέρνει το νερό !
ΜΠΕΗΣ : Ό νερουλάς νά π'ijς, ά.νόητε, οχι δ νερουλός. 'Έ,
π'ijρες νερό;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Όχι, ε(χαμε, 8/:ν π'ijρα. (Ξαναχτυπούν
πάλι τήν πόρτα).
ΜΠΕΗΣ : Πήγαινε νά 8'ijς ποιος ε!ναι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Σ : ΤΩ συμφορά μου 1 .Αύτην την πόρτα, θά
την βγάλω, νά μη βρίσκουνε πόρτα νά χτυπάνε ! (Βγαίνει ό
Καραγκιόζης ιiπό τήν ταράτσα ση}ν πόρτα καi βλέπει τό γέρο
Μεχμέτ ). Τώρα, γέρο - κουνουπίδι, θά σl: φιάσω ! (Πάει ό
Καραγκιόζης νά βρij κάνα ξύλο· ό γέρος ξακολουθεί νά χτυ
πάη τήν πόρτα).
ΜΠΕΗΣ : Καραγκιόζη , τΊ)ν πόρτα χτυπάνε !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τώρα, τιiιρα, άφεντικό, νά βf ω τη �κοϋ
,
πα. 'Εδώ την ε!χα, έχάθηκε ή γουρσοϋζα κι αυτη ! (.!:! ανα
χτυπούν τήν πόρτα).
ΜΠΕΗΣ : Καραγκιόζη, την πόρτα χτυποuνε, άνόητε. Τρέξε
νά δ'ijς ποιος ε!ναι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τώρα, τι�ρα. Μωρέ, νά μην μπορω νά
βρώ τη σκοϋπα ! 'Ά, νά, βρ'ijκα το καταβρεχτήρι ! Μωρl: θά
τοϋ δώσω καταβρεχτηριl:ς τώρα πού θά τον1: γιαχνίσω ! (Χτυ
πάει ή πόρτα).
ΜΠΕΗΣ : 'Ά, μά δ1:ν ύποφ&ρεται. Πρέπει νά πάω μόνος
μου νά δω ποιος ε!ναι.
ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

Ό Μπέης, ό Γέρο - .1\-lεχμέτ, Καραγκιόζης

Ό Μπέης βγαίνει έξω κι ιiνταμώνει τό Μεχμέτ· r'J.ιστε νά
τού πij τήν καλημέρα, ό Καραγκιόζης έρχεται μέ τό καταβρε
χτήρι καί άρχινάει μέ τiς τενεκεδιές τόν ιiφεντικό του. Τούς
παίρνει στό κυνήγι. Χτυπιούνται καi τούς φέρνει δυό τρείς
βόλτες ατή σκηνή. Καμιά φορά γνωρίζει ό Καραγκιόζης τόν
ιiφεντικό του.
ΚΑΡΑΓΚΤΟΖΗΣ : Πώ, πώ ! 'Άλλον σημάδευα κι &λλον βά
ρεσα ! 'Άλλος έ:τρωγε κ' Ιtπινε κι ιΧλλος πλ·ή ρω σε το ρεφενέ !
ΜΠΕΗΣ : Βρ1: χαμάλη , μl: σκ6τωσες !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Αφεντικό, συγγνώμη, δ1: σέ κατάλαβα.
ΔΕ:ν πίστευα ποτέ 8τι θά βγ'ίjς μπροστά, καt γι' αύτο σ1: π'ijραν
τά πρωτοβρόχια 1
ΜΠΕΗΣ : Πήγαινε γρήγορα μέσα τον τενεκέ ! (Τήν r'J.ιρα πού
μπήκε μέσα ό Καραγκιόζης γλιστράει σέ μιά καρέκλα καl πέ-

φτει μαζί μέ τόν τενεκέ. Ό τενεκές έκρ6τησε. Άμα ήκουσε
ό 'Αχμέτ κι ό Μεχμέτ τόν τενεκέ τρέξανε νιi φύγουνε. Βγαί
νει ό Καραγκι6ζης έξω καί τοvς βλέπει νά τρέχουν νά φεύγουν).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : 'Έλα δώ, έδώ, άφεντικό, δέν έ!χω τενε
κl: τώρα ! . . . (Ό άφεντικος κα! στον ιJπνο του κατεβρεχτή
ρια θα βλέπη).
ΜΠΕΗΣ : "Rλα δώ, βρέ παιδί μου. Διατί μέ χτύπησε μέ
το καταβρεχτήρι;
K,A fΑΓΚΙ ΟΖΙ-1 � : Λ7.θο� , �φεντικό; Ξγώ 'Α,θελα να χτυπήσω
,
εχτυπηr;α εσας.
αυτονε, και, χατα λαθος
ΜΠΕΗΣ : Γιατί f;θελες να χτυπf1σης τον Cίνθρωπο ; τί σοϋ
έ:κανε ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Γιατί ήρθε δώ χα! σ' έ!βρισε. (Ό Μεχ
μέτ βρίζει τόν Καραγκι6ζη).
ΓΕΡΟΣ : Δέ ντρέπεσαι γάδαρε !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά, άφεντικό, βλέπεις ; ' Ορ ίστε, κα! μπρο
στά σου σl: βρίζει άκόμα ! Τώρα, γιατί να σέ λέη γάϊδαρο;
Είσαι, άλλα γιατί ναν το λέη ό κόσμος;
ΓΕΡΟΣ : Ζώον, χτ'i)νος, παλιάνθρωπε !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά, βλέπεις, άφεντικό ;
ΜΠΕΗΣ : Μα μένα τα λέει;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Άμ τίνος; έμένα το λέει;
l\fΠΕΗΣ : ΤΩ, <ίJ, τον Cίθλιο ! 'Ώστε, μέ ύβρίζει;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καλα τα κατάφερα ! 'Ώρα είναι να τον
περιαδράξω. (Περνάει έμπρός ό Καραγκι6ζης, τόν δέρνει τόν
Μεχμέτ, καί τού λέει) : Παλιάνθρωπε, να βρίζης τον άφzντι
κό μου, μασκαρα ! ('Αφού τόν κυνήγησε κ' έφυγε dπ' τη σκηνή,
τού λέει ό dφεντικ6ς του) :
ΜΠΕΗΣ : Μπpάβο, Καραγκιόζη ! Καλα τοϋ �καμες !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Έ, μα Ί]τουν σωστό, άφεντικό ! Δέν έπι
τρέπω τον· άφεντικό μου να τον βρίζουν μπροστά μου.
ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

'Έρχεται ό Δ ιονύσιος τραγουδώντας, Καραγκι6ζης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : 'Ωραία ποϋ 'ναι ή Ζάκυνθος ! Να Ί)τουν πιο
[μεγάλη,
Πού 'χει τα σπίτια τα πολλα κάτω στο περιγιάλι.
Σάν την 'Αθήνα έ!μορφη πού είναι ολο φουγάρα,
Καt ποϋ καημένη Ζάκυνθος, μέ πόρτο, μl: ρεπάρα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Παρ6) - ι�ν !
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : ΤΩ συφορά μου ! Μήπως, ψυχούλα μου εκαμα
λάθος κι άντ!ς να πάω στοiJ πεθεροϋ μου το σπίτι, έπ'i)γα στο
ζωολογικο κ'i)πο ! Δέν Cίκουσες, παιδίο μου, τόμου έβάρεσα το
πορτόνι, πού έβάβισε έ:νας σκύλος ! Δέ θέλεις νιΧ ε!ναι μπο'Ι
τρόκ; Κα! ξέρεις πώς δαγκάνουνε αύτοϋνοι. Μωρέ, να ξανα
χτυπήσω ! (Ξαναχiυπάει πάλι την πόρτα).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Παρώ - ών !
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : ΤΩ συφορά μου, μα έ:νας σκύλος είναι ! Μωρέ,
μουρλάθηκε αύτοϋνος ό πεθερός μου, τό 'χασε το τσορδέλο του
μέ μίας καl δέν έ!βαζε lέ;ναν Cίνθρωπο στ1;ν πόρτα για να περι
ποι'i)ται τσού άνθρώπους, παρα π'i)ρε σκύλους να βαβίζουνε.
(Ξαναχτυπάει την πόρτα. Βγαlνει ό Καραγκιόζης μέ φόρα
τρεχάλα).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Παρώ-ών ! (Ό Νιόνιος φοβδ.ται καί dπο
μακρύνεται).
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Βόχτα με, άγία μου, βόχτα με, να γλυτρώ
σω άπού τούτη την άρκούδα !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τί άγαπάει ό κύριος;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Μωρέ, μή μέ δαγκάσηηης !
ΚΑΡΑ ΡΚΙ ?ΖΗΣ : Να σl: δαγκώσω, λέει !· Καt τί μέ πέρα
,
σες; για σκυλο λυσσασμενο;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Μωρέ λάθος εκαμα, ψυχούλια μου, λάθος.
'Αντίς να πάω σπίτι τοϋ πεθεροϋ μου, έπ'i)γα στο ζωολογικο
κ'i)πο.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στόν έαυτό του) : 'Έχει γοϋστο να μ1:
πέρασε για ούραγκοτάγΚο ! (Στόν Δ ιονύσιο). Ναί, ναί, κύριε,
λάθος κάματε· για να πατε κεϊ πού θέλετε, θα ρωτήσετε ποϋ
είναι ή άγία Βαρβάρα. Δίπλα είναι το τρελλοκομεϊο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : "Οσκε, ψυχούλια μου, τοϋ πεθεροϋ μου το
σπίτι θέλω ! Μα ή άφεντιά σου Cίνθρωπος είσαι; ΔΙ: δαγκά
νεις; .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Άνθρωπος είμαι. Δέ μl: βλέπεις, παιί)ί
μου; Νά, κάνω τα πατερημά μου !
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Καί δ/:ν μοϋ λές, αότοϋνα τί είναι ;
·

·

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Αότά; Νόστιμο και τοϋτο ! 'Άμ, τ ά πό
δια μου, παιδί μου !
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Μά, άλήθεια, καί τά σέρνεις μαζί σου ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μα τα πόδια μου δέ θα τ± πάρω μαζί
μου; Μωρέ τοϋτος είν' τpελλός !
ΔΙΟ ΥΣΙΟΣ : ' Ορέ, ξέρεις, ψυχοόλια μου, κάτι τέτοια εr
χαμε στο Τζάντε πού δένανε τα παπόρα !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μπα, στραβομάpα ! Για σημαδοϋρες τα
π'i)ρε τα πόδια μου ! (Σηκώνει τό πόδι του ό Καραγκιόζης
κ?ί �έει) : Μ� εχει δίκι ? ! � όδι είναι ;ou;o δω η �πο �;εϊνα
_ τον ασφαλτο ; Τι θελετε λοιπον, κυριε;
τα σιδερα που βαρουν
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : 'Αγαπάω τήν κυρά σου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τήν κυρία μου άγαπας ! 'Ώστε είσαι ύπο
ψήφιος γαμπρός;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : 'Έλα, ψυχούλια μου, πέ τση μομέντο να ερθη
Ιiξω, και πάρε κ' έ:να τάληρο μπαξίσι. Μα σφίχ' το χέρι σου
μή σοϋ πέση. (Παlρνει ό Καραγκιόζης τό τάλληρο καί . . .
τηρδ. μιά πεντάρα) . . .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Λάθος κάματε, κύριε ! Μοϋ 8ώκατε πεν
τάρα !
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Μωρέ, ναi:σκε παιδίο μου, πεντάρα ! Τσ' τέσ'
σερις κ ενενηντα πεντε σ τις χρωστω.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μωρέ κουβαρντάς ! Μωρέ θα τοϋ δώκω
τενεκεδια στο ήμίψηλο πού θαν το κλείσω σα φυσαρμόνικα. Τι
θέλετε να πώ, "ύριε, στήν κυρά μου;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Πέ τση δτι ήλθε ό Νιόνιος, το φιόρο τοϋ Λε
βάντε, πού 'χει τή σκύλα τή λαγωνίκω, πού 'χει το γάιδαρο . . .
/Sχι το μεγάλο γάιδαρο, το κοντοστούμπολιο. Ό μεγάλος εί
ναι τ' άδερφοϋ μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καλά, καλά, θαν τα πώ ολ' αυτα.
ΔΙΟ:ΝΥΣΙΟΣ : Τήραξε, ψυχούλια μου, &μα τα π'i)ς ολ' ω�
τοϋνα έγώ δέ θα σi: άφήσω ετσι. 'Έχομε έ:να πρώτο έξά8ερ
φο, ποU εχει εvα χα·t χι, καt Θα τοϋ πώ να σε πά1:>η και να σοϋ
δώκη μεγάλο μιστό.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Και τί να κάμω στο κα·tκι ;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Για σκύλος, ψυχούλια μου, ν α βαβίζης !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μωρ' τοϋτος είναι μπίτ τρελλός ! Μανία
r:ού εχει για ξύλο. Μα τώρα θα τοϋ άργάσω το τομάρι. (Πάει
στην κυρά του). Κυρά, ·Ιjpθε ό Νιόνιος άπ' το Τζάντε, ποϋ 'χει
τη σκύλα τή λαγωνίκω, και το γάϊδαρο το κοντοστούμπουλο.
Και σέ άγαπάει. Γλήγορα κάνε δτι θα κάνης γιατl εχω μανία
να τον δείρω ! (Βγαlνει ή κυρlα έξω).
,

'
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

Καραγκιόζης, Νιόνιος, Χαϊριγιi
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Προσκυνώ, τζοβούλια μου, Cίνθι τσ'i) πορτο
καλλιας, φιόρι τοϋ Λεβάντε, καμάρι τσ'i) ρούγας !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Καλημέρα σας, κύριε, τί άγαπατε ;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Καt άγαπώ τίποτ' Cίλλο στον κόσμο απο σέ
να; Τόμου σας είδα, έσπουμπεντάρισε ή καρδία μου, και Εχα
σα το τσορδέλλο μου ! Δέν μπορώ, τζοβούλια μου, να σοϋ
περιγράψω το βίτσιο μου !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : 'Ώστε, κύριε, λοιπον μέ άγαπατε ;
ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ : Ναϊσκε, ψυχούλια μου, σας άγαπώ ! Θέλεις
νά πέσω στο πέλαος, θές να βγάλω όκτι� δόντια στο μπαρ
μπέρ·η ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Στόν έαυτό του) : Μωρέ, ό ερωτας στούς
τραπεζίτες τοϋ επεσε !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙR : Πολύ καλά, κύριε, σiί.ς άγαπώ κ' έγώ. Καραγκιό
ζη, φέρε τήν άρρεβώνα τοϋ κυρίου ! Πέρασε κ•)ριε, μέσα.
(Βγαlνει ό Καραγκιόζης μ i τό καταβρεχτήρι).
ΣΚΗΝΉ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Δ ιονύσιος, Καραγκιόζης
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Γειά σου, Νιόνιο !
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : Μωρέ, ει.ια γρήγορα, δό μου τ·Ι)ν άρρεβώνα !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Για φαντάσου ! Δέν βιάζουμαι έγώ πού
θα τον δείρω, βιάζεται αύτός πού θα τις φάη. (Τόν dρχινάει).
Νά, πάρ' τήν άρρεβώνα. (Φεύγει ό Νιόνιος καί τόν κυνηγάει
ό Καραγκιόζης. 'Επιστρέφει ό Καραγκιόζης στό σπlτι). Μωρέ
τοϋ 'δωκα ξύλο πού θαν το θυμiί.ται ολα τόυ τα χρόνια. "Ας
πα να πάρω τή λίρα άπο τήν κυρά μου.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Β' ΠΡ ΑΞΗΣ
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Μπάρμπα Γιώργος
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Πο ε!σαι , θειά Γιωργοϋλα; ρο
βόλα 'πο l>ώθε, πάρε l>ώ τοϋ κλειl>ί, ν' άνοίκσ' το σιντοϋκ',
νά μοϋ Ι>ώσης τά σκουτιά μου, γιάτ' θά σναρστώ, νά πά νά
κάμω μιιΥ. πσhίχα γουργουλαβίl>α. Νά μοϋ /)ώσης τη σκούφια
μου τη γα'ίτανοφόρα, έκείν' μΕ: '°'ά σιρταl>αρέλια, τ.Χ πράσινα,
τά κίτρινα, τά γαλάζια, π' άγόρασα πέρσ' στην Ταντάραινα,
στού πανηγύρι, έφτά Ι>εκαροϋλες. Νά μοϋ Ι>ώσης το πουκά
μισο το χασεl>ένιο μ1: τά Ι>έκα έφτά μπαλλώματα· νά μοϋ Ι>όσς
τη φουστανέ).λα μΕ: τσ' έκατον ένεν'ίjντα Ι>υό μανοϋλες. Βάν' τά
τσαρούχια πιτσένια, κάλτσες Καρπενισιώτικες, γουl>έτες μέ
τ' Ι)νομα, το σελάχι, πούλιες τφτίpια νά μην άπολείπουν, τσα
κουμακόπετρες, το πυριόβολο, τσατσαροϋλα, έκατρεφτούλι, μαν
τέκα γιά το μουστάκι, καρα - μπογιά ν' άλείψω τά φpύl>ια μου,
τά ξυγγοκέρια γιά καμμιά κότα, την τράπλα άπ' το μανικοκάπ'
καl τη φλοέρα, γι:χτ' θά πάω νά κάμω ψ ίχα γουργουλαβίl>α.
Νά 'χετε το νοϋ σας έκειον τού λουμποl>ύτ' τούν Καραγκιόζ, έ
κειο τ' άνιψίl>ι μου τον Καραγκιοζ μαθές, μην ίtpθη άπάνω στην
καλυέβα καl μοϋ φάη τοϋ Ι>ιαγούρτ'. Καl Ι>έ μΕ: νοιάζ' ού γέρ
μους πώς θά φάη, άλλά θά φάη ο\Jσο θά φάη, καl θά ρίξ' κινίν'
μέσα. Δέν το άναμπιστεύομαι γιατl 'ν λουμποl>ύτης. Πάω γώ
κ' ίtχετε το νοϋ σας στά πpάτα.
(Ερχεται ό Μπάρμπα
Γιώργος τραγουδώντας) .
-

Βλαχοϋλαν έρροβόλαγεν άπο ψηλη ραχοϋλα·
"Αχ, βλαχοποϋλα !
Παίρνει τη ρ6Τσελιγγοποϋλα !
παίρνει τη ρόκα γνέθοντας, τ' άl>ράχτι της γεμάτο,
Κι ό βλάχος την καρτέρευε σε μιά ψηλη ραχοϋλα.
'Αχ, βλαχοποϋλα μου !
Βλαχοϋλα, πό
Τσελιγγοποϋλα μου !
βλαχοϋλα πόθεν Ιiρχεσα•. , καί πόθε κατεβαίνεις;
'Απο τη στάνη ίtρχουμαι, στά πρόβατα Ι>ιαβαίνω.
'Αχ, βλαχοποϋλα μου !
πάω τοϋ τσοπάΤ σελιγγο,ποϋλα μου !
,
, ,
Πάω τοϋ τσοπάνου το ψωμί, τά προβατα ν αρμεξη.
(Φτάνει στό μέσα τής σκηνής ό Μπάρμπα Γιώργος}. Μωρέ,
πώς φοβοϋμ' έκειος ού λουμποl>ύτης ό Καραγκιόζ μη μέ
πάρ' χαμπέρ' καl μοϋ φιάσ' κάνα χνέρ' . 'Ορέ ξέρς τί μδχει κα
μωμένο, ού γέρμους; άκοϋτε τί μδχει καμ[ου]μένου· Ίjρθε μιά
μέρα πάνω στην καλυέβα κ' ίtβαλε μέσ' σ' ενα σύκου κινίνο
καl μοϋ λέει· " Μπαρμπαγιώργο, ίtλα νά σοϋ Ι>ώκω ενα σϋκο
Καλαματιανό. " 'Άκουσε l>ώ , μαθές, σϋκο Καλαματιανό ! Κ'
είχα Ι>ώl>εκα χρονάκια νά γλυκάνω το Ι>όντ' μου άπού σ!ωκα
ρέλι ! Τοϋ λώ• " Δό μ' του, Καραγκιόζ. " Έκειός ίtκανε τάχα
πούς Ι>έ μοϋ τού Ι>ίνει. " Άμ' Ι>έ σ'το Ι>ίνω, Μπαρμπαγιώργο,
μο� , λέει ;- Ό ? ' οό: �, του ! ,, Ί ου � ίνω μιά; τάγκ '� καL το�
;
.
τρω . Π ω ! Κυριε ελεησον ! Κινινο εβαλες
μεσα;-Ουόχι, μου
λέει, μπάρμπα, κειός. 'Έσπασε ή χουλή τ' .-'Ορέ ίtρμο, τοϋ
λώ γώ, Ιiχει τού σϋκο χουλή ;-'Έχ' , μπάρμπα, όίμ' , πώς Ι>έν
ίtχει; άφοϋ ίtχει τ' άρνάκι, δέν ίtχει. τού σύκου ;-Όρ' λουμπο
Ι>ύτ'.' τοϋ �ώ γώ, άφοϋ εφ αγα κι όίλλα σϋ�α, γιατl Ι>έν Ιtσπα
,
_
σε η χουλη τους;-Μα, τουτο,
το στραβοl>αγκωσες, μπαρμπα,
κ' Ιtσπασε ή χουλή τ' ! " Αύτά τά χνέρια μοϋ φιάνει ού γέρ
μους ! Μολανταϋτα Ι>ά, &ς βροντολοήσω την πόρτα, νά βγ'ίj το
τσπl νά κάνω μιά ψίχα γουργουλαβίl>α, γιατl μ' Ιtχει βαρέσει
ό νταουζάς, το σφαλάγγι έκειο πού βαράει τά μουλάρια και
ψοφάν. (Βροντάει την πόρτα, άλλά μέ κρότο δυνατόν).
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

'Αχμέτ, Καραγκιόζης, Μπάρμπα Γιώργος
ΑΧΜΕΤ : Τί συμβαίνει, παιl>ί μου Καραγκιόζη ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω γώ, άφεντικό ; σεισμος θά ε!ναι.
ΜΠΕΗΣ : Τί βαp&ει, παιl>ί μου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Δέν κατάλαβα, άφεντικό, τί 'ναι· ε!Ι>α
πού πέσανε τά πιάτα άπο την πιατοθήκη , άλλά Ι>έν κατάλαβα
τι τρέχει. 'Ίσως νά ίtπεσε ή ούρά τοϋ κομήτη. (Βροντά ό Μπάρ
μπα Γιώργος δυνατά). τΑ ! άφεντικό, κάνα τράμ έξετροχιάστη
κε κ' ltπεσε στο σπίτι μας ! (' Εκεiνη την wρα σφυρtζει ό Μπάρ
μπα Γιώργος τόσο δυνατά). Δέν ε!ναι τράμ, άφεντικό ! Κάποιο
αύτοκίνητο Ιtπεσε μέσ' στο σπίτι μας.
.
ΜΠΕΗΣ : Τί λές, βρέ τζάνημ ; Αύτοκίνητο μεσ' στο σπίτι;
Τί Ι>ουλιά 'ν' έκεί;
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ώ, τά γουρσούζικα αύτά μάθανε καl
μπαίνουνε μέσ' στά ζαχαροπλαστεία !
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ (Φωνάζει ό Μπάρμπα Γιώργος άπό
ξω) : Ρέ-έ 1 'Ορέ σπιτονοικοκυριώτες, ροβολάτε 'σά κάτω μην
άνέβω άφτοϋ πάν', καl Ι>έν άφήκου οϋτι λίμπα άφτοϋ μέσα !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ω ώ, ενας λόρl>ος ε!ναι άπόξω, άφεντικό.
(Στόν έαυτό του}. Μωρέ μπάρμπα μου, 'ίjpθες γιά Ιtρωτα l
ΜΠΕΗΣ : Τί λόρl>ος είναι, παιl>ί μου; Τι γλώσσα όμιλει ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ότι λόρl>ος κι' &ν είναι, άφεvτικό, όφεί
λει vά ξέρη τά γαλλικά, Ι>ιότι ή γαλλικη είναι ή εύγενεστέρα
γλώσσα τοϋ κόσμου.
ΜΠΕΗΣ : 'Εσύ, παιl>ί μου, είπες δτι ξέρεις γαλλικά 1
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω γαλλικά, άλλά ίtχω προηγούμενα
μ' αύτον τον λόρl>ο· κάποτε άνταμώσαμε στην Όγρώπη, l>η
λαl>η κατά το Χαλάνl>ρι, και τσακωθήκαμε.
ΜΠΕΗΣ : Μά καλά, παιl>ί μου, έγώ πώς θά τοϋ μιλήσω,
πού Ι>έν ξέρω τά γαλλικά; (Αύτην τη στιγμη lρχεται ή κόρη
Χαϊριγιέ καl λέει τού Καραγκιόζη):
_

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Χαϊριγιέ, Καραγκιόζης, Μπέης
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Καραγκιόζη μήπως είναι ό χωρικός ό βλά
χος πού φωνάζει άπόξω;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, κυρία, αύτος ε!ναι.
ΧΑ· 1· ΡΙΓΙΕ : 'Ώ ! τι χοντρος όίνθρωπος ! Βλέπεις, τί κάνεις,
μπαμπά μου, μέ τίς άνοησίες, νά μαζεύης έl>ώ γαμπρούς. Τώρα
ποιός τολμά νά τον Ι>ιώξη άπ' έl>ώ ;
ΜΠΕΗΣ : Καραγκιόζη παιl>ί μου, φρόντισε νά τον Ι>ιώξης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Α πά πά πά l Μη μ' άνακατεύετε μέ
αύτον τον μπαστουνόβλαχο ! ΔΕ:ν τό 'χει σΕ: τίποτα νά μ' άρ
πάξη καl νά με τηλεγραφ-�ση στά κεραμίl>ια, νά πάω με μα
κροβιότητα κ' εύl>αιμονία τηλεγραφικώς κ' έπί συστάσεως στην
τελειJταία σοφίτα !
ΜΠΕΗΣ : Καραγκιόζη θά μ' ύποχρεώσης, παιl>ί μου, νά
τον Ι>ιώξης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ωραία ύποχρέωση, νά φάω ξύλο 'γώ
νά ύποχρεώσω τον κύριόν μου ! 'Ά πά πά ! Δέν άνακατεύουμαι,
άφεντικό μου !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Καραγκιόζη θά σοϋ Ι>ώκω Ι>υο λίρες νά τον
Ι>ιώξης.
ΜΠΕΗΣ : 'Άλλες Ι>υο θά σοϋ Ι>ώκω κ' έγώ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Κι όίλλες Ι>υό θά, θα. . . . όί, έγώ θα. τlς
πάρω. Τότε, iΧν ε!ναι Ιiτσι, για. τέσσερις λίρες πάω να. τονε Ι>ιώ
χνω. 'Εγώ τρώω ξύλο τζάμπα, και τώρα πού ε'[ναι νά πάρω
λεπτά. . . ! Κ' ίtπ'τα έγώ τό ξύλο τό 'χω για. λιχουl>ιά. (Βγαt
νει ό Καραγκιόζης καl παρουσιάζεται στό Μπάρμπα Γιώργο.
Ό Μπάρμπα Γιώργος μόλις τόν εlδε lκανε δυό-τρία βήματα
πtσω).
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Καραγκιόζης, Μπάρμπα Γιώργος
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Κύριε έλέησον ! ΌρΕ: κοιμάμ' η
Ιiξυπνος, ε!μ' ; Ό Καραγκιόζ ε!ν' κειός;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καλημέρα, μπαρμπούλη μου !
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Τί θές έl>ώ, όρέ ίtρμο ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μπάρμπα Γιώργο, ε!μαι ύπερέτης τοϋ
σπιτιοϋ.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : 'Ά·� το σαφρακιασμένο ! 'Έχει γοϋ
στο να. μ' φιάση κάνα χνέρ' . Κ' ε!σαι ύπερέτης έl>ώ μέσα;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, μπαρμπούλη μου !
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Ούρ' Ι>έ μου λές, Καραγκιόζ, ίtχει
ού άφεντικός σ' κάνα τσουπί ;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πώς; ίtχει ! Μά, μήπως, μπαpμπούλη μου,
την άγαπάς την κυρά μου;
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Ναί, ούρέ παι.l>ί μ' . Γιατί;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Γιατί μοϋ ίtλεγε προχτές, Μπαρμπαγιώρ
γο, &τι τρελλαίνεται για. σένα.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Καl μ' άγαπάει, όρέ Καραγκιόζ,
μέ &λη της την καρl>ιά;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καl μέ τα. πλεμόνια άκόμα. 'Αλλά,
Μπάρμπα Γιώργο, σέ λυποϋμαι, θα. σκλαβώσης τά νιάτα σου.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Γιατί, όρέ· Καραγκιόζ; Ε!ναι με
γάλο, το τσπί;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Όχι, μπαpμπούλη, Ι>εκαοχτώ χρονών
είναι.

ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : "Οϊ, μαννουλα μου Ι Τώρα άντρα
λίστηκα τώρα έμιθύστηκα χωρlς να πιω τlποτα. Και 8έ: μου
λές όρi Καραγκιόζ, είναι κι i$μορφη ;
Κ ΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, μπαρμπούλη μου· άλλα σου είπα
οτι θα σκλαβώσης τα νιiiτα σου.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Γιατί;
.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Γιατι έ:χει κάτι t8ιοτpοπίες, μπαρμπού
λη μου.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Τί t8ιοτρυπίγιες;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά, έμπρώτοις, θέλει να τ'ίjς δμιλ'ίjς καί
να σου δμιλ'ίj καt νά 'χης σκύψει .τόσο πολύ ώστε να μή βλέ
πης οίίτε τα παπούτσια της.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Κύριε έλέησον ! "Αμ' γιατί, παι .
aι μου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ε, μπαρμπούλη, !8ιοτροπία Ι Μόνο αύ
τό, η πού βαρε"ϊ καt καρπαζές;
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ :. "Αμ' γιατί τίς βαρε"ϊ τίς καρπαζές;
' &ν ύποφέρης για τον
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Για νά 8οκιμαση
Ιiρωτά της.
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Όρ/: Καραγκιόζ, ύποφέρω, κι
δλα θάν τά κάμω κι &ς βαρέση καί καρπαζιές.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Να πάω νCι τή φωνάξω, μπαρμπούλη ;
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Πήγαινε. (Πάει 6 Καραγκιόζης

καl κρύπτεται dπό μέσ' dπό τήν π6ρτα τού σπιτιού καl φω
νάζει μόνος του) :

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ποιός είναι;- Κυρά μου, Ίjρθε δ Μπάρμπα
Γιώργος. - δ Γεωργάκης μου ! "Αχ, πώς τον άγαπω ! - Να
φύγη, κερά; - 'Όχι, /$χι, καλέ ! Θέλω νά aω &ν ύποφέρει γιά
τον Ιiρωτά μου. - "Ε λοιπόν, να περιμένη κυρία; - Ναί, ναι,
νά περιμ�νη ! "Αχ, πόσο τον άγαπώ Ι
ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Τί ώρα"ϊα λαλάει ! Σάν τή φλοέρα
του Μήτρους. (Βγαίνει 6 Καραγκιόζης έξω).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Έλα, έ:λα, μπαρμπούλη, /iρχεται., το κο7
ρίτσι ! Σκύψε 1 (Σ':ύβει ? l}fπάρμ�α Γιώργ?ς τόσο , ωστε τα

μούτρα του κοντευουν ν ακουμπησουν στα τσαρουχια του).
"Αχ, Γεωργάκη μου ! (Τού κόβει μιά καρπαζιά).

ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Καραγκιόζ, Καραγκιόζ !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τί 'ναι, μπαρμπούλη ;
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : 'Ορέ, βαρε"ϊ /;υνατά !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : " Τί 'ναι, Γιωργάκη μου; "
ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : Τίποτα, καλό μου. Βάρει.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : " "Αχ, Γιωργάκη μου, πόσο σε άγαπώ !
(Αλλη καρπαζιά). Τρελλαίνουμαι, Γιωργάκη μου, �ε σένα.
( Τού δίνει δυό-τρείς καρπαζιές). Πότε θά έ:ρθη, Γεωργ_:ικη μου1
ή εύλογημέν.η ,&ρr;- νά μiiς β_άλη τα_ στεφάνι� δ .π�π;rα1 , καί ν_
άκούσουμε απο το στόμα του παππα· Μακαρια η ο8ος ! ( Του

κόβει ί!ξη έπτά καρπαζιές).

ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : "Οϊ, μαννουλα μου, έντραλίστηκα !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : " "Αχ, Γιωργάκη μου, ψυχή τ'ίjς ψυχ'ίjς
μου !" (Αvτή την στιγμη πού λέει τά λόγια, σκύβει λιγάκι·

6 Μπάρμπα Γιώργος σηκώνεται, καl βλέπει τόν Καραγκιόζη
νά τού 6μιλή γυναικεία).

ΜΠΆΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : ''Αϊ, ού γέρμ.ους ! Αύ;ος Ιi,καvε ;ο
τσπί ! ('Άξαφνα σηκώνεται 6 Καραγκιόζης και βλεπει τον

Μπάρμπα Γιώργο νά τόν τηράη).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τώρα ! ; ( Τόν βάζει στό κυνήγι 6 Μπάρμπα
Γιώργ?ς καί ,6 ιrαραγκιόζης τρ�χε� μέ §λ1J το]! τη� δύναμη
τόν φερνει �υο βολ�ες σ,τη σ�:ηνη. Α �ου εννο�σ1 ο Καqαγ�
, πιαση ο Μπαρμπα Γιωργος και δεν γλυτ νει,
κιόζης δτι θα τον
�.
σωροκουβαριάστηκε
Καρ γκιό,ζης καl μ τη όρα που ερ

�
q;
�
,
f
χόταν 6 Μπαρμπαγι�ργος εσ�_:ο:1νταv;ε απανω στον Κ,αραγκιό 
_
ζη κ' έπεσε. 'Ώστε να σηκωθη ο Μπαρμπα Γιωργος, ο Καραγ
κιόζης έφυγε).

ΜΠΑΡΜ:ΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ : 'Άϊ τον έ:ρμο ! όρέ, μ/: μασκάρεψε.
Δίν 'νι νά μεταβώ στά παζάρικα. Με ρεζίλεψz, μ' έ:κανε θι�
τρο ! (Φεύγει 6 Μπάρμ!ια Γιώργος. Έπι_σ�ρέφει 6 Καραγκιο
, :
ζης στό σπίτι τής κυρίας του. Τόν lρωτα η κυρα)
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Καραγκιόζης, Χαϊριγιέ

ΧΑ·Ι ·ΡΙΓΙΕ : Τί /iχεις Καραγκιόζη μου. Πώς είσαι έ:τσι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Αχ, κυρία μου, aε μπορώ ! Φωνάχτε
το γιατρό, τον άλμπάνη, το χειρουργ�, το φαρμ�κοτρίφτη ·'
"Αχ, &.χ ! κυρά μου, 8έ: μπορώ ! Φωvαχτε το φουρναρη, τt
μπακάλη, το χασάπη. Δόστε μου κινίνο, νερό, ψωμί, τυρ
·

ΧΑ-1-ΡΙΓΙΕ : Σ ώπα, σώπα, Καραγκιόζη, 8/:ν έ:χεις τίποτα·
έσύ, καημένε, τον !:8ειρες !
,
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ ΙΙΣ : Ναί, κυρία, ή πλάτη �ου τ,ο ξέρει. ��
τυχώς πού το σακάκι μου Ί]τουν τόσο παλιο, και μόλις μ ε
πιασε άπ' το σοικάκι μου, του 'μεινε το μισο στ� χέρια. "Αν
Ί]τουνε γερό, θ ιΧ με κράταγε καί θιΧ μ' εaερνε άκομη.
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Ό καπετάν Νικολός - ' Υδραίος, Καραγκιόζης

ΝΙΚΟΛΟΣ : ( Τραγουδώντας) :
Καλώς το το 8ελφίvι μου, καλώς το παλληκάρι,
Π' αύτος θά ξεπεράση Μιαούλη καί Κανάρη,
Καt κάθε μπουρλοτιέρη
Πετii σάν το πουλί.
·

(Φτάνει στό σπlτι τού 'Αχμέτ καί χτυπάει την πόρτα/

,

Μωρρέ: νοικυρρέοι, μωρρρε hανοίχτεε τήν πόρτα. Δεν πη
ρατε hαμπέρι πώς θά 'ρθη δ Καπετάν Νικοολός ! 'Έπρεπε
νά φέρω καί το hαρρράβι έ8ώ για νά σiiς κάνω ναυτική έπί8ειξη ! (Ξαναβροντii την πόρτα).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ (Έρχεται τρέχοντας dπό μέσα) : Παρών !
(Πέφτει dπάνω στόν καπετάν Νικολό).

ΝΙΚΟΛΟΣ : Στρραβομάρα νά σε πιάση, μωρέ λωλό ! Έστρα
βώθηκες, κοτζάμ καπεταν 8έ:ν τον εί8ες;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Mπii, μπii, 8έ: σiiς πρόσεξα, κύριε ! 'Αλ
λα aε φταίω γώ· σε"ϊς φτα"ϊτε· άφου βλέπετε θά έ'βγη &.νθρωπος
ά.πο μέσα, έσεϊς έσταθήκατε μέσ' στήν πόρτα !
ΝΙΚΟΛΟΣ : Μωρρρέ, τό 'ξερα, πώς θα βγ'ίjς σά hαρρράβι
μποζαρισμένο; Φουρτουνα ν� σου 'ρθ� στο , κεφ�λι,_ χαζέ !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μά τί σας φταίω γω, κυριε, εσεις τρα
κάρετε.
ΝΙΚΟΛΟΣ : Βρέ, τί κάνεις έσύ 8ώ μέσα;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Είμαι ύπερέτης.
ΝΙΚΟΛΟΣ : Κρ"ϊμα στο μπόι σου ! Κρίμα στήν κορμοστασιά
σου ! Δ!:ν ερχεσαι στο hαρράβι, μωρέ, να σε πάρω μουτσο;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Δέ:ν ερχουμαι, κύριε, γιατί aεν ξέρω άπο
θάλασσα. Καί πώς σiiς λένε, κύριε;
ΝΙΚΟΛΟΣ : Είμαι δ καπετ&.ν Νικολος άπο τήν hΥ8ρα, καί
/iρχουμαι να πάρω τήν κυρά σου hυνα"ϊκα μου καί ναν -;-ήν φέ
ρω στο hαρράβι.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : Τότε περιμένετε μιά στιγμούλα, νά σiΧς
συστήσω στήν κυρία μου.
ΝΙΚΟΛΟΣ : Βρέ, μένα, λωλό, να συστήσης ! 'Εγώ έ:χω γυ
ρίσει δλο τον κόσμο !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τέλος πάντων, χρειάζεται μιά μικρή σύ
στασις.
Ι ΙΚΟΛΟΣ : 'Άμε μωρέ, γλήγορα, &.με. (Πάει 6 Καραγκιό
ζης μέσα καί φωνάζει την κυρά του).
ΣΚΗΝΗ

ΕΒΔΟΜΗ

Καραγκιόζης, Χαϊριγιέ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Κυρά ! Κυράα ! τΗρθε δ καπεταν Νικο
λΟc ά.πο τήν "Υ/;ρα και θέλει να σiiς πάρη στο καράβι !
ΧΑ:Ι·ΡΙΓΙΕ : Στο καράβι; Καί τί νά με κάνη στο καράβι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ξέρω κ' έγώ ! να γαβγίζης.
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Νά χαθ'ίjς, βλάκα ! Μή λες άνοησίες ! (Βγαί�ει

ή κόρη έξω μαζl μέ τόν Καραγκιόζη. Ό καπετάν Νικολος,
μόλις τήν εlδε, aρχισε νά τίς κάνη ρεβερέντσες).
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Καπετάν Νικολός, Χαϊριγιέ, Καραγκιόζης

ΝΙΚΟΛΟΣ : Καλή σου ήμέρα, κοκόνα μου. Κατάπια δλη
θάλασσα, για νά έ:ρθω να σε πάρω στο hαpρράβι.
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Ναί, μά, κύριε, έ:χω καί μπαμπii.
ΝΙΚΟΛΟΣ : Μωρέ, aεν τον άφήνεις, το μπαμπii , σο�, να,
χαθ'ίj καί κόπιασε μαζί μου; Θα περρράσης χρυσή ζωη· μερρρα
νύχτ� θα είσαι στή θάλασσα, καί aε θα βλέπεις τίποτα &.λλο·
τ' &.στpο του ούραvου καί τα ψάρια τ'ίjς θάλασσας.
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Πολύ καλά, κύριε, περιμένετε
νά σiiς στείλω
, αρρε β ωνα
' την
- του Κυρίου ·Ι
τήν ά.ρρεβώνα. καραγκιο' ζ η, φερ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Αμέσως ! (Βγαίνει ή. κυρία κ' έρχεται

τή

•

•

6 Καραγκιόζης μέ τό καταβρεχτήρι στό χέρι).

ΝΙΚΟΛΟΣ : Βρέ, τί ν' αύτό, λωλό;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Είναι Ιtνα μικρο καταβρεχτηράκι, πού θά
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σοϋ μετρήσω τήν προίκα στ-/jν πλάτη σου. Δέv μοϋ λές, καπε
τάνιο, δταν ε!ναι φουρτοϋνα πώς κουνιέται το καράβι;
ΝΙΚΟΛΟΣ : Κατα τή φουρτοϋνα. Είναι καί φουρτοϋνα στα
πρύμα, καl στα πλώρα· είναι καί κόντρα - φουρτοϋνα. .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ας ποϋμε τώρα δτι είναι κόντρα - φουρ
τοϋνα, για να 3οϋμε, ώς καλος καπετάνιος θα εϋρης λιμάνι
ν' άράξης. (Τόν dρχινάει μέ τόν τενεκέ ό Καραγκιόζης. Ό
καπετάνιος φωνάζει) :
ΝΙΚΟΛΟΣ : Στάσου, μωρέ, μωρέ, κhαϊμένο κορμί, μωρ/: ού
ρακοτάγκο. (Φεύγει καί έπιστρέφει ό Καραγκιόζης εlς τήν
κυρία).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Έλα, κυρία, τον ι:aειρα· 3ώσε μου τή λι
ρίτσα μου.
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Μπράβο, Καραγκιόζη, σέ συγχαίρω. Πάρε
τή λίρα.
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

Καραγκιό ζης, Κύρ 'Ιακώβ, Έβρα ίος
'Έρχεται ό Έβραίος τραγουδώντας .
Βίζο ντέ βίζο βάμος.
Σοροβάμος παρλακές σοροβίζο
Βίζο ντέ βάμος βγ/:ς
Καρακίζο ντέ βάμος βγές.
(Φτάνει στήν πόρτα· χτυπάει} : Ι1έ, hέ, νοικοκύρα, 1:, ντά, ντά,
ντά, ντά, ντά ! 'Ανοίξε πόρτα. Ήρτε γκώ ό 'Ιακώβ. (Ερχε
ται ό Καραγκιόζης).
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Παρών 1 "Ω, τον κύριο 'Ιακώβο !
ΙΑΚΩΒ : 'Έ, Καρακαγκοζαρίνο ! 'Έ, γκνωρίζει έγώ άφεντιά
σου. "Ε, καλο όίντρωπο.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τι άγαπάς;
ΙΑΚΩΒ : "Ε, άγκαπάει τήν κυρά σου, ι:, καταλαβαρζοϋγκος.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Σβαρζοϋγκος καί μαρι3οϋγκος !
ΙΑΚΩΒ : "Ε, Καρακαγκοζαρίνο, ι:, να λέη κυρά σου, γκώ
είμαι καλο όίντρωπο. 'Έχει μεγκάλο μπορίκα. 'Έχει Βόντσα,
Γκραβασαρά, 'Άρτα, Πρέβεζα, Σαλαώρα, "Αργκο, 'Ανάπλι,
Κιάτο, ' Ατίνα.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μωρέ, μπράβο !
ΙΑΚΩΒ : Μπορίκα !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πώ πώ, μωρ/: φαναρτζή3ικο ! Μωρ/: σ'
δλα αύτα τα μέρη ί:χεις μπρίκια;
ΙΑΚΩΒ : 'Έ, Καρακαγκοζαρίνο, πάρε μια λίρα.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ (Σιγά) : 'Ά όί, μωρέ έ3ώ τήν ι:χουμε
καλά ! Θά τον μα3ήσω σαν κοτόπουλο· θα τοϋ γΜρω το πορ
τοφόλιο . (Δυνατά). Περίμενε να φωνάξω τήν κυρία μου· κυρά,
κυρά ! 7Ηρθε ό κύριος 'Ιακώβ ! Είναι πολύ πλούσιος !:χει
μπρίκια καί φαράσια.
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

Καραγκιόζης, 'Ιακώβ, Χαίριγιέ
ΧΑ · Ι· ΡΙΓΙΕ : Τώρα, τώρα ! "Εφτασα, Καραγκιόζη ! (Βγαί
νει eξω).
ΙΑΚΩΒ : 'Έ, καλημέρα, κουζούμ ! Έγκώ άγαπάει άφεντιά
. σου.
ΧΑ· Ι· ΡΙΓΙΕ : Καραγκιόζη , φέρε τήν άρρεβώνα τοϋ κυρίου 1
(Φεύγει ή κυρία καί βγαίνει ό Καραγκιόζης μέ τό καταβρε
χτήρι στό χέρι. Ό Έβρα ίος καταλαβαίνει πώς θά τόν δεlρη ό
Καραγκιόζης καί τού λέει} :
ΙΑΚΩΒ : Καρακαγκοζαρίνο, ι: καλο όίνθρωπο, άφεντιά σου.
'Έ, να σοϋ ντίνω έγώ λίρες ! 'Έ, πάρε μια !
Κ�Ρ � ΓΚΗ? ΖΙ� Σ : Π πα πά ! � έ ;ι>τάνει ! Τί, για �ξη καρ
ριες ξυλο, 3εν τις γλυτωνης μ/: μια λιρα.
ΙΑΚΩΒ : 'Έ, να σοϋ ντίνη ντύο !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Α πα πα πά ! ζημιώνουμαι 1
ΙΑΚΩΒ : 'Έ, να σοϋ ντίνη τρείς !
•
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Δέν μπορώ, μωρέ παι3ί μου. 'Έχω ι:ξο3α· τί; θές νά ζημιωθώ ; ·
ΙΑΚΩΒ : 'Έ, τί πουλάει κα! θα ζημιωθ'ίjς;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : · Βλάκα, θα κάνουμε γάμο μέ το κατα
βρεχτήρι. Θα γλυτώσουμε όλόκληρο μυστήριο. Κ' έσύ θέλεις
μ/: τρείς λίρες να 3ιαλύσης το γάμο;
ΙΑΚΩΒ : 'Έ, πάρ' τέσσερις ! Ντέν ι:κει όίλλη. "Ε, ι:, ν' άφίνη
τώρα έμένα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Άϊ στήν όργή. Φέρ' τες έ3ώ. Τί να κάνω ;
είναι ζημία, άλλα άφοϋ είναι φίλος. (Παίρνει τlς λίρες ό Καραγ-

�
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κιόζης. Ό Έβρα ίος φεύγει καί ό Καραγκιόζης έπιστρlφει
στήν κυρά του).
ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

Καραγκιόζης, Χαϊριγιέ
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Τον !:3ειρες, Καραγκιόζη ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : Πώς, τον ι:aειpα ; Έτοϋτον, μάλιστα, κυ
ρία, τοϋ ι:aωκα περσότερες ντενεκε3ιές άπ' τούς όίλλους.
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Μα έγώ, 3έν τlς &κουσα, τίς τενεκε3ιές.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μα τον πήρανε στή τζέπη καί 3ι' αύτο
·3/:ν τίς όίκουσες.
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Καραγκιόζη , ι:λα ι:ξω νά σοϋ πω· μάθε, Καραγ
κιόζη μου, δτι σέ άγαπώ .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Έλα, ι:λα, ας τ' άστεία, κυρία ! Για να
πώ κ' έγώ πώς σ' άγαπώ, για νά μέ π'ίjς λοϋστρο !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : 'Όχι, 15χι, Καραγκιόζη μου, σέ άγαπώ· άπ'
15λους αύτούς τούς σαχλούς πού έμάζεψε ό μπαμπάς μου για
γαμπρούς, έσένα σε θεωρώ καλύτερον άπ' δλους.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : 'Ά, κυρία, λές άστεία !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Ναί, Καραγκιόζη σέ άγαπω· ι:χεις το λόγο
μου τ'ίjς τιμ'ίjς. ' Ι3ού καί το χέρι μου. Δώσε μου καl το 3ικό
σου. ( Τό δίνει ό Καραγκιόζης τό χέρι dλλά μέ φόβο). Αύτή
είναι άρρεβώνα. Τώρα νά π'ίjς τοϋ μπαμπά μου δτι θές νά φύ
yl)ς άπ' το σπίτι.
ΚJ\ΡΑ �ΚΙ Ο � ΗΣ : Τί λές, κυρία; °f'\- ι α μοϋ πΊJ ; " ΦύΎε " ;
,
,
Και που θα, ευρω γω, τέτοιο άρχοντοσπιτο, που, τα ντουλαπια
3έν ι:χουνε κλει3ιά;
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Μή φοβείσαι, άνόητε· 3έ σέ 3ιώχνει ό μπαμπάς.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : Τήραξε, κυρία, μή μέ πάρης στο λαιμό
σου !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Μή φοβείσαι ! 31: σέ 3ιώχνει. Π-ήγαινε να π'ίjς
στο μπαμπά μου δτι θέλεις να φύyης, καί θα σοϋ π'ίj ό μπα
μπάς μου να μείνης καl θα σοϋ αύξήση το μιστό. 'Εγώ θά εί
μαι κρυμμfνη άπο πίσω άπ' τον μπαμπά μου, κι δταν σοϋ
γνέψω έγώ δτι πρέπει να μείνης, τότε θα μείνης. 'Όταν δμως
σοϋ γνέψω να φύγης, να λές πώς θα φύγης.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καλά, κυρία, ε!μαστε σύμφωνοι. (Φεύ
γει ή κυρία κι ό Καραγκιόζης φωνάζει τόν dφεντικό του καί
κάνει ό Καραγκιόζης πώς κλαίει}.
ΣΚΗΝΗ

ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Καραγκιόζης, 'Αχμέτ Μπέης
ΜΠΕΗΣ : Τι Ι:χεις, παι3ί μου ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Αχ, άφεντικό, ι:λαβα �να τηλεγράφημα
άπ' τον μακαρίτη τον πατέρα μου καl μοϋ τηλεγραφεί να
πάω στο χωριο ν' άνοίξουμε φαρμακείο !
ΜΠΕΗΣ : Παι3ί μου, σέ τέτοια έποχή θ' άνοίξετε φαρμα
κείο, πού 3έν ύπάρχουν φάρμακα !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μά, άφεντικό, το χτίριο πού θά πιάσουμε
γιά φαρμακείο ι:χει πηγά3ι, ι:χει και κ'ίjπο και θα παίρνουμε
χόρτα να βράσουμε μέ το νεράκι, καl θ' άκοϋς 3εκάξη κ' έξ'ίjν
τα το μπουκάλι.
ΜΠΕΗΣ : Τέλος πάντων άφοϋ θέλεις να φύyl)ς παι3ί μου,
νά πας στο καλό .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τούς μιστούς μου, άφεντικό !
ΜΠΕΗΣ : Τί μισθούς, παι3ί μου; 'Έχεις 3υο μ'ίjνες στο σπίτι
και 3υο ώρες. Άπο 3υο λίρες πού σοϋ 3ίνω, μας κάνουνε τέσ
σερεις λίρες. 'Έχεις πάρει πέντε λίρες.
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ε, 3ώσε μου καί τα ρέστα, νά φύγω.
ΜΠΕΗΣ : Μα τί ρέστα, παι3ί μου, άφοϋ χρωστάς καl μιά
λίρα;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ε, καλά, στή χαρίζω. 'Ώστε μέ 3ιώχνεις,
άφεντικό ;
ΜΠΕΗΣ : ΔΕ: σε 3ιώχνω, παι3ί μου. 'Αλλ' σύ Ί]θελες νά φύ
γης. 'Αλλά μιά πού έφέρθης κατ' αύτον τον τρόπον, καί νά
θέλης να μείνης, πλέον aε σε θέλω.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τί είπες, άφεντικό, νά μείνω;
ΜΠΕΗΣ : 'Όχι, i\χι, νά φύγης !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : 7Ω συμφορά μου, τί ι:παθα ! Θά φύγω καl
ποϋ θά 'χω τέτοιο άρχοντόσπιτο ; Ξεροκέφαλο, θέλεις σπά
σιμο ! 'Έρωτα μοϋ Ί]θελες ! Νά πάρω μιά πέτρα, νά σοϋ 3ώσω, νά σοϋ 3ώσω !
ΜΠΕΗΣ : "Ε, παι3ί μου, πήγαινε στο καλό, καl καλο ταξί3ι !
(Πάει ό Καραγκιόζης στό σπίτι νά μαζέψη τά πράγματά του·
dλλά ή κόρη τού γέρου καλεί τόν μπαμπά του καl τού λέει).
·

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

'Αχμέτ Μπέης, Χαϊριγιέ
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : 'Ώστε, Θα φύγη , μπαμπά, ό Καραγκιόζ·ης;
ΜΠΕΗΣ : 'Αφου θέλει, παιaί μου, να φύγη !
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Να του αύξ·ήσης τό μιστό, καλε μπαμπά, να
μη φύγη, aιότι έαν φύγη ό Καραγκιόζης Θα σκοτωθω άμέσως.
ΜΠΕΗΣ : Βρε παιaι μου, άφου θέλει να φύγη ό ιΧνθρωπος πως
να τόν κρατήσουμε; Δια τ'ijς βίας;
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Να τόν κρατήσης, να του αύξήσης το μιστό.
Et a· ιΧλλως, Θα πέσω στό πηγάaι, να πνιγω. (Ό γέρος κα
λεί τόν Καραγκι6ζη).
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

'Αχμέτ Μπέης, Χαϊριγιέ, Κα,ραγκι6ζης
(Ό Καραγκι6ζης dπό μέσα, μελετίi πώς νά καταφέρη τόν
dφεντικό νά τόν κρατήση εlς τήν ύπηρεσίαν).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Θα γονατίσω, Θα του φιλήσω τα πόaια
του. 'Εμπρός λοιπόν τα κλάματα ! (Ό Καραγκι6ζης lξω).
"Αχ, άφεντικό μου, να φιλήσω τα ποΜρια σου ! (Καί σκύβει
ό Καραγκι6ζης καί dντίς νά τού φιλήση τά π6δια τού γέρου,
τού φιλεί τό χέρι). 'Αφεντικό, να χιλιάσουν τα πεθαμένα σου,
καt να λιγοστέψουν τα ζωντανά σου· να σε ιaω καt να σέ λυ
πηθω· να σέ aω μέ κοφινάκι στην άγορά, να κουβαλάς ψώνια.
ΜΠΕΗΣ : 'Έλα, Ιtλα, σήκω, άπάνω ! Θα μείνης στο σπίτι
μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Α πα πα πά ! Δεν ε1ναι aυνατόν. Θα
πάω στο χωριό !
ΜΠΕΗΣ : Βpέ, τώρα aεν ·)jpθες καt Ιtκλαιγες να σε κρατήσω;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Όχι, aέ μέ κατάλαβες 1 ΤΗρθα καt Ιt
κλαιγα έπειaη ε1χα τόσον καιρο στο σπίτι σας, καt Ί)μουν εύχα
ρ ιστημένος. Λυπουμαι πού Θα άποχωριστω άπό �ναν τέτοιο
καλον άφεντικό.
ΜΠΕΗΣ : 'Έλα καλέ ! Τέλος πάντων, Θα σου αύξήσω το
μιστό καt Θα μείνης στο σπίτι. Σου aίνω πεν'ijντα φράγκα το
μ'ijνα, Θα σου aίaω έκατό τώρα. (Ό Καραγκι6ζης τηράει τή�ι
κ6ρη, ή 6ποία εlναι δπισθεν τού γέρου. Ή κ6ρη τού γνέφει,
διά νοήματος τής κεφαλής, δχι, νά μή δεχτή).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Α πα πά, άφεντικό, aεν μπορω να μεί
νω. Τί λές ! Να. στενοχωρήσω το μακαρίτη μου πατέρα μου
καt να πάθη τίποτε !
ΜΠΕΗΣ : NcX. σου aώσω έκατόν πενήντα φράγκα το μ'ijνα.
(Ό Καραγκι6ζης τηράει τήν κ6ρη. Ή κ6ρη τού γνέφει : δχι) .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : " Α π α. πά. Δέν ε1ναι aυνατόν, Θ α φύγω.
ΜΠΕΗΣ : Βρέ, τζάνη μου, Θα. σου aώκω aιακόσια φράγκα
τό μ'ijνα. (Ό Καραγκι6ζης τηράει τήν κ6ρη· ή κ6ρη γνέφει
διά τής κεφαλής δχι, νά μή μείνη. 'Αλλά 6 γέρος, διά κινή
σεως ταχείας iστράφη καί εlδε τήν κ6ρη του). Μπα, μπα, τί
συμβαίνει έaω ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ό όπτικός τηλέγραφος συνεννοούμεθα
aια. του όπτικου.
ΜΠΕΗΣ : Βρέ παλιάνθρωπε, άγαπάς την κόρη μου ;
�ΑΡf-.ΓΚΙΟΖΙ-ΙΣ : 'Όχι, μα το Θεό, άφεντικό· αύτη μ'
αγαπαει !
ΜΠΕΗΣ : Κυρία, ώστε άγαπιΧς τον Καραγκιόζη ;
ΧΑ·Ι·ΡΙΓΙΕ : Μάλιστα, μπαμπά μου, τον άγαπω ! τον άγα
πω ! άπό κάτι 6ίλλους παλαβούς πού έκάλεσες έaω για γαμπρούς, ό Καραγκιόζης ε1να � καλύ�ερο � . _
,
ΜΠΕΗΣ : Παλιάνθρωπε, ωστε
την αγαπας κ εσυ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μά, άφου μ' άγαπάει ! ΕΙναι κυρία μου·
μπορω να τ'ijς χαλάσω το χατ'ijρι; Με aιέταξε να. την άγαπάω.
Κ' έγώ θέλω να. την ύποχρεώσω την κυρά. Γ' αύτό την άγαπώ
κ' έγώ.
,

,

,

·

ΜΠΕΗΣ : Καλά, παιaί μου 1 'Εσείς Θα. μετανο·ήσετε, άλλcΧ.
,
Θα ε1ναι άργά ! ' Ελάτε να σάς aώκω την εύκή μου ! (Σκυβουν,
τά κεφάλια τους ή κ6ρη καί 6 Καραγκι6ζης).
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Κατεργαρούλα, μέ κατάφερες ) .
ΜΠΕΗΣ : Ν α ltχετε την εύκή μου καt καλα στεφάνια.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Εύχαριστω καt του χρόνου !
ΜΠΕΗΣ : Να άποχτήσετε του 'Αβραμ καt τοu 'Ισακ τα
καλά !
�� ΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καt του Σολομ&ντος τα ζεμπίλια, το
αναγνωσμα !
ΜΠΕΗΣ : Χωμα να πιάνετε, παιaιά μου, μάλαμα κι άσήμι
να γίνεται !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μάλαμα κι άσήμι να. πιάνουμε, μπαρού
τη Δημητσανίτικη να γίνεται !
ΜΠΕΗΣ : NcX. άποχτήσετε καλcΧ. τέκνα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΟίJτε γάτα, οίJτε ποντίκι σπίτι μας !
ΜΠΕΗΣ : Μέ ύγεία καt εύτυχία να aιέλθετε ολο σας τον
καιρό !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Μέ γκρίνια καt μέ γλωσσοφάγια !
ΜΠΕΗΣ : Να ζήσετε σαν τα 'ί]μερα περιστεράκια !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : ΣcΧ.ν τα. λικόρνα, σαν τα κοράκια !
ΜΠΕΗΣ : 'Έ, παιaιά μου, να ltχετε την εύκή μου !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Εύχαριστω άφεντικό. Ζωη σέ λόγου σου !
(Φεύγει ό Καραγκι6ζης. Πάνε μέσα).
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Καραγκι6ζης, 'Αχμέτ Μπέης
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Σέ ποιά ένορία Θα γίνη , άφεντικό, ό
γάμος;
ΜΠΕΗΣ : Δε Θα. με λές πια άφεντικό· είμαι δ πατέρας σου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Α μπα, μπα 1 Τα λες για να χάσω το
μιστό μου !
ΜΠΕΗΣ : Βλάκα, ολα τα. χρήματά μου ε1ναι aικά σου !
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Αμ, τότε, σέ λέω πατέρα.
ΜΠΕΗΣ : Με ρώτησες σε ποια ένορία Θα. γίνη ό γάμος.
Γιατί αύτη ή έρώτησις, παιaί μου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Δια να πουμε τοu κλησάρη να. μας φυ
λάξη τα. ξεφτέρια και τη νεκροφόρα.
ΜΠΕΗΣ : Τί λές, παιaι μου, ξεφτέρια καt νεκροφόρα;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, ναί, Θα. κάνουμε έπίσημο γάμο να.
άκουστ'ij. Θέλω να γίνη μέ μεγάλη έπισημότ-ητα !
ΜΠΕΗΣ : Βρέ, παιaί μου, ξεφτέρια καt νεκροφόρα στο γά
μο ! 'Έμ τί, κηaεία Ιtχουμε;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : "Ω, ώ , μπερaεύτηκα ! 'Έχω συνηθίσει πού
παρακολουθω τίς κηaεϊες καl πάω για. παξιμάaια καl γι'
αύτό έμπέρaεψα το γάμο μέ την κηaεία !
ΜΠΕΗΣ : 'Έ, παιaί μου, να. έτοιμάσουμε τα. του γάμου !
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ

Καραγκι6ζης, Χατζηαβάτης
Ό Καραγκι6ζης iξέρχεται dπό τό σπίτι καί βρίσκει τό Χα
τζηαβάτη.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Καλημέρα, Καραγκιόζη. Σέ συγχαίρω !
Τα συγχαρητήριά μου ! 'Έμαθα πώς παίρνεις του 'Αχμέτ την
κόρη , · τη Χαϊριγιέ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ναί, Χατζατζάρη ! Την Κυριακη γίνεται
ό γάμος.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ : Τώρα λοιπόν, Καραγκιόζη, &ς καλονυ
χτήσουμε το σεβαστον κοινόν : 'Αξιότιμοι κύριοι, ή παράστα
σίς μας ltλαβε τέλος καt καλη νύχτα σας πέρα καt πέρα ! ΑίJριο
βράaυ νεωτέρα καl καλυτέρα παράσταση Θα. παίξη ό μπερντές
μας καt να τρέξετε ολοι καt ολαι. Καλη νύχτα σας.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

75

Θ Ε Μ Α Τ Α l( A I Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
3<'αρapιαόjnς, ωnpn άvάω.,ιασnς
τού vεοε44n νιRού cJρ αματο.,ιόpιοv
ΤΟΥ Γ Ι Ω Ρ ΓΟΥ Θ ΕΟΤΟΚΑ

Το Θέατρο τών Σκιών μας ·)jρθε άπο τα βάθη τ-ϊjς 'Ανατολ'ijς,
tσωc; άπ& την Κίνα, μέσο τών Τούρκων, και ρίζωσε στον τό
πο μας τόσο βαθια ώστε !:γινε ενα άπό τα γνησιότερα και
κυριότερα έκφραστικα μέσα τ'ijς λαϊκ'ijς καλλιτεχνικ'ijς μας
παράδοσης. ΕΙναι μια άπο τις πιο χαρακτηριστικες περιπτώ
σεις τοu έξελληνισμοu τών ξένων καλλιτεχνικών στοιχείων.
Ή μελέτη του θα επρεπε να εΙχε γίνει συγκριτικά, άπο άν
θρώπους ΠΟ'J να μποροuν να χρησιμοποιήσουν τουρκικες καί
άραβικες πηγές.

ζει και δε φαίνεται να σκοτίζεται για τούς δραματισμούς
μας τών lστορικών έκείνων ήμερών.
Ό Καραγκιόζης ζεϊ: άκόμα στην έπαρχία, άλλα δεν ξέρω
&ν θα ζήσει πολύ. 'Η σύγχρονη ζω·ΙJ καί, κυρίως, δ κινηματο
γράφος τον ξετοπίζουν δλοένα. "Ας γίνει τουλάχιστο ενα άρ
χεϊ:ο το� , μι� άπαρχη συστηματικ'ijς i:ρευνας, προτοu να εΙ
,
ναι πολυ αργα.

r"!Jva :Ά α ϊuο /i)έα τρο με ρfjες
ωο v cJz α τnρο vvrαι jω vτα veς
ΤΟΥ Μ Η ΤΣΟΥ ΛΥ ΓΙΖΟΥ

Το ίίνομα τοu Καραγκιό(ΙJ εΙναι τουρκικό, δ χαρακτήρας δμως . Τι άντιπροσωπεύει δ τύπος τοu Καραγκιόζη ; Ύπ'ijρξε άπλα
τοu κεντρικοu αύτοu προσώπου &λλαξε ριζικά, περνώντας άπο
και μόνο μια μόδα πού πέρασε ; Δε νομίζω. Ή άκτινοβολία
το Ιtνα εθνος στο rί.λλο. Μαζί του rί.λλαξε δλο το πνεuμα τοu
τοu Καραγκιόζη μπορεϊ: να περιορ ίστηκε, δέν εχει άπονεκρω
Οεάτρου του. Ol ξένοι μελετητες η περιηγητές, δσοι παρακο
θεϊ:. Οι ρ ίζες του διατηροuνται ζωντανές. Ό Κινηματογράφος
λούθησαν το θέατρο τών σκιών στην Τουρκία και στις άραβι
τον παραμέρισε κ' έξασθένησε τη λάμψη του. Τα πλήθη σήμερα
κες χώρες, φαίνεται δτι συμφωνοuν πώς το χαρακτηpίζει ενας
ζητοuν &λλα ε'ίδη ψυχαγωγίας. Κι δμως, μέσα στις πολυκατοι
άχαλίνωτος σεξουαλισμός πού έκφράζεται με χυδαία φρασεο
κίες πού ύψώθηκαν, έξακολουθεϊ: να ύπάρχει το καλύβι τοu
λογία και συχνα αισχρες πράξεις. Ό έξελληνισμος τοu Καραγ
Καραγκιόζη . "Ας μη νομιστε"i: πώς παραδοξολογώ. 'Όπως
κιόζη έκδηλώθηκε πρώτα - πρώτα σαν ενας pιζικος καθαρι
μεταφυτεύθηκε το Θέατρο Σκιών άπ' την 'Ανατολη στη χώ � α
σμός. Το θέατρό του άποτίναξε το σεξουαλισμό του και την
μας, έδραίωσε μια παράδοση . Γίνηκε ltνα εΙδος commedιa
αισχρολογία του κ' εγινε ενα καθαρότατο παιχνίδι τ'ijς φαντα
dell' Arte μ' δλα τα γνώριμα στοιχεϊ:α αύτοu τοu εϊδους. Δη
σίας, πού άποτείνεται μονάχα στο πνεuμα και στο συναισθη
λαδη τον αύτοσχεδιασμο και τούς μόνιμους χαραχτ'ijρες.
ματισμο τοu θεατη και ίίχι στον αισθησιασμό του. Ό Ιfρωτας,
' Αντιπροσωπευτικοι τύποι τ'ijς Commedia dell' Arte εΙναι 6
στο πανί τοu 'Έλληνα καραγκιοζοπαίχτη, εγινε ρωμαντικος
'Αρλεκίνος, δ Μπριγκέλλας, 6 Πιερόττος, δ Σκαραμούς (Κα
και ντροπαλός και, δταν θέλει να έκφραστεϊ:, παρουσιάζεται
πετάνιος ) , 6 Ντοτόρος, 6 Πουλτσινέλλα, δ Πανταλόνε κ.λ.π.
μ/: άξιοπρέπεια, σαν πρόταση γάμου. 'Από τέτοιες διαπιστώ
Στο Θέατρο τών Σκιών, έχτός άπ' τον Καραγκιόζη , εΙναι 6
σεις - συγκριτικά, δπως εΙπα, θεμελιωμένες - δ κοινωνικός
Χατζαβάτης (η Χατζηαβάτης η Χατζαηβάτης ) , δ Μπάρμπα
μελετητης θα μπορέσει να βγάλει γενικότερα συμπεράσματα
Γιώργος, 6 Βελ'ij - Γκέκας, το Κολλητήρι, δ Πεπόνιας, δ
γr.α τον δμαδικο χαρακτήρα τοu έλληνικοu λαοϋ και για τις
Σταόρακας, δ Σιορ Διονύσης, δ 'Ομορφονιός, 6 Χαχαμίκος,
βαθύτερες και πιο αύθόρμητες τάσεις του άπέναντι στη ζωή.
δ Μπάμτρελελες κλπ.
Μποροuσε να γίνει πηγη έμπνεόσεων για το θέατρό μας το
Μαζί με τον Τοuρκο Καραγκιόζ πού rί.λλαξε προσωπικότη
λαϊκο αύτο εΙδος. Μποροuσαν να γίνουν έπωφελεϊ:ς συνδυασμοι
τα σαν εγινε · δικός μας Καραγκιόζης, μας ήρθαν κάμποσα
και ν' άποκτήσει μιαν ιδιάζουσα μορφη και ύπόσταση ή νεοελ
άκόμα στοιχεϊ:α άπό την Τουρκοκρατία : Το Σεράι, σύμβολο
ληνικη δραματουργία. Γίνηκαν μεpικοι πειραματισμοί. Θα τούς
τ-ϊjς έξουσίας, δ Πασάς, ή Βεζυροπούλα, δ Βεληγκέκας. 'Επί
δοuμε πιο κάτω.
σης, δ Χατζηαβάτης πού εΙναι . μια κωμικη ένσάρκωση τοu
φαναριωτισμοu : δ 'Έλληνας πού ύπηρετεϊ: τούς Τούρκους, άλ
Ό τύπος τοu Καραγκιόζη - τοu πονηροu, εύέλικτου, φουκαρα
λα βοηθεϊ:, δσο μπορεϊ:, τούς συμπατριώτες του, κάποτε μά
και πάντα πειναλέου αύτοu πρωταγωνιστ'ij - σημαίνει πολύ
λιστα προδίδει τον Πασά. Ό ϊδιος δ Καραγκιόζης εΙναι ή
περισσότερα άπ' τη διασκεδαστικη μορφή του.
λαϊκοι κα
γελοιογραφικη Ιfκφραση τΊjς φτώχειας πού άλητεύει, τεμπεραγκιοζοπαϊ:χτες τοi3 μεταφύτευσαν τήν έμπειρία τους άπ' τήν
. λιάζει, τρυπώνει παντοu, βγάζει κι άπο την πέτρα ζουμί,
πολιτικη και την κοινωνικη ζωή τ'ijς χώρας μας. Γίνηκε θυ
δέρνει, δέρνεται και κοροϊδεύει τούς πάντες και τα πάντα
μόσοφος. Τον ζύμωσαν με τή νοοτροπία τοu ραγια πού ζητοuσε
και πρώτα - πρώτα τον έαυτό της. Γύρω σ' αύτα τα πρόσωπα
να έπιζήσει με πονηριές.
σχηματίστηκε, με τον καιρό, Ε'Jας πολυπρόσωπος, χαριτω
Το καΜβι τοu Καραγκιόζη, ή πεινασμένη του οικογένεια, το
μένος θίασος με καθαρα έλληνικη προέλευση : δ βουνίσιος πικρόχολο χιοi3μορ του, ή καμποi3ρα του, ή κακομοιριά του,
φουστανελλοφόρος Μπάρμπα Γιι7>ργος, δ Ζακυνθινος καντα
κ' ·ή &σπρη μέρα πού δε μπορεϊ: να δεϊ: το πάντα έτοιμόρροπο
δόρος :Κιόνιος, δ Πλακιώτης Στα1)ρακας, δ Όμορφονιος και
σπιτικό του, πολλα έξηγοi3ν και πολλα άντικαθρεφτίζουν στη
&λλοι. ΕΙναι ενας &ρτιος θεατρικος μικρόκοσμος άπο τυποποιη χώρα αύτή , δπου ύπ'ijρξε κάποτε ή κύρια ψυχαγωγία τοu λαοϋ
μέν � πρόσ� πα, �νr;- θέατρ? αύτ?σχεδιασμο� ι;Ι: θέματα δοσμέ
της.
να απο πριν, που ολοένα ανανεωνονται σε αμετρητες παραλλα
Το σατιρικό του πνεi3μα, με τον αύθορμητισμό και τη χοντροκο
γές, δηλαδη μια πραγματική , δική μας Κομέντια ντελλ' 'Άρτε.
πιά του,lκανοποιοuσε μια ψυχική άνάγκη τών άπλών άνθρώπων.
Ό Καραγκιόζης, μέσ' άπ' το πανί, συνομιλοuσε με τούς άσπούΈκτος άπο τό καθαρα κωμικο θέατρο τών σκιών, ύπάρχει
8αχτους, άπσχτοi3σε τις διαστάσεις λαϊκοi3 συμβόλου κι άντα
και μια δλόκληρη ήρ"ωικη σχολή , πού περιέχει κι αι)τη πολλα
ποκ;>ινόταν σ' αιτήματα ψυχικα και κοινωνικα πού ή · τέχνη τών
κωμικα στοιχεϊ:α, άλλ' έμπνέεται, κατα κύριο λόγο, άπο τη
σπουδαγμένων άδυνατοi3σε και να τα ύποπτευθεϊ:.
λαϊκη παράδοσ·ΙJ τ'ijς Κλεφτουριας και τοu Εικοσιένα κι άπό
τό δημοτικο τραγούδι. Έκεϊ: δεσπόζουν ol θρυλικες μορφες
Σήμερα τα ένδιαφέροντα τοu κόσμου &λλαξαν. Το κοινό τοu
τοu Κατσαντώνη, τοu 'Aλ'ij Πασα, τοu Τζαβέλλα, τοu Καραϊ
Καραγκιόζη άποτελεϊ:ται άπο παιδιά. 'Άλλαξαν και τα θέματα
σκάκη και &λλες. Κάποτε, μες στό ζόφο τ'ijς έχθρικ'ijς Κατοχ'ijς,
τών προγραμμάτων του : " δ Καραγκιόζης άστροναύτης " κλπ.
Πιστέψαμε πώς οι νέοι 'Έλληνες δραματουργοι θα μποροuσαν
Γίνηκαν διασκεδαστικα για να lκανοποιοi3ν τήν άφέλεια τών
ν' άντλήσουν εμπνευση και δύναμη άπ' αύτες τις έθνικες βρυ
παιδιών. ΔΕ:ν προέχει πια δ σαρκασμος κ' ή καφτερη σάτιρά
σομάνες - το δημοτικό τραγούδι και το θέατρο τών σκιών - του. Παραμένει. ζωντανό το σχ'ijμα του, άλλιΧ το περιεχόμενό
για να πλάσουν ενα πρωτότυπο νεοελληνικό δραματολόγιο με του ξεπεράστηκε. Χρειάζεται ν' άνανεωθοuν τα θέματά του
αύθυπαρξία. ,Αλλα το θέατρό μας σήμερα περί &λλα τυρβάγια να ξαναπάρει την παλιά του ύπόστασΙJ . Πριν λίγα χρόνια,

οι

1959 - 1960, συνέβη κάτι τέτοιο στb ραl>ιόφωνο. Συζητ1)σαμε
μέ τό Νίκο Τσιφόρο τό ζήτημα κι όίρχισε νά γράφει ήμίωρες
έκπομπές δπου ή l>ράση του Καραγκιόζη είχε γιά στόχο τά
σημερινά Ι>εl>ομένα. Τά προγράμματα είχαν ζωηρή άπήχηση σέ
σπουl>αγμένους κι άσπούl>αχτους. Είχαν προηγηθεί δμως τά
Ι>υό βιβλία του Βασίλη Ρώτα. Τό πρωτο, μιά " κωμωl>ία γιά
κουκλες " καί μέ τίτλο " Τό πιάνο " είχε τυπωθεί σέ βιβλίο
στά 1943. 'Υπάρχει έΙ>ω δλο τό πνεuμα ένός έκσυγχρονισμένου
Καραγκιόζη μέσα στήν άτμόσφαιρα του μαυραγοριτισμου τ'ίjς
κατοχ'ίjς. οι Ι>υό Ίjρωες τ'ίjς κωμωl>ίας - δ Γαρl>έλης κι δ
Σπουργίτης - προσωποποιουν τό πνευμα καί τή Ι>ιάθεση του
παλιου Καραγκιόζη. 'Υπάρχει χι δ Μπάρμπα Γιωργος πού
κατεβαίνει άπ' τή στάνη του νά πουλ·ήσει τυριά καί τραχανάl>ες
σ�η �αόρ� �γορ/ι. γιd: ν' \ άγο � άσει. ε�α �ι.άνο της άν�ψιας :ου.
.
Δεν εχει ιl>εα τ είναι το πιανο, και τα Ι>υό πειναλεα σαινια,
δ Σπουργίτης κι δ Γαρl>έλης, τον βάζουν στή μέση, του που
λi'i.νε μιά παλιοφυσαρμόνικα γιά πιάνο καί του παίρνουν τά
φαγώσιμα. Είναι μιά μικρη κωμωl>ία γραμμένη μέ πολύ κέφι
στο είl>ος της.
Τό όίλλο βιβλίο του Ρώτα είναι τά " Καραγκιοζικά " πού κυ
κλοφ?ρησ,ε σ,έ βιβλίο στ� 1 � 5 ? . ·,ο τόμο� αύτός περιέχει 2 �
σκηνες με θεματα παρμενα απ τα πολυταραχα μεταπολεμικα
χρόνια του τόπου μας. Σατιρίζονται εί)στοχα διάφορα Ι>εl>ο
μένα άπ' τΊ)ν πολιτική, τΊ)ν έθνικ.η καί τήν κοινωνικΊ) ζωΊ) τ'ίjς
μεταπολεμικ'ίjς έλληνικ'ίjς κοινωνίας. Στίς σκηνές αύτές του
Ρώτα ξαναζωντανεύουν δλοι οι γνωστοί Ίjρωες τοϋ Θεάτρου
Σκιων.
'Υπάρχουν άκόμα καl Ι>υό άξιοσημείωτοι πειραματισμοί στο
θέατρό μας μέ πρότυπο τη μορφΊ) του Καραγκιόζη. Είναι δ
" Καραγκιόζης δ Μέγας " τοϋ Φώτου Πολίτη καί " δ Καραγ
κιόζης " του Θ. Συναl>ινοϋ.
" Ό Καραγκιόζης " του Συνα8ινου είναι 'ίσως τό πιο άξιόλογο
άπ' τά τόσα �ργα ποό 'γραψε γιά τό θέατρο. Είναι μια 8ραματικ1)
σάτιρα μέ πλοόσιο κοινωνικό ύπόστρωμα. Τό �ργο πρωτοπαί
χτηκε άπ' τη Μαρίκα Κοτοποuλη στά 1 924 κ' �χει πάρει τιμη
τικη θέση στην ιστορία του θεάτρου μας. Ό κεντρικός Ίjρωας
του �ργου 8ιατηρεί δλα τά έξωτερικα χαραχτηριστικά του γνω
στου Καραγκιόζη. Είναι εύφυΊ)ς καί εύαίσθητος καi 81:ν άργεί
να πάρει τlς 8ιαστάσεις έλέγχου για να κρίνει δλο τό κοινωνικό
του περίγυρο. Είναι μιά καυστικη σάτιρα γιομάτη πικρό χιου
μορ καi σαρκασμό ( * ) .
Στα 1 924, έπίσης, τυπώθηκε σέ βιβλίο κ ι δ " Καραγκιόζης δ
Μέγας " τοϋ Φώτου Πολίτη. Πρόθεση καί σκοπός τοϋ Φώτου
Πολίτη έ8ω, ·)jταν ή σάτιρα. Προσπάθησε νά σατιρίσει τίς
" προο8ευτικές , , t8έες πού άποσκοποϋν στΊ)ν άνατροπΊ) των
-�θικων καί των κοινωνικων άξιων. Τό εργο είναι τοποθετημένο
έκτος τόπου και χρόνου. 'Υπάρχουν δμως οι συγκεκριμένοι
στόχοι δπου κατευθόνει τή σάτιρά του. Είναι 8ιάφορα κοινωνικα
φαινόμενα καί μ?ρφές ζ,ω'ίjς άπ' , τη γόρω ,του - τ?τε-, πραγμ�
τικότητα. Σατιριζει τους
8ασκαλους, τους ποι·ητες, τη νεολαια
τ'ίjς έποχ'ίjς του, τίς γυναίκες πού ζητουν χειραφέτηση, μέ μιά
8�άθε<;η χο�τρ?κοπι�ς πού Μσ>;ολα πρ ?καλεί το ,γέλιο � τΊ)ν
ευθυμια στον αναγνωστη. Είναι �ργο φλυαρο, πικροχολο, αρτη
ριοσκληρωτικό. Ό Καραγκιόζης του δέν εχει σχε8ον κανένα
στοιχείο άπ' τη γνώ?ιμη εύφυία του Ίjρωα του Θεάτρου Σκιων.
'Υπάρχει άκόμα κ' ενα �ργο του 'Αντρέα Καραντώνη μέ τίτλο
" Ό Καραγκιόζης βγαίνει άπ' το κχλόβι του " - " θεατρικΊ)
σάτιρα σέ 8υό πράξεις ,, - πού κυκλοφόρησε σέ βιβλίο στα
1950, κ' εχει για θέμα τα γεγονότα του έμφuλιου σπαραγμοϋ.
Γράφτηκε γιά νά έξυπηρετήσει, κυρίως, πολιτικούς σκοπούς
κ' έλάχιστες σχέσεις εχει μέ τη θεατρικη τέχνη.
Σήμερα δ Κινηματογράφος εχει άπλώσει παντου τΊ)ν κοσμο
κρατορία του. Μονάχα στήν περιοχη 'Αθηνων - Πειραιως λει
τουργουν πάνω άπό τρείς έκατοντά.8ες θερινοί κινηματογράφοι.
Δέν επαψαν δμως νά λειτουργουν καί τα Θέατρα Σκιων. Τ'
άντιγράφω, δσα λειτοόργησαν το φετεινο καλοκαίρι, άπο μια
θεατρικΊ) έφημερί8α, μ/: τη σειρά πού 8ημοσιεόονται :
1 ) Χαροόμενη 'Ακτή : (Τέρμα Πειρα'ίκ'ίjς ) , δ Γ. Χαρί8ημος.
2 ) Ματίνα: (πλατεία Καλλιθέας ), δ Σπ. Κοόζαρος.
3 ) Χαροκόπου : (πλατεία ) , δ Βάγγος.
4 ) Περιστέρι: (Φρει8ερίκης-Πλάτωνος ) , δ Μά:νθος ('Αθηναίος ) .
5 ) Τέρμα Ι.Κ.Α.: δ Π. · Μιχόπουλος.
6 ) Λουτράκι: Τό Θέατρο Σκιων του Κώστα ΚαρεκλiΧ.
7 ) 'Άλσος Κηφισιi'i.ς: Πανηγόρι ΧΕΝ, δ Φρίξος.
( * ) Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τον " Καραγκιόζη " τοϋ
Συνα8ινου μπορεί νά βρεί κ:χνεiς στο βιβλίο μου "Το Νεοελ
ληνικό πλάι στο παγκ?σμιο θέατρο.

:1J8v έσdnσε μa ωv(pεται dίaza
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"Οπ?υ μιλιέται ,ή Έλ�ηνικΊ) γλ�σσα δ Καραyκιόζ·�ς είναι λέξη
πασιγνωστη, 8ε σηκωνει καμια παρερμηνεια. Τετοιο περιε
χόμενο ξεκαθαρισμένο δέν είναι καί τόσο κοινό. Στη γλώσσα
μ�ς καθένας άκοόει, λ[γ� - ,πολ,u, δ,τι θέλει, καl , είν,αι παfα�εχτη
καπ
? ια , ρευστ?τ;ητα κ�ι ασταθεια έκφρ,ασ,τικη αρ�;ετα , δμο �α
μέ ασταθεια
και ρευστοτητα νομισματικη. Απεναντιας, η στε
ρεη θεατρ�κη τέχνη του Καραγκιόζη επλασε πρόσωπα καί σύμ
βολα πού ένοποιουν καί δρίζουν κάποιον τομέα τοϋ νεοελλη
νικοϋ πολιτισμου, κοντα σ' όίλλα ιστορικα καί ποιητικα σόμ
βολα : Διγενή, Έρωτόκριτο κ.όί.
Ή άντοχη τοϋ Καραγκιόζη 8έν ξεπερνi'i. βέβαια τα 100 χρό
νια. 'Όμως τα τελευταία τοϋτα μεταπολεμικα χρόνια τον
άνταγωνίζεται πια το μεγάλο 8ιεθνές Κεφάλαιο πού έκμεταλ
λεόεται τα μέσα ψυχαγωγίας τοϋ Δυτικου κόσμου. 'Έχει στε
ρηθεί καί τη 8ιέξο8ο τ'ίjς σ ά τ ι ρ α ς του άντίπαλου πού είναι
ή φυσικΊ) όίμυνα, έπει81) δ 'ί8ιος πανίσχυρος άντίπαλος άλλάζει
τα γουστα καί άφελληνίζει τό έλληνικο κοινό. Τελικά, 8ηλα81)
? θάν�τος του Καρ�γκιό�η είναι , βίαιο,ς θάνατ?ς. Δέν �σβησε
,
η πνοη
του, κωμικη και ηpωικη·
πνιγεται. Η 8ιαφημηση,
τά βελου8ένια καθίσματα, ή "πρόο8ο" πού συμβολίζουν σέ
κάθε συνοικία, είναι συντελεστές πιο άποφασιστικοι άπ' τό
tδιο το θέαμα πού προσφέρουν. Καί 8έν είναι μόνο πώς λίγοι
!!χουν την εύκαιρία πια να διασκεaάσουν, μα πιο λίγοι ά.κόμα
θά δμολογήσουν πώς 8ιιiσκε8άζουν μέ τον "Καραγκιόζη φοόρ
ναρη" - ας πουμε - δσο καί μέ το "Χοντρο καί το Λιγνό".
Χωρίς την προκατάληψη αύτΊ) καί τίς άπίθανες οικονομικές
διαφορές, θα μπορουσε κι δ Καραγκιόζης ν ά σ υ ν υ π ά ρ
ξ ε ι μέσα σέ τόσ-η ποικιλία θεαμάτων πού εχουμε: άπο 'Αρι
στοφάνη μέχρι Άνοόιγ, άπο "Γουέστ Σάιντ Στόρυ" σέ "Μπα
λάντα του Στρατιώτη", για να μην πιάσουμε καί μετρi'i.με τίς
άναρίθμητες άναξιότητες.
Έ8ώ παρεμβάλλεται κ' ή άπορία μήπως είναι προτιμότερο να
λείψει δ Καραγκιόζης, κοντά σ' όίλλα 8ιάφορα 8ικά μας τραγοό8ια, χοροός κλπ. παρά νά 8ιασόρεται σέ σαλόνια και σέ παρα
στάσεις εκτακτες για παι8ια καί για φιλότεχνους, εξω άπ'
τό ά8ρο λα'ίκό περιβάλλον πού τον εθρεψε. Ή ά.πάντηση στό
έρώτημα έξαρτi'i.ται άπ' τό τί χάνει και τί 8ιατηρεί δ Καραγκιό
ζης άπ' την τέχνη του, μέ τούς έλιγμούς αύτούς κι αν θά 8ιατη
ρήσει άρκετα στοιχεία της, ώστε κερ8ίζοντας καιρό να έξασφα
λίσει καί συνέχεια. 'Όμως και χωρίς την έπιφuλαξη αύτη μπο
ρεί κανείς, εύθός έξ άpχ'ίjς, να ύποστηρίξει δτι και κάθε πει
ραματισμός έπιτρέπεται για νά μην ταφεί κάποιος ζωντανός.
Και, κατα τ)� γνώμη μου, δ Καραγκιόζης ώς τώρα είναι ζων
τανος.
Πολλοί ποό έκτιμουν καί ξέρουν τον Καραγκιόζη - 8έ λέω
"φίλοι" του, γιατί πια ή λέξη γελοιογραφήθηκε : "Φίλοι τ'ίjς
'Επαρχίας" "Φίλοι τ'ίjς 'Αγορανομίας" - στο στά8ιο τουτο
τ'ίjς τέχνης έπισημαίνουν πτώση π.χ. στήν τέχνη τών Σπαθά
ρη8ων,. ά.ντίστροφα μ/: τίς κοσμικές τους έπιτυχίες. Παραβλέ
πουν δμως, μοϋ φαίνεται, ά.πο βάσιμη άλλα γενικευμένη έπι
φuλαξη, τη 8υνατότητα πού 8ιατηροϋνε οι Σπαθάρη8ες καi
για μεγάλες στιγμές. Έξ όίλλου μερικές έπιτυχίες πού έξασφά
λισαν μέ την έργατικότητά τους, εχουν καi γενικότερη σημα
σία : Στά 1 958 παίξαν στο Βέλγιο, στά 1 959 στό Παρίσι
καi στά 1 9li1 στη Ρώμη. Δέ θά ξεχάσω σ' ενα Συνέ8ριο Μου
σειολόγων στο Βυζαντινό Μουσείο, σ' ενα 8ιάλειμμα κάποιας
έπίσημης κινηματογραφικ'ίjς προβολ'ίjς μέ ντοκυμανταίρ, π(;'> ς
διαλόθηκε ξαφνικα ή ά.περίγραπτη πλήξη, γέμισε ή αrθουσα
περιέργεια καί άπόλαυση μόλις πή8ησε δ Καραγκιόζης στό
φωτισμένο πανί - κάποιος τολμηρός τον είχε εtσαγά.γει και καλησπέρισε πέρα για πέρα τό πράγματι σεβαστό κοινό.
Βtβαια, τό ξένο κοινο εί)κολα γοητεuεται μέ"γραφικόfητες".
Έπει81) δμως ή σοβαρ·Ιj 8ιανόηση έ8ω 8έν τiς 8ιακρίνει πολλές
φορές ο\)τε αύτές, δέχεται ώστόσο τά ξένα κριτήρια τυφλά, ή
διπλΊ) τούτη παρεξήγηση πού θυμίζει καταστάσεις τοϋ t8ιου
τοϋ Καραγκιόζη, 8/:ν άποκλείεται νά βγεί καi σέ καλό.
"Ας ερθουμε πια και στα ούσιαστικά θεατρικα στοιχεία τ'ίjς τέ
χνης τοϋ Καραγκιόζη πού συνιστουν τΊ)ν άξία του, κατα την
κρίση μου, και πρώτα - πρώτα τη στέρεη και πολλαπλΊ) σόν8ε
σή του μέ δρισμένο κοινό, σέ δρισμένη έποχή. 'Όσα πλάθει:
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πρόσωπα, κ�φια, κόλπα καl παθήματα είναι γνώριμα κοντινά
τοu κοινοu αύτοu. 'Όπως δ χώρος δπου παρουσιάζονται. 'Όπως
καl τά γκαρσόνια καl τά ποτά. Δέν όπάρχει καμμιά έπέμ
βαση πλάγια, ξένη - άς την ποuμε καθαρευουσιάνικη - στ'Ι]
σύλληψη
καl στην ά.πόl>οση γιά κάτι "ώραίο" κι ά.κόμα πιο
ι ι �ραϊ� ". 'Απ' τΟ1 είΟος ,έκ_::ί:ν� ;οϋ , cι ι� ρ α ι, ο,,υ " ποU vo �
θευει τοσες πpοσπαθzιες εl>ω, απ τα κομψα συνολα που
παίζο�� χορι�;ά τ'ίjς Τ pαγωl>ί,ας , ώς, τlς φ ?υστανέλ�ες �τl� "έ�
λην�κε; , ταινιες, σχεl>ον χωρις εξαιpεση. Απ�ναντιας, η αμεσο
τητα, ή συνοχή του αύτή, βγάζει θέαμα ούσι.αστικό, γν·ήσιο
ε'ί ε ;ην συνειl>ητοπ� ιε: δ l>ημ,ιουργος ε�τε , δχι; 'Αντιζυγιά�ει
,
και� την καλλιτεχνικη αυθαιρεσια,
φυσικη σε καθε l>ημιουργια,
φτάνει σl: συνάρτηση Ιtξοχη μέ την πραγματικότητα.
'Επίσης, Ιtξοχα ισορροπεί στ'Ι]ν τfχνη τοu Καραγκιόζη το ρ ε α
λ ι σ τ ι κ ο καl το φ α ν τ α σ τ ι κ ο στοιχείο : Είναι δλα,
καθ�ς ε'ί�;αμε γνώ� ιμα, δμως όπά�χει :ιαt ,το θ α u μ α. Χ�
νεμενο μαλιστα και πειστικο καθως σε καθε τέχνη σοβαρη.
Τέτοια έπινόηση πεισ-iικ-1) καθημερν'ίjς χρήσης μά κι ά.πο μη
χαν'ίjς θριαμβευτικιά, είναι το ποτιστήρι τοu Καραγκιόζη,
δπ�ο μοναl>ικο κα� πάν:α νικηφόρο y.προς σέ Τούρκους καl
l>ρακους και, σε, καθε Ι>υσκολη στιγμη.
'Άλλωστε, ή ά.ρχικη ά.ναγωγη σέ φιγοuρες χάρτινες - σχήματα
σ� μrατικά, έξα;�- φ�λίζει μ�γάλη όί�εση , γι� ν' �ναπτυχθοuν
τα επeισόl>ια και τα παραμυθια χωρις να χασει την κυριαρχία
του δ τεχνίτης οί5τε στιγμη καl χωρlς νά τ(;u ξεφύγει στιγμη
δ κύριος στόχος : ή οιασκέl>αση τοu κοινοu. Πονηριές, παλλη
καριές, πείνες, έλπίl>ες, έκε"i: καταλήγουν στον Κόσμο τών
Σκιών, Ι>έ Ι>ιχάζεται δ θεατής, Ι>έν παρασύρεται ά.πο παραισθή
σεις, συμμετέχει ά.νεπιφύλαχτα σ' δλα μέ το γέλιο.
Το έντυπωσιακο στοιχείο eίναι βέβαια μειωμένο, καθώς συμ
βαίνει σ' δλα τά κλασικά έ:ργα : ξέρουμε πώς δ Προμηθέας
Θα κατακεραυνωθεί στο τέλος, ξέρουμε πώς Θα καρφώσει
τον 'Όφι δ Μεγαλέξανl>ρος. Ή ένl>ιάμεση δμως γοητεία, τοu
λόγου, τ'ίjς κίνησης, ά.νανεώνεται μέ τούς 'ίl>ιους τούς νόμους
τ'ίjς τέχνης, άν καl σέ Ι>ιαφοpετικο έπίπεl>ο.
Τα τεχνικά μέσα τοu Καραγκιόζη, δπως εlπαμε, καl τα θέματά
του είναι άπλά. ' Η πλοκη δμως Ι>έν είναι άπλοϊκή· συχνα ή
σάτιρα είναι λεπτη καl σύνθετη. Βρίσκει δ Καραγκιόζης στο
l>p6μo ενα πορτοφόλι όίl>ειο. Άπο όπόθεση σέ όπόθεση " ... άν
Ι>έν ήταν όίl>ειο ... " βγαίνει στη σκεπη τ'ίjς καλόβας του ώς όπο
ψήφιος Ι>ήμαpχος, βγάζει λόγο, όπόσχεται θέσεις : " . . . Θα σας
έ:χω β±ρl>ιες δξω ά.π' το ταχυl>ρομείο μέ τη γλώσσα,, κρεμασμένη
να σαλιώνου'Ι οι βιαστικοι τα γραμματόσημα. . . " . . . και Θα
σας διορίσω σέ σταυpοl>ρόμια να Ι>ιώχνετε ά.π' τα σύρματα τα
χελιl>όνια . . . " Καl στη στιγμη κατεβαίνει τρεχάτο-:: , γίνεται
πλ'ίjθος, ζητωκpαυγάζει "έσένα θέλουμε", "αύτά θέλουμε" ,
ψυχολογία l>ηλαi">η και -�θοποιία μέ ά.παιτ+,σεις.
Ή πανάρχαιη, ά.σιατικη καταγωγη τοu Καραγκιόζη φαίνεται
κι ά.πο κάποια ώριμη θυμοσοφία, σχεl>ον ά.ντικειμενική, i:τσι
ι.:πως Ι>ι�γράφει τύπους �νθρώπων. Το Κα�ό, το, Καλο Ι>�ν
είναι προ�ειρα και μονο� ο �ματα , τοπ�θετη,με�ο- Τ ;ς �ερ�σσο
,
τερες φοpες ο, Βεζυpης,
η Ανωτατη Αρχη, απ, την απολυτη
πεποίθηση στην ά.πόλυτή του ισχύ, καταντα μωρόπιστος, Ιtχει
μεταπτώσεις καl τον ξεγελα ε\Sκολα δ Καραγκιόζης κι δ κόλακας
Χατζηαβάτης. 'Η βάναυση πάλι δόναμη τών τραμπούκων τοu
Σαραγιοu : Ντεpβέν 'Αγα, Πεπόνια κλπ. είναι στερεότυπη,
aεν ά.λλάζει ποτέ.
Κ' έπειδη συμβαl>ίζει πάντα ή ά.Ι>ικία μέ την έξουσία, πού είναι
καl πάν;α ξένη έ,ξ�υσί� , οι έπιτ;ιχίες το� �αραγκιόζ:� κ' οι
πανου?γιες του y ια επιβι�ση ταυτ,ιζον;αι �ε το δ ίκιο τ?υ κ�τα
,
πιεσμενου. Κι οταν πετα στον ουρανο _καποια ηρωικη,
παντα
έλληνικη ψυχή, σχεl>ιασμένη σα μέλισσα κι ά.νάβουν βεγγαλικα
κ' ή μουσικη παίζeι "μαύρ' ετν' ή νύχτα στα βουνά . . " τέτοιες
σκηνές ά.ποτελοuν κ ά θ α ρ σ η κ' Ιtχουν περιεχόμενο πιο ού
σιαστικο άπ' τη φτηνη Ιtξαρση τών "πατριωτικών ά.σμάτων".
'Εξ όίλλου στο μπερντέ τοu Καραγκιόζη βρίσκονται λύσεις,
σl: Ι>υσκολίες πού Ι>έν είναι όίσχετες μέ Ι>υσκολίες τοu θεάτρου :
δσα βλέπουμε κι δσ; πρέπει να φανταστοuμε, δσα μόνο άκού
γονται, καυγάl>ες, φαγοπότια κ.όί.- πρόl>ρομοι τών ραl>ιο
φωνικών έκπομπών, οι σπάνιες σιωπές και διακοπές στη
μετάl>οση, εύκολόνο.υνε πολλα καl λένε πολλά. 'Έτσι καl κάθε
ά φ α ί ρ ε σ η στη σκηνογραφία 'ι) στο όίγραφτο κείμενο δπως
την έπιβάλει μιά μετακίνηση, μια μεταβολη χρονική, Ι>ικαιώ
νεται ό ρ γ α ν ι κ α καl l>έν παραξενεύει καθόλου, γίνεται
πρόσ9ετο έκφpα,;τικο μέσον καl ή ά.φαίρεση.
'Απο ά.νάγκη έπίσης όργανικη για πιο Ιtντονη έρμηνεία, χωρις
Ι>ιάθεση για χοντρές ύπερβολές βλέπουμε και Ι>ιάφορες !Ι>ιο,

μορφίες στlς φιγοuρες τοu Καραγκιόζη πολύ εί5γλωττες: το
Ι>εξl χέρι του παραφύσει μακρύ, μέ περισσότερες κλειl>ώσεις,
τονίζει ά.μέσως την ά.ναπότρεπτ-η, σα να ποuμε, άρπαχτική του
ικανότητα. Το χοντρο κεφάλι τοu .Μορφονιοu τονίζει την κουτη
σιγουρια τοu πλουσιόπαιl>ου. Τελικά, τέτοια βοηθ·ήματα έξω
τερικα πηγάζουν ά.πο ά.νάγκες παρόμοιες μ' έκείνες πού δώ
σανε κοθόρνους καl προσωπεία στο ά.ρχαίο l>ράμα.
Καl ή κ ί ν η σ η στο μπερντέ είναι μεγάλη τέχνη : σκύβει
το κεφάλι να συλλογιστεί δ Καραγκιόζης καl το σώμα του
ά.νεβοκατεβαίνει ρυθμικά, σαν Ιtμβολο καμμιας μηχαν'ίjς, 1) ε ί χ
χ ν ε ι τη συλλογή. Πετα πέτρα, τη ζυγίζει, βγάζει άπ' το πόl>ι
του ά.γκάθι κ' ή χειρονομία είναι ά.ργη ά.νάλυση καl σωστη
δσο Ιtνα ralenti κινηματογραφικο καl συνάμα γελοιογραφία.
Ό Μπάρμπα Γιώργος κορl>ώνεται καl το κόρl>ωμά του συνο
ψίζει σελίl>ες όλόκληρες τ'ίjς νεοελληνικ'ίjς ιστορίας. οι 'Εβραίοι
γνωρίζουνται ά.πο την πρώτη στιγμ·ή. Ό Ντερβέν Άγας, ό
Ταχήρ, πέφτουν κάθετα στη σκηνη για τρομοκράτηcrη, . ποτέ
όμαλά.
Τα Ι>ιάφορα ό π τ ι κ α τοuτα εόρήματα - μάλιστα σέ παρα
στάσεις μέ άπλο θέμα : "Γάμος τοu Καραγκιόζη", "Θηρίο"
κλπ. - 'ίσως άποτελοuν τον πιο σοβαρο κίνl>υνο να έκφυλιστεί
σέ θ έ α μ α δ Καραγκιόζης, για κοινο ά.ποξενωμένο καl χωρίς
τlς ά.παιτήσεις τ ο u Λ ό γ ο υ πού είναι ώς τώρα βασικές.
Κ' ol φ ω ν έ ς ά.ποτελοuν Ιtναν πλοuτο - τυποποιημένες, στα
κύρια πρόσωπα, Ι>υνατές, καθαρές - γνωpίζουνται, δσο Ιtνα
δργανο μουσικο σέ μια σύνθεση, δσο μια λαϊκη μελωl>ία· Ι>έ
γίνεται ποτέ σύγχυση. Καl στα Ι>ευτερεύοντα πρόσωπα ή ποι
κιλία είναι μεγάλη : ο[ τσιριχτές γυναικείες, ο[ βραχνές, ο[
έπίσημες, οι κλαψιάρικες, πολλές !Ι>ιωματικές : Ζακυθινά,
'Αρβανίτικα, μάγκικα, Ποντιακά, δλα τα "λαθεμένα", πού τα
προλαβαίνει δλα δ μοναl>ικος καλλιτέχνης. οι βοηθοί, δταν
ύπάρχουν, περιορίζουνται στα ένσωματωμένα τραγούl>ια καl
για τlς παραπανίσιες φιγοuρες δταν χρειάζουνται να βαστα
χτοuν πολλές ταυτόχρονα στο πανί.
'Ίσως, ο! παρατηρήσεις αύτές για την τέχνη τοu Καραγκιόζη
προκαλέσουν σέ μερικούς ά.ναγνώστες Ι>υσπιστία και ά.πορία.
'Όπως τοu tl>ιοκτήτη πού είχε μιαν ά.γελάl>α γέρικη κι δταν
την ιtl>ωσε σ' Ιtνα μεταπράτη να την πουλ·ήσει στο παζάρι
και τον όίκουσε, θύμωσε: " ... είχα έγώ τέτοιο ζωντανο καl Ι>έν
τό 'ξερα ... " Μπορεί δμως να όποστηρί�ει κανείς, κατα την
'ίl>ια λογική ά.ντιστραμμένη, δτι άν βρεθεί κατάλληλος εισηγη
τής 'ι) Ι>ιαφημιστής, άν καμμιrl. φορα σέ κανένα Φεστιβαλ ά.ξιω
θοuμε νά ιΙ>οuμε καl λίγο Καpαγχιόζη, μέ εισιτήριο 20 ώς 200
Ι>ραχμές, τότε 'ίσως Θα προσέξουμε καλύτερα την ά.ξία του.
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Ό Καραγκιόζης είναι σαν το ά.ττικο θυμάρι. 'Αποστpέφεται
τlς κηπουριχές έπεμβάσεις, τούς έξευγενισμούς καl τα κλα
δέματα - αύτα πού Ι>έχονται ά.Ι>ιάκοπα όίλλα ε'ίl>η τέχνης στο
πέρασμα τών καιρών. Τα θέατρα γίνονται ά.νοιχτά, κλειστά,
κυκλικά, πολυπρόσωπα, μονοπρόσωπα, ό Κινηματογράφος
γίνεται πολύχρωμος, στερεοσκοπικός, πανοραμικός, σινεμα
σκοπικός, ή τηλεόραcrη, έπίσης, άλλάζει όλοένα. Ό Καραγ
κιόζης μένει πιστός στ' ά.ρχα"i:α έκφραστικά του μέσα καl
τα σύνεργα κ' ο[ ά.λλαγές του, μέσα στούς καιρούς, γίνονται
τόσο ά.?Υά, σχεl>όν ά.νεπαίσθητα, δσο κ' ο[ μεταβολές τοu
κλίματος η τοu βυθοu στlς ά.μμουl>ερές ά.κτές.
'Ωστόσο, μιλώντας τη γλώσσα τ'ίjς παράl>οσ·ή ς του, πέτυχε
να μην την κατεβάσει ποτέ ώς το έπίπεl>ο τ'ίjς " μουσειακ'ίjς , ,
νεκρ'ίjς l>ιαλέκτου. Είναι μια παράl>οση " έν l>ράσει " η, χα
λύτερα, μια l>ράση πού κρατάει όλοζώντανη την παράl>οση
καθώς τη φέρνει άl>ιάκοπα σ' έπαφη μέ το σύγχρονο χοινο
καl τούς παλμούς του.
Ό συμβολισμος τών τύπων του, μ' δλη τη φαινομενικη χά
ποτε άπλοϊκότητά τους, κλείνει μέσα του όλόκληρες χοινω
νικές χατηγορίες ά.νθρώπων, Ιtχει l>ηλαl>η ά.ντίκρυσμα στη
ζωή. Κι άν ή τεχνική του είναι ά.νακάλυψη τ'ίjς 'Ασίας, ή
ψυχή του, δμως, είναι έλληνικότατ-η - Ιtχει, l>ηλαl>ή, καl το
Ι>εύτερο βασικο συστατικο τ'ίjς ά.ληθιν'ίjς τέχνης, πού πρέπει

νά 'χει τlς ρίζες της σ εναν καθωρισμένο έθνικό χώρο. 'Απ;
αύτή τήν &ποψη, οι ρίζες τοϋ Καραγκιόζη, δπως διαμορφώ
θηκε σ;ήν '�λλάδα, τραβiiνε, πο�ύ πιο βαθιά �π' τ,δ �ιfε?αί�
να κι αντλουν μυθοπλαστικη δυναμη κατευθειαν απ τη σα
τιpα τοϋ Α'ίσωπου.
Μήπως � �πάρμπα Γιώpγο,ς δέ� Ιtt-ει σ�ετικ,ά ;ο�ς tδιους ;ρ ?
πους και τα χαρακτηριστικα του αγαθου και οξυθυμου Αισω
πειου λιονταpιοϋ ; Κι ό Χατζηαβάτης; Κοιτάξτε τά κόλπα
του, τή γαλιφιά του, το πώς άρχίζει μιά δουλειά και πώς τήν
τελειώνει, και θά δε'ϊτε μιά άληθινή όμοιότητα δράσης μέ τήν
κλασική Αtσώπεια άλεποϋ. Κι ό Καραγκιόζης, ό πειναλέος
πάντα σκύλος, πού τον !:χουν τοϋ κλώτσου και τοϋ μπάτσου;
ΔΕ: χάνει ποτέ τήν αισιοδοξία του και τελικά, δσα κι αν τρα
βάει, μένει πιστός στή φιλία.
"Αν προχωρήσουμε στούς παραλληλισμούς, θά βροϋμε κοινά
στοιχε'ϊα καl στή δομή καl στο μύθο και στο διάλογο και στο
τελικό ήθικδ έπιμύθιο. Κ' έκτος άπ' αύτά: Οι 'ίδιες καθορι
σμένες μορφές - σύμβολα, συνθέτουν άμέτρητους μύθους. Το
'ίδ�ο άκρ ψώς κάνου� και οι καθ�ρισμέν;:ς μ?ρφες το? :κ;αραγ
κιοζη
που παρουσιαζουν πολυποικιλες υποθεσεις. Με τη δια
φορά πι\>ς σ' αύτδν ή σάτιρα εΊναι άνθρωπόμορφη - πιο κον
τά δηλαδή στο ρεαλισμό. Κι ό καλλιτέχν"Ι)ς πίσω άπ' το πανί
δίνει φωνή και κίνηση στlς φιγούρες, μ' &λλα λόγια στlς μά
σκες τοϋ άόρατου έαυτοϋ του. :Μοιάζει άρκετά με τον μασκο
φόρο έρμψευτή τών άρχαίων θεάτρων !
Πολλά προβλήματα λύνει αύτή ή μάσκα. Καl πρlν άπ' δλα
το πρόβλημ� ;'ii� οtκονο_μίας. Ό , φτωχός κ,αρ �γκιο�οπαί
χτης εΊναι σ αυτο πλουσιοτερος κι από τον πιο ευκαταστατο
θιασάρχη, πού χρησιμοποιε'ϊ ζωντανούς ·Ι)θοποιούς. Μπορεί νά
διατηρε'ϊ &νετα Ιiναν πολυπρόσωπο θίασο, μοναχός του. 'Α
φήνω το &λλο πλεονέκτημα: τη δυνατότητα πού 'χει ό καραγ
κιοζοπαίχτης νά παίζει σέ μιά παράσταση δέκα καl δεκαπέντε
ρόλους μαζί. Πράγμα πού οίίτε νά τ' όνειρευτε'ϊ μπορε'ί Ιiνας
:;αλλιτέχν;ης, το,ϋ , άλΊ\θινοϋ θεά�ρου. ,
,
Υστερα απ αυτες τις διαπιστωσεις δε χρειαζονται
πολλα, για,
νά , έ �η· γηθε'ί ή �ξ�πλωσ,η τ�ς κα� αγκ�οζοπαιχ;ικ'ij? τ_,έχν�ς
, που χε τόσα λιγα μεσα η φτωχια για να δω
στην Ελλαδα
σει διέξοδο σ' άμέτρητα παιδιά της καl στίς πύρινες καλλι
τεχνικές τους tδιοσυγκρασίες. Μιά όλόκληρη περίοδο - Cίρ
χισε τά πρώτα μεταεπαναστατικά χρόνια και την προφτά
σαμε κ' έμε'ίς, τά παιδιά τοϋ δεύτερου παγκόσμιου πολέμου δ/:ν όπ'ijρχε χωριο στήν έπαρχία καί συνοικία στην πολιτεία
χωρις τον έπίσημο έπαγγελματία καραγκιοζοπαίχτη - χώ
ρια τούς έρασιτέχνες.
ΕΊναι Ιiνα φαινόμενο πού δέν /!;χει προ·ηγούμενο στον εύρωπαΊ:κδ
του).άχιστο χώρο. Ό Καραγκιόζης, χωρίς όπερβολή, Ιtπαιξε
έδώ, γιά Ιiνα δρισμένο διάστημα, το ρόλο πού θά 'πρεπε νά
πα�ξουν Cί�λα 7:.ιο, άνεπ;υγμένα έ�;πο� ιτιστι_κ ά � ινήγ-ατα, ,μέσα
στα πλατια λαικα στρωματα. Με τα καλα και τα κακα του
συμπλήρωσε Ιiνα έκπολιτιστικο κενό, πού, Ιtτσι 'ι) άλλιώς, θά
'μενε Cίδειο στήν πνευματικά έρειπωμένη 'Ελλάδα τών μετα
επαναστατικών χρόνων. 'Έδωσε, μ' Cίλλα λόγια, το θέαμα
στο λαό. Κι ας θυμηθοϋμε καl κάτι Cίλλο: Μιά δλόκληρη πε
ρίοδο. δταν ή καθαρευουσιάνικη σχολη εΙχε πλημμυρίσει τά
πάντα μέ τήν παχειά σάν κρούστα νύχτα της, δ Καραγκιόζης
:ι)ταν το μοναδικό θέατρο πού έκφραζότανε στη λα'ίκη δημο
τική γλώσσα. Μέσα στη μαυρίλα τοϋ γλωσσικοϋ σκοταδισμοϋ
οι ταπεινές του λάμπες και τα κεριά, ξέφυγαν πολύ μπροστά
άπ' τον ταπεινό τους προορισμό κ' /f;γιναν μεταβατικές σκυ
τάλες πού μεταφέρανε ζωντανο το δημοτικίστικο φ(;'> ς.
Στ' άλήθεια, πολύ σοβαρ·)j θιΧ βροϋνε την προσφορά τοϋ Καραγ
κιόζη οι ιστορικοί, αν τον μελετήσουν μέ τη σοβαρότητα πού
τοϋ άξίζει,

ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟΝ ΖΕ·Ι·ΜΠΕΚΙΚΟ
ό

' Ο Γιιάννης Τ'7'cφούχ•ης, στ
&ρθ.ρο του yιά τόν Κ σφαγκι•όζη, &.ναφέ
ρειται κα�ί στό «χορό τών χ ο ρ ώ.v, τόν Ζεϊμ1t1ύι< ι1κο». Μ ι κ ρό σχόλιο cττή11
άναφο·ρ·ά του αύιτή &:πο.τ εlλεϊ τό πeχιρακάrτω σl).μ1είω�μq: :

οι πουριτανοί, άμαθε'ίς λάτραι 1.'ijς δημοτικ'ijς μουσικ'ijς, &μα
άκούσουν τη λέξη " ζεϊμπέκικο " γίνονται Ιtξω φρενών. " Τούρ
κικο ", λένε, " δέν εΙναι έλληνικο " 'ι) " άπδ ποϋ κι' ώς ποϋ
έλληνικό ! ". Βέβαια, κανένας χορός 'ι) ρυθμός ένδιαφέρων δέν
εΙναι, tσως, έλληνικός, συμπεριλαμβανομένου, άσφαλώς, καl
τοϋ... Καλαματιανοϋ. Το Τσάμικο εΙναι άρβανίτικο, δ Ζεϊμπέ
κικος, χορός της Θράκης, πατρίδος τοϋ Όρφέως, πού ώς

yνωστbν �ταν... •.i;οϋρκος ( ι:iφοϋ καl οι άρχα'ίοι τον παριστd
νουν με φρυγικά παντελόνια καl φέσι φρυγικό ) , ξεκίνησε μαζί
με τη φυλή τών Ζεϊμπέκηδων ( φυλή οχι χριστιανική άλλ' οίίτε
μουσουλμανική ), γιά νά έγκατασταθε'ί στά παράλια τ'ijς Μ.
'Ασίας, δπου, καθώς λένε οι έπιστήμονες, οι Ζεϊμπέκηδες άναγ
κάστ-ηκαν τελικά νά έκμουσουλμανισθοϋν. Κανεlς Τοϋρκος στά
βάθη της Τουρκίας δεν ξέρει, οίίτε μπορε'ί νά χορέψει Ζεϊμπέ
κικο. Πρέπει νά 'ναι άπο τά παράλια τ'ijς Μ. 'Ασίας κι οχι
χωρικός. Τά Φρύγια καl Λύδια και τά Μιξολύδια μέλη τών
'Ελλήνων τοϋ Χρυσοϋ Αtώνα συνεχίζονται άπο τ' άνάλογα
μέλη τών άπογόνων τών tδίων λαών στήν έποχή μας. Ή άναι
μικη - Έλληνικη Μουσικη έτράφηκε πάντα άπο το έξωτερικο
και μέ την ξένη μ?υσική έδυ�άμωσε. 'Αλλ� κι ,α� ά>;όμα ό �εί
;
.
μπεκικος
εΙναι τουρκικος, τοτε εΙναι καιρος ν αλλαξουμε ιδεα
γιά την τουρκικη τέχνη κι οχι νά ντρεπόμαστε γιά /iνα εύγενικο
χορό, πού αύθό� μητα δ, λαος τον, Ιtκ�νε πανελ�ήνιο ; οι άι:αθε'ίς
_πουριτανοι, χωριζουν
τη μουσικη σε δημοτικη και ρεμπετικη,
σέ " όγιεινή 'ι) άνθυγιεινή ", σέ χωρική βαλκάνια παραδεκτ-�,
'ι) σέ καλλιτεχνικά άπαράδεκτη. Ό έθνικισμδς μiiς πιάνει, στην
Τέχνη, μόνον δταν πρόκειται νά ζημιωθοϋμε. Ποτέ, δταν
πρόκειται νά πλουτισθοϋμε ! Ό πανάρχαιος Ζεϊμπέκικος εΊναι
νοσηρός δσο δ Εύριπίδης κι ό Μπωντλαίρ ! . . Τι νά γίνει; 'Όλα
δέ μπορε'ί νά 'ναι συγχρόνως ύγιεινά και μεγάλα !..
γ. τσ.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΈΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΑΣ
Ό σ�υ�ορy.άtrη.ς τοϋ -.ούχου.ς Δημ . Λου�άτος, &ναq>ερόμwος σέ tt�όσ•
φατη κί�ηση τοϋ Δι,οθνιe>ϋς Κ ένττρ<>υ Μvλετών τfις Μαρ ι e>νέττας (κού
tcλας κα[ .σ-κοwν ) , μάς yράφει τά πσορακ·όcτω :

Μέ την εύκαιρία τ'ijς ώρα(ας πρωτοβουλίας σας, ν αφιερώ
σετε Ιiνα τεϋχος τοϋ έξαίpετου περιο/Ιικοϋ " Θέατρο " στην
παρουσίαση καl μελέτη τοϋ έλληνικοϋ Καραγκιόζη, νομίζω
πώς μπορώ και πρέπει νά σημειώΙJω κάτι πού άφορii τη θέση
του στή σημερινη /Ιιεθν'ij Ιtι;ευνα γιά το Κουκλοθέατρο γενικά.
Τον Αίίγουστο τοϋ 1 958 Ιtγινε στη Λιέγη τοϋ Βελγίου ίiνα
έπιστημονικδ Συνέδριο γιά την παραδοσιακη Μαριονέττα
( Congres international de la Marionnette traditionneJle ) ,
όργανωμένο Cίριστα άπδ τη Λαογραφικη 'Επιτροπή τών 'Εορ
τών της Λιέγης ( Commission du Folklore de la Saison
Liegeoise 1 958 ) , δπου συγκεντρώθηκαν πολλοί θεωρητικοι
τ'ijς ιστορίας καί της λαογρ,αφίας τοϋ Κουκλοθεάτρου, μαζι
μέ διαλεχτούς έκτελεστες άπδ δλες σχεδόν τίς χώρες τοϋ κό
σμου.
Στο διεθνές Κουκλοθέατρο άντιπροσωπεύτηκε, φυσικά, καl το
λεγόμενο " Θέατρο Σκιών " κι δ ύποφαινόμενος άνέλαβε νά
μιλήσει στούς συνέδρους γιά την ιστορία και την παράδοση
τοϋ δικοϋ μας Καραγκιόζη, συντροφευμένος άπδ το καλο
συγκρότημα τών Σπαθάρηδων (πατέρα και γιοϋ ) πού �r.αι
ξαν κ' ένθουσίασαν, άλήθεια, το1'Jς συνέδρους και το βελγικο
κοινό. (Γιά τον τούρκικο Καραγκιόζ-!) μίλησε ό έκλεκτδς Τοϋp
κος έπιστήμονας κ. Ρ. Boratav, χωρίς δμως συνοδευτική
παράσταση ) .
Έκε'ίνο, λοιπόν, πού θέλω νά κάμω τι�ρα γνωστό, εΙναι πώς
άμέσως ϋστερ' άπδ το Συνέδριο, ιδρύθηκε, έκε'ί στη Λιέγη,
Ιiνας διεθνης 'Οργανισμός γιά την έπιστημονικη itρευνα, τη
συγκριτικη μελέτη και την ύλικη και ·Ι) θική ύποστήριξη τών
θεάτρων της Μαριονέττας (κούκλας και σκιών ) , με το βρα
χυγραφικδ τίτλο C.I.P.E.M.A.T., πού θά π'ίj : Centre lnter
national Pour l' Etude de la Marionnette Tradionnelle ".
Το Κέντρο αύτο Ιtχει την ίiδρα του στη Λυών (Γαλλία ) , έν<ϊ>
χρέη Γραμματέως άσκε'ί στη Λιέγη, δ Βέλγος λαογράφος,
καθηγητης Roger Pinon (64, Avenue Blonden ) ).
Τ ο C.I.P.E.M.A.T. στηρίζει, βέβαια, τlς οtκονομικές ' προο
πτικές του στην ένίσχυση τ'ijς UNESCO και Ιtχει έπιστημο
νικη καl καλλιτεχνικη συνεργασία μ/: παρόμοιους όργανισμούς
στήν Τσεχοσλοβακία καί στην 'Αγγλία. 'Αλλά έπιθυμε'ί ν'
αύξήσει τον κύκλο τών μελών, τών συνδρομητών και τών
ύποστηpικτών του με την άπευθείας έγγραφή εtτε στο Μου
σείο Μαριονέττας τ'ijς Λυι�ν, εtτε στη Γραμματεία τ'ijς Λιέ
γης (κ. R. Pinon ) , εrτε καί με συνεννόηση μαζί μου. Το
C.I.P.E.M.A.T. μοϋ Ιtκαμε την τιμή, νά με �χει μέλος στο
πρώτο έξαμελες 'Οργανωτικό του Συμβούλιο.
Δ ΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ
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ΤΟ ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ο

ΚΑΡΑΓΚΙ ΟΖ Η Σ

ΔΗΜΙ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ω Ν Ν Ο ΜΑ Δ Ω Ν
ΚΑ Ι ΤΩΝ ΖΩ Γ ΡΑ Φ Ω Ν ΤΟΥ Ι ΡΑΝ
Ό Πέρσης καλλιτέχνης καί ΟεατρικίJς μελετητής Μετζίτ Ρεζ
βανί κυκλοφόρησε τελευταία ατό Παρ{σι μιά μελέτη τριακο
σfων σελtδων μέ θέμα " Τό θέατρο καί ό χορός στό 'Ιράν".
Ένα dπό τά κεφάλαια τοϋ βιβλfου dναφέρεται στό Περσικό
θέατρο τών Σκιών καi dναδημοσιεύεται αvτούσιο παρακάτω :
Αύτος δ κόσμος 8που μέσα του κινιόμαστε
llχει γιa πρότυπο φαντασ τικο φανάρι.
Ό fjλιος ε lν' ή λάμπα του κι δ κόσμος το φανάρι
πού μέσα, σaν φιγούρες του, κινιόμαστε.

ΟΜΑΡ ΚΑΓΙΑΜ
Δε μπορουμε νά ξέρουμε πότε γεννήθηκε το θέατρο αύτό.
Ά�λά και μόνο τ' ονομα. του, Κεμέ σαέ γκερντόν, 3είχνει πώς
ύπηρξε το θtατρο τών νομιΧ.3ων του ΊριΧ.ν, πού ζουσαν σε
σκηνές. Χω?lς καμμιά 3υσκολία, οι όίνθρωποι αύτοl μπορου
σαν νά όργανώσουν μέσα στlς πιΧ.νινες κατοικίες τους το πρω
τόγονο αύτο θtαμα. 'Έ:ρτανε νά κόψουν μερικές φιγουρες χω
ρίς λεπτομέρειες, άπο 3έρμα η όf.λλη συμπαγ'ίj uλη, και ν' άνα.
ψουν φωτιά στή σκηνή. οι έ:πιφιΧ.νειές της μεταβιΧ.λλονταν
τότε σε όθόνη, eτοιμη γιά τήν παριΧ.σταση τών σκιών.
Σε μερικi:ς περιοχες του 'Ιράν τά θειΧ.ματα αύτά ζουν άκόμα
καί σήμερα. Πρίν άπο 50 - 55 χρόνια Ύ)ταν γνωστά σ' δλό
κληρο το ΊριΧ.ν. Το θέατρο αύτό, μέ τήν τεχνική τ'ίjς παριΧ.
στασης καί μl: τή μορφή πού 'χουν οι φιγουρες του, θυμίζει
το τούρκικο θέατρο σκιών, τον Καρά - γκιόζ, πού σημαίνει
μαυρα μιΧ.τια.
Κατά τή γνώμη του 'Αντόλφ Ταλασο κι &�λων εύρωπαίων
άνατολιστών, το τούρκικο θέατρο σκιών προε?χεται .άπο τίς
ίρανικες μαριονέττες Πεχλιβάν - κετσέλ, π'ίjpε δμως χαρα
κτήρα φαλλικό, πού 3i:ν τον εΙχε στήν άρχή του.
ΕΙναι γνωστο πώ; στΥ)ν Τουpκία, έκτος άπο το θέατρο σκιών,
aεν ύπίj,)χ:χν &λλα θz:Χμ:χτχ. ΔΙ: λογc,ιpι:Χζουμε τά θέατρα και
τούς πλανό3ιους θεχτ,) ίνους Όρτα οϊvί γιατί σε μεγιΧ.λο μέpος
χρωστα ε τήν uπα?ξή του; στο Δυτικο Θtατρο. ΠιΧ.ντως οu
τε οι πλανό&ιοι αύτοί θεατ,) ίvοι οuτε το ί3ιο το 3υτικο θέατρο,
μπορουν νά συναγωνισθουν τον Καρά·- γκιόζ πού κατιΧ.κτησε τέ
τοια θέση, ώστε νά γίνει το έ:Jνικο θέατρο τών 'Οθωμανών.
Το θtατpο αύτο 3zν ύπ:Χρχει μόνο στ)]ν Τουρκί-χ, στή Συρία
καί στήν Α'ίγυπτο, μ:Χ και σ' δλα τ' ά:ρρικανικά παριΧ.λια τ'ίjς
Μεσογείου, έ:νώ ξεχιΧ.στηκε στον τόπο τ'ίjς καταγωγ'ίjς του,
·το 'ΙριΧ.ν. ΣΙ: καμμι:Χ πεpί;ττωση 3έ θά μποpουσε νά κατιΧ.γε
ται άπο τον κόσμο τών σουννιτών γι-χτί Θα. 'ταν στ.:Χ μιΧ.τια
του πιστου σοe>ννίτη πολύ μεγ:Χλο άμά?τημα νά παραβε'ϊ τίς
έ:ντολες του Χαψάτ, άναπα?ασταίνοντας άνθρώπινες μορφες
- και το σοβ:χpότερο - 3ίνοντιΧ.ς τους ζωή. οι Πέρσες, δμως,
σχε3ίαζαν θαυμιΧ.σιες μινιατου,) ες, πού εΙναι γι' αύτες περη
φ:χνα τά Μου:;ε'ϊα. πού τίς κατέχουν.
Μπορε'ϊ λο�πον ν' άπο3ώσουμε σ' αύτούς τούς ζωγριΧ.φους
καί τού� καλλιτέχν�ς τή 3ημιουpγία του Καρά - γκιόζ γιατί
έκε'ϊνοι ήταν πα.ντα άπαλλαγμένοι άπο τέτοιες προλήψεις, κι
δπως άνα:ρt?αμε, το 'Ιράν εΙναι ή μονα3ική μουσουλμανική
χώ?α πού 3ιωετε . καί 3ιαθέτει άκόμα ολες τίς μορφές τ'ίjς
θεατpικ�ς τtχνης.
Έκτος άπ' α·jτο το θfατρο, οι Πέρσες γνώ?ιζαν άπο τήν άρ
χαιότητα κι &λλες μο,) φ1:ς κουκλοθέατρου. Γιά τήν καταγω
γή του Καρά-yκιόζ οί Τουρκοι 3ιηγουνται πολλούς μύθους.
'Ένας άπ' αύτούς άναφέρει πώ; οί 3υο 'iJρωες του τούρκικου
θειΧ.τρου σκιών, δ Καρά - γκιόζ καl δ Χατζή - 'Εϊβάζ, Ύ)ταν
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3υο αύλικοι πού έ:κτελέστηκαν. Μιά μέρα πού δ ΣουλτιΧ.νος
Ύ)ταν λυπημένος, δ σοφος Σεtχ - Κιουστερ'ίj - πού τ' ονομιΧ.
του άναφέρεται συχνά στά !:ργα του θειΧ.τρου σκιών - θέλον
't'ας νά φέρει τή μετιΧ.νοια στήν καρ3ιά του Σουλτάνου, Ιtφτια
ξε φιγουpες πού !:μοιαζαν πολύ μέ τον Καρά - γκιόζ καl
τον Χατζή - 'Εϊβάζ καί τlς !:3ειξε στο σουλτιΧ.νο.
Σ•.Jμφωνα μΕ: μιά &λλη έ:κ3οχή το θέατρο σκιών παρουσιάζε
ται στήν Τουρκία στά χρόνια τ'ίjς 3υναστείας του σουλτάνου
'Ορχάν (1326 - 55 ), μά στο 'Ιράν Ύ)ταν γνωστο πολύ πιο
πρίν.
'Υπάρχει άνάμεσα στά ποιήματα του 'Ομάρ Καγιάμ, πού
· πέθανε στά 1 1 23, eνα πού μιλάει γιά Φανιούς - Κιάλ (έ:πί
λέξει: μαγικο φανιΧ.ρι, φανταστικο φανάρι ) πού το παρομοιιΧ.ζει
μΕ: τον κόσμο. Ό '\\λιος εΙν' ή λάμπα του (τσιράγκ}, καl το
φανάρι (φανιού�) δ κόσμος, καί ο[ &νθρωποι μαριονέττες
( σοβέρ : σκιές, φιγουρες ).
ΚΕΜΕ ΣΑΕ ΓΚΕΡΝΤΟ Ν : ΤΟ ΤΣΑΝΤ Η Ρ Ι ΤΩΝ
ΝΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΣΚΙ ΕΣ .

Θά περιγράψουμε τώρα μl: λεπτομέρειες το Θέατρο Σκιών
καί το ίρανικο Θέατρο Σκιών. Ό ούσιαστικος
χαρακτήρας του Καρά - γκι.)ζ εΙναι αtσχρός. Παριστάνεται μέ
όπερφυσικο φαλλο πού του χρησιμεύει και γιά δπλο μάχης.
Ό Καρά-γκιόζ 3έ ντρέπεται γιά το φαλf.ό του. Σε κανένα &λ
λο θέατρο του κόσμου δ φαλλικος χαρακτήρας 3έν παίζει τόσο
σημαντικο ρόλο.
Σ' ολες τίς περιπέτειες του Καρά - γκιόζ δ φαλλος παίζει βα
σικο ρόλο. 'Έξαφνα, δ Καρά - γκιόζ άναλαμβάνει νά περι
φ;>ουρήσει τήν άγνότητα τ'ίjς γυναίκας του φίλου του, πού
ltχει πάει ταξί3ι. Έπει3Ύ) φοβiΧται μ·�πως ύποκύψει στον
πειρασμό, άποφασίζει νά ξαπλώσει πάνω άπο ενα ρυάκι γιά
ν:Χ χρησιμέψει σά γεφύρι στούς 3ιαβάτες. Ή άνάμνηση, ομως,
τ'ίjς γυναίκας του φίλου του aεν του φεύγει άπ' το μυαλΟ και
τον έ:ρεθίζει. οι 3ιαβάτες πού περνiΧνε άπο τη γέφυρα μένουν
κατάπληκτοι: Τί νά 'ναι τουτο το μεγιΧ.λο κοντάρι καρφωμένο
καταμεσlς στή γέφυρα; Τά κορίτσια πού ltρχονται νά πλύνουν
ρουχα στο ρυάκι 3ένουν στο ύποτιθέμενο αύτο κοντάρι ενα σκοι
νί κι άπλώνουν τ' άσπρόρρουχά τους νά στεγνώσουν. 'Ύστερα
περνάει eνα καραβάνι. Δένουν έ:κε'ϊ τά μουλάρια καί τίς κα
μ'ίjλες. Μά νά, πού eνας σκύλος δρμά, το 3αγκώνει και το
ξερριζώνει. Ό καημένος δ Κιiρά - γκιόζ γίνεται εύνουχος.
'Α,)γότερα, δ Μω:Χμεθ του ξανα3ίνει το φαλλό του. 'Όλες οι
περιπέτειες του Καρά - γκιόζ Ιtχουν τον ί3ιο χαρακτήρα.
Ό 'Αντολφ Ταλασο καλε'ϊ νά προσεχτε'ϊ το γεγονος πώς πολ
λες σκηνΕ:ς άπ' το θέατρο του J\!Ιολιέρου είσχωρήσανε στο
3ραματολόγιο τοϋ Καραγκιόζ.
Στο ίρανικο θέατρο σκιών Κεμέ σαέ γκερντόν το φαλλικο
στοιχε'ϊο aεν ύπάρχει πιά καθόλου.
Ή 3ιαρρύθμιση του θεάτρου εΙναι πολύ άπλή. "Αν το θέαμα
γίνεται σέ α'ίθουσα, κpεμουν σΕ: μιά γωνιά ενα &σπρο πανί.
Πίσω άπ' αύτΎ) τΎ)ν όθόνη κάθεται ό χειpιστΎ) ς πού κατευθύνει
τlς μαριονέττες. Στήν περίπτωση πού το θέαμα, γίνεται στο
uπαιθρο δ χειpιστΎ)ς κάθεται μέσα στο τσαντ'ίj pι πού, μπροστά
στην πόρτα του, άπλώνουν τεντωμένο gνα πανί. 'ΑπΟ πάνω
κρεμουν μιά λάμπα καl μπροστά άπ' τ·)Jν όθόνη παίρνουν θέ
ση 3υο η τρε'ϊς μουσικοί.
ΊΌ θέατρο σκιών άποτελε'ϊται άπο πολυάριθμες φιγουρες, πού
κόβονται άπο καμηλό3ερμα καλά κατεργασμένο. ΕΙναι 3ια
φανε'ϊς, σκαλιστές, καl !:γχρωμες. Το μέγεθός τους εΙναι πά
νω άπο ε'ίκοσι πόντους. Στο έπάνω μέρος του σώματος γίνε
ται μιά μικρΎ) τρύπα δπου μπαίνει ιtνα ξύλο για νά κατευθύ
�ονται οι ,φιγο?,ρες. �άp,η στο φi?ς πού π�φτει, ά;�-ο ψηλά ο6τε
ο χειpιστης, ουτε τα ξυλα - λαβες εΙναι ορατα απο το κοινό.
"Αν οί μαριονέττες πρέπει νά κινοϋν χέρια καί πό3ια, γίνον
ται κι &λλες τρύπες καt ή φιγούρα κατευθύνεται μΕ: πολλά
ξύλα - λαβές.
ME DJID REZVANI
(Μετ. Τ. Δρ. )
Καρά - γκιόζ

θΕΑΤΡΙΚΗ
Συμβολη στη μελέτη τοiί Καραγκι6ζη,
ποv έπιχειρεϊ τό παρόν τεύχος τοiί "Θεά
τρου", εlναι καί μιά πρώτη. έντελώς
στοιχειώδης Βιβλιογραφία, ποv δημο
σιεύεται παρακάτω :
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ
ΒΑΣ Ι1λ·Ε Ι ΑΔ Η Σ ,
Ν. :
«'0
Κ αραγιtιόζη,ς».
' Ηlμερολόγισν Σ κόκου. 'Αθijναι, 1 ·89 5 .
Τ Σ Ο Κ Ο.ΠΟΥΛΟ Σ , Γ. : «Τό ιλλη1νικ.όν λαϊκόν
θόοοτρον· δ Κ α: ρ οογ-κι όζης». Π�cρ ιοδ 11κό «' Η
ε!-κονογρα>φ"μέν.η », Άθijναι, 1 9 1 8, &ρ. τεύ
χους 1 59, 1 t 0, 1 ·6 1 κα:ί 1 62 .
Κ ΥΡ Ι Α Κ Ι ΔΗ Σ , Σ τ ίλιπων: Β ι<!λιοκρισία στό
π.�ρ,.οδ1�ό «ΛΑΟΓΡΑΦ I Α» γιά τή μελέτη rcϋ
L. Rouss : I , « K aragheuz ου un the&tre d,ombres
ά A thenes». Ά6ίjναι 1 92 1 , Τόμος 8ος, σελ.
2:80-283.
λ ( Α Σ Κ Α ΡΗ Σ ) , Ν. 1 . : «Κ οοροοy:κιόζης» . .'Αρ
θρο Ο'Τό Έγ•ωκλοπαιδ ι1κό Λεξ.ι0<ό Έλωθφου
δ·άι<η, 'Αθί'jναι, 1 92 9 , τόμος 7 ος .
_
CΑ· Ι ·ΜΙ
Giulio · « K a ragujozi, ou la come.
die g r e ue dan l'άme du theάtre d ' o mbres»
avec 40 gravures sur bois pcir Κ. Vrieslander.
A thenes, l 9 J 5 .

�q

�

Κ Α · Ι ·ΜΗ , Τζοί>λ ι ο υ : «'Η Ι σ τ ο ρ ί α κ α ί � τ έ 
χνη τ ο u Κ αραγκιόζη·». Ά&ήνα, 1 93•7. Έκδο
ση <<'Ελλην ικές Τέχνες», σχijμα 80, σε.λ. 3 2 .
ROUSSFL, Lουιs : « Κ οοραγκ.ιόζης». Άρθρο σ•ή
Μεγάλη Έλλη;νι�ή Έγκυκλοπα(1δ εια, τόμος
. 1 Ι3 ος, Ά1θijναι, 1 93 0 .
ΠΟλ Ι ΤΗ Σ , Φώτος: Τρεϊς lΠΙι1φυλιλ !δες γ ι ά
τόν Κ αραγκιόζη. Έφ. «ΠΙ.><->lα» 1 5 κ<:<ί 2 2
Ί ουλ. 1 93 1 , 7 Ό κ τ . 1 93 2 . Άν'<Χδημοσι εύ
Ο\J'Τ α ι στήν «Έκ.λογή άτrό τό Ε.ργο του». Τδ·
μος 2 ος, Άθίjνα.ι 1 93 ·8 , σελ. 1143-1 48,
1 48-11513 Κ·Ο'.ί 2 07-2 1 12 .
Γι.άννη ς :
«Tiiς τέχνης
Β·λΑΧΟr Ι Α Ν1Ν Η Σ ,
Τ'ά φαρμάικια». CH δύσκολη ζωή τοσ καρα
yκιοζοπα·ίχτη σέ μορφή διηγή μ ατος. Περιο
δ ι•κιό « N CA Ε Σ Τ Ι Α», Ετος 1 70 , Άθiiνα ι .
1 9'Φ3, σελ. 853-860, 926-933 καί 1 0 4•9
-11()5'4.
ΜΑΡΚΑ·Κ Η Σ , Πέτρος : «Ή κατcχγωγή τοίί
Καpcχyκ ι1όζφ>, στή «ΦΙ λΟλΟΓΙ ΚΗ ΠΡΩΤΟ
Χ· ΡΟ Ν 1 Α», χpόνος 2ός, Άθfiναι, 1 944, σελ.
1 2 8-1 33.
ΚΑΙΚΟΥΡΗ, Κατερί.να : «Προα1σqη,τ ιικ fς μορ
το
θεάτρου». Άθijvcxι, 1 1;1 46 , σελ. 1 80
-�119 2 .

φές
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ΚΑ Κ Ο Υ Ρ Η , Κ ατ ε ρ ί ν cχ : « ' 0 Καραγκ ιόζης».
Έπιψυλλί'δα στήν «' Ελευθερ ία», 1 4-1 2-50.
Κ ΥΡ / ΑΚ Ι ΔΗ Σ ,
Γ. Α . :
« ' 0 ,Κ αραγκιόζης
κ . τ . λ . » στό περιοδuκό « Ε Κ λΟΓΗ» τc>μος 6ος,
ΆθΤjναι 1 950, σελ. Brl-86.
ΜΠ Ι ΡΗ Σ , Κώστας: «'0 Καραγκιόζης, 0ληνι�ό λαϊκό θέατρο». « Ν1Ε Α Ε Σ Τ I Α» τόμ.
512, 1 952, &,,,ό σDλ. 846 κοιί &�άτυπο.
ΜΠΙ Ρ Η.Σ , Κ ώστα.ς : «'Η λεβενηά τίjς Ρού
μ1Uιης στό έλλη·ν ι κ ό λαϊκό θέατρο». « Ν Ε Α
Ε Σ Τ I Α», τ . 6 1 , 1·957, σriλ. 6061-668.
ΠΑΠΑΔΗ Μ Η Τ Ρ Ι ΟΥ, Έλλrι: « ' 0 Κ αραγκ 1α
ζης» έλλην ι κ ά κ cχ ( γοιλλι κ.ά. Σ χέδια κ α ί φ ι 
γοϋρες Εόγ. Σπcχθά.ρη, φωτογρcχφίες Γιά>ννη
Τσαρούχη, σύνθεση Γιώργου Μανουσάκη. 'Α
θϊΊναι 1 954, σχiΊμα 1 60, .σελ. 24.

�

ΔΗΜΑΡΑ Σ , Κ. Θ . : «' l στοp ίcχ τ ς Ν εοελ
.
λη νl'κ ijς λογοτεχν!ας», 2." l κ.δ οση, ' Α θijναι
1 9'56, σελ. 247-2 4 8 .
Σ ΠΑΘΑ ΡΗ Σ ,
Σωτήρη.ς: «'Απομνημ ον'tύμc:
τα κcχ( � τέχνη τοίί Καραγ«ιόζη». Έκδοση
Π έpγαμ ος, 1 960, σχijμcχ 8 0 , σελ. 2127.

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΟΛλΑ Σ , 'Αντώνης: «λ<!γα &π' δλα 1\ δΑcχ
τά νησιά έττ( σκηνίiς» κα;θώς κcχ·( πορίληψη
28 κωμωδιών στά yαλλl'κά, στή μ1ελέτη τοίJ
Lo u is Roussel «Karagheuz ou υπ thθδ:tre d.
ombreι ά Atheneι», Άθijναι, 1 92 1 .

ΒΙΒΛΙΟΓΡ ΑΦΙΑ

Γ Α Ν 1 Ο Σ , Κ . : « ' Ο ΕtκονογΙΡcχ.φη.μένος J...σ
ραγ κ ι όζης». Σ ε.ιρά fρ-γwν 'Πού παίχτη.καν στά
1 925 &π' τό συyyραφέcχ, καραγ"ιοζοπcχίχτη.
ΜΟι\λΑΣ , ' Αντώνης : κΒ ιg·λ ιοθήκ.η τοϋ Κα
ραγκιόζφ>. Πρόλογος τοϋ σιιγγραφέα. Έ • 
δοση Δ. Δελij, ΆΘij.ναι , 1 925. Κ υ κλ οφόρη
σαν ο1 'Παpc::οκ.άτω κωμωδίιες:
Ο! τρ-είς προσ�υνη,τα ί . Ό Καραγκι όζης
Προφψης. Τό ψέμόι τοϋ Σαραγιοϋ, Ό
Κ οφο:yκιόζης Γιατρός.
Ό Γάμος τοϋ
Μπαρμ.παγιώργοιt. Ο! &νθρωποφάγ ο ι . Ό
Χο�ρτο·1Τα ύκτης. �Η ληστε.ία τώ·ν 'Ανακτό
ρων. Ό Κ αραγκ.ι.όζη.ς Ο'Ποδ�καν<εύς. Εtς
τόν πύρyον τών φαντασμάτων. c σ Κ α
ραγκ ι1όζιτς Κόμης. Ή άρ'Παγή τijς ώραίcχς
' Ελbνης. Ό Κο;ραγκιόζ.ης κσ:ί ο! λέον ·
τε.ς. Τό ναυιάyιο τοϋ Μ1t αpμrrταγ•ιώργοιι
•α( τοϋ Καφαyκιόζη. Ή &ρπταγή τijς Βε
ζυροπούλα�. Τό χά-\Ι'ι τοϋ Μ1tαp.μ1tαγ ιώp
γου. Ο! μοσχόμαγ-κ•ες . Ό Καραγκ,όζης
κ α ί � ώραίcχ 'Αθιγγανίς. Θησαυροί καί
ό Σ ατανάς. Τό μιυ.στηιρ ·ώδες κιι6ώτιον.
Ό "αρcχγκ.όζης κ α ί ο! πει.ρατ cχ ί .
Ό
Κcφcχγκι όζης κcχδijς. Ό θάνατος τοϋ Κα
,ρcχγηό'ζη. Ό Μ'Παpμ.παγιώργος Lφοπλ ι
στής. Ό λήσταρχος Τρομ.άρας. Ό Γά1μος τοϋ ΜΙ)τρούση. Καταδίκη έ1νός &
·θώου. Ό Τσαι>λατάνος. Ό Κcχραγ« όζης
μάντη ς . Ή πυρπόλησις τώv φυλακών.

Ξ Α Ν Θ Ο Σ , Μ . : «' Ελλη•νικόν θέα>τρον τοϋ Κα
ραy�κ ιιόζη». Σ ε ιιρό: ιργων 1ΤΟύ τrαίχτηιιαν σ-τ ά
1 925 &τrό τό συγγραφέα καραγ.κιοζστrα(χτη.
ΝΤΑΒΑ Σ , Δ. : «'Ο Κ αραγκιόζης». Σειρά
ιργων πού παί,χ τΙJ�αν στά 1 9'3'9 &πό τό σ.υγ
γραφέα, καραγκιοζοπαίχτ.η .
ΜΟι\λΑ - r l O B AN O Y , ' Α ρ ετή : «wΕνα λα
μπρό μάθl)μα τοϋ Κ αραγκ ιόζη>>. Κ ω.μωδία
μονόttpακ�τη σέ 110 σκ.ηινέ.ς κατά παράδοση.
Κ αταγραφή τfις λαϊκιϊ;ς κωμωδίας , Αντωνίου
Μό�λα. Ε l σαγωγ'1
κι'
l-τημ·έλε.ια κε1 μένου
' Ι ουλίου Κ α"lμη, πρόλογος τijς συγγραφέως.
Κ ων σταντοπούλΟ•U,
� Αθ,fι ναι,
Σ χι:δ ι.α i Αλ.
1 915·3, σχiΊμα 80, σελ. 3 2 .

ΕΡΓΑ Ε Μ ΠΝΕΥΣ Μ ΕΝΑ
ΑΠ' ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
Π ΟΛ Ι Τ Η Σ , Φώτος : «Καραγκ ι όζης
ΆθϊΊνα1 1 92 4 .

ΔΙΣΚΟΓΡΑ.ΦΙΑ
Καί μιά πρώτη Δ ισκογραφία τοiί Κα
ραγκι6ζη, πnv μπορεί νd χρησιμέψει σάν
βάση γιά τήν τελικη καταγραφή :
«'0 Κ ΑΡΑΓΚ Ι ΟΖΗ Σ ΚΑΦΕΤΖ Η Σ » . Κcχρα
γ.κ,οζοπαί.χτης Χάρης Πα.τρ ιΙVός.
COLUMBIA ( 89478) 7725
75 στροφών
«'0 Ε Β Ρ Α Ι ΟΣ ΣΤΟ Ξ Ε Ν ΟΔΟΧ Ε / 0». Κα
ραγκιοζοη:αίχτης Χάρης riατ1ρ ινός.
COLUMBIA Ε - 5·244
( 59724 ) 7·5· στροφών
«Η Ε Ρ ΓΟλΑΒ Ι Α ΤΟΥ Σ Ι Ο Ρ - Δ Ι ΟΝ Υ Σ Η » .
Κα>ραγ<ι οζοπαίχτης Χ άρης Πατρι1νός.
COLUMBIA Ε - 5244
( 59724 ) 75 στροφών
«0 ΚΑΡΑΓΚ Ι ΟΖΗ Σ ΤΥΦλΟΣ:ο. Κ cφαγκιο
ζοπα>Lχτης Εuγένιος Σπαθά.ρης.
COLUMB!A 7 P . G . 3 2 2 1
�3 στροφών
«0 Κ.l>JΡΑΓΚ Ι ΟΖ Η Σ ΣΤΟ Δ Ι Κ Α Σ ΤΗ Ρ / 0».
Καραy«ιοζοπα(χτης Εuγένιος Σπα.θά.ρης.
COLUMBIA 7 P . G . 3 2 2 2
� 3 στροφών
«0 ΚΑΡΑΓΚ Ι ΟΖ Η Σ Γ Ρ Α ΜΜΑΤ / Κ Ο Σ ». Κ cχ
ρ α yκ.•οζοπα(χτης Εuyένιος Σπαθ<>ρης.
COLUMB1A SCDG 3273
3ι3 στροφών
«0 Κ Α ΡΑΓΚ / ΟΖ Η Σ ΦΟΥ Ρ Ν Α Ρ Η Σ ». Καρα
γ κ ι οζοπαίχτης Εuγtνιος Σπαθάρης.
COLUMBIA SCDG 3274
33 στροφών

Μέγας»

Σ ΥΝ Α Δ Ι Ν Ο Σ , Θ. Ν . : «'0 Καραγκ ιόζης» .
Σ τον 2ο τομο τοϋ <eΘΘά�τρ·οu» του. ,Αθι"\·
ναι, 1 92.5.
ΡΩΤΑΣ , Βcχσίλ η ς : «Κ αραγκ'Ιόζuκα»,
να, 1 956, σχfιμα 8 0 , σελ. 1 76.

'Αθή

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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P•O .UQUEV I L L E :
,Vo age en Grece».
lection Smith , 1 Β 3�15 ) .
<eLe Joυrccxl des Dzbals» 2!2. 1 1 .. 1 87 6 .
« L e Tempas» 2 3 . 1 0 . 1 87 9 .
K IJ N<OS,
l gnacz :
dapest, 1 ε.8 6 ,

«Hάrom

ΊiALASSO , Ad o lphe
Etude sur le the&tre
1·8<8 8 .
J A C O B , Georg :
lin, 1 89 9 .

Bu

en
υ r u ie :
K aragheuz». Paris,

«Karagoz

Georg :

JAC.O B ,
11&9'9.

Karagoz».

: «Mol iere
de

{Col

«Bekri

T q

Komδdien». Ber
Berlin,

Mυstafa».

K U N OS, l g 11acz :
<<.BeitrC:ίge zur Karagόss
L i era υr» . K e et Szem l e, 1 , B υdapest, 1 ·
.

t

t

l

9'00

Georg :
«Das
Berlin, 1 900.

JACO B ,
theater».

turkische

JACO·B,
Georg :
«Schattenspiel
phie» . B er l n , 1.9011 .

i

· Schatten
B ib/ iogra

JAC.O B , Georg : coErvahnυngeυ des Schatten
theaters in der Wef!litercxtυr». Berlίn, 11906.
JACO B , Georg :
theoters». Berlin,

�<Geschichte
1190!7.

des

Schatten

JACO B , Georg : « Ervahnungeυ des Schatten
theαters
und z
berlaterne bis zu r Jahre
1 710·0». Berlin, 119'1 2.
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ROUSS8L, L u s : «Karagheυz, ο υ υ π hMtre
d' ombres a Athenes» . Tomes 1 et 1 1 . Athe
nes , 1 91211 .
AL THΙE·R R, Alferd : «Schatten υnd Marionet
t.:: :ispic.le Schweizerische Stiftυng zur Fδrde
ru:1g νοη gemeindestυben und gemeindehou
sern». Zurich, 1.92,3 .

R Ι ΠΈR, Helmυt : «Karagos , turkische Schat
ter;spiele». Hαnnoνer, 1 92 4 .

:

J A C O B , Georg
«Geschichte d e s Schatten
theaters im Morgen u:-ιd Al�ndland». Hαnno
ver, 1 9125 .

α :

«0 Κ Α ΡΑΓΚ Ι ΟΖ Η Σ ΜΠΟ Γ / Α Σ ». Ν uκου Ρού
τσου. Μουσι«ή Τάκη 'Αθανασiοu. ' Εκτελε.
σ ι ς . Ν.
Κεδράκcχς, Θ . , Ι ωαννίδου, Λουκ.
Ρο,ζάν, Ρένα Γαλάνη, λ. Τρακσ:δii:ς. Άφη•
γι}τρια Άγ�ή Βλάχο υ .
MUSIC Β Ο Χ 8 0 5
Ν . Β . 45 στροφών

GεRς:εκ,
Meddcxh,

«0 Κ Α ΡΑ ΓΚ / ΟΖ Η Σ Α Σ Τ ΡΟ Ν ΑΥΤΗ Σ:ο. Ν !
κοu Ρούτσου. Μουσική Τά.κη 'Α,θ αιν α<r(οu.
' Ε κτέλεσις Ν.
Κεδρό>κας, Θ .
Ί ωανν(·δου,
λσυκ. Ροζάv, Ρένα Γαλό>Υ.η, λ. Τρακαδaς.
'Αφηγήτρια Άγ�ή Βλάχ ο υ.
MUSIC ΒΟΧ 806
Ν . Β . 4,5 στροφών

BORDAT , Denis - BOUCROT, Franas
theδt reι d' ombres:t. P a r is, 1 1956 .

S / YAVUSG Ι L, Sabrl Es t
<eKaragδz, Psiko sosyolojik bίr deneme». / stanbυl, 1 94 1 .

e

S l i m Nuzhet : «Tiίrk Temaςasi Karagoz,
Ortaoyυnυ».
/ slanbul,

1•94 2 .

S / YAVUSG / L, Sabri Esat : «Karagδz. Son
histoire, ses personnages, so n esprit mystique
e». /stanbυl, 1 95.1 .
et atiri

s

SP ! ES,
mι e

qυ

Otto :

E d «en

•

«Tϋrklsche

Westfalen, 16'$9,

:

«Les

Puppentheater».
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π ι σ -ιό-ιε ρ ο ς
φίλος
τών διακοπών σας
'Ο

·

L3 X14T

•
•

•
•

•

Παyκοσμfου λήψεως
'Εσωτερική κεραία
Θέσις δι' έξωτερικήν κεραfαν ή
διά κεραfαν αύτοκινήτοu
Μοντέρνον έπιπλον
Λειτοuρvετ μέ 4 στήλες τών 1,5 ν

L 3 X 25 T
•

•

Μεσαίο καl

ιJρχ. 2.'ΗΟ

L 4 X 20 T
2

κλιμσκες βραχέα

Έσι..ιτ ερική κεραία

• Μοντέρνο έπιπλο εlς τρείς
χρι..ι μστισμούς
• Θέσις δι' όκουστικόν καl
έξι..ιτ ερικήν κερσίσν
• Λε ιτουρyεί μέ 4 στήλες τών 1 .5 V

ιJρχ. 2.150

• Μ σφό,
i
μεσαίο κσl 2 κλίμακες 6ροχtα
• Έσι..ιτ ερική κεραία
•

*

Θέσις δι' έξι..ιτ ερικήν κεραία κal όκουστικό
Εlδικός δείκτης κοταναλώσει..ις μπαττσριών

• Λειτουρyεί μέ 6 στήλες τών 1 , S 'ν
• Πολυτελές μοντέρνον έπιπλον

ιJρχ. J.150

μί -ιρat'lίtH:op(

Π

Ρ

ΟΪΟ Ν Τ Α

Π Ο 1 Ο Τ Η Τ Ο Σ, Ε Μ Π 1 Σ Τ Ο Σ Υ Ν Η Σ

ΚΑ1

ΤΕΛΕ1ΟΤΗΤΟΣ

ΛΑΧ ΕΙΟ Ν ΣΥΝ ΤΑΚΤΟΝ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΟΛ ΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΧΑ ΡΝΩΝ 308

ΜΕ 16 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ :J ΜΑΓ ΑΖΙΑ

Ο Π ΡΟΤΟΣ ΥΠΕΡΤΥΧΕ Ρ ΟΣ
Θά μπορ έση λοιπόν :
α ! Νά καθήση σ' ε v α Διαμέρισμα
β! Νά νοικιάση rϊ νά πωλήση
τά ύπόλοιπα Δ ιαμερί σματα
rϊ Κ αταστή ματα !

ΠΟλλΕΣ ΑλλΕΙ ΔΕΚ ΑΔΕΣ
ΣΠΙΤΙΑ - Α ΥΤΟΚΙΝΗΤ Α .
Κ ΑΙ

ΕΚ ΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΔΙΑ ΤΙΣ ΧΙΑΙΑ ΔΕΣ
ΑλλΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ
.

'Αγορ άστ ε έγκαίρω ς άπό δ λ ες τ ί ς σε ι ρέ ς

ΛΑΧΕ ΙΑ ΣΥΝ ΤΑΚΤΟΝ

Ό Λ όpδοc K E L VIN

Ό έφευρέtης
tού ήλεκtρικού (ι}υyε ίου
Ό

σοφός Καθηγητής τijς Φυσικομαθηματικijς Λόρδος. KELVIN έπi

53

χρόνια έλάμπρυνε καi έφώτιζε μέ τό πνεϋμα του τό Πανεπιστήμιο τijς
Γλασκώβης, δπου έδίδασκε.
Τό άνήσυχο δμως καί έρευνητικό μυαλό του δέν ή ρκείτο στά πλαίσια
τijς Άκαδημαϊκijς δράσεως. άλλά έπεδίδετο παράλληλα σέ · ερευνες στούς
κλάδους τf'ις θερμοδυναμικf'ις καi το() ή λεκτρισμοD. 'Από τiς ερευνες αύτές
προέκυψε καi
Δύο χρόνια

ή

άνακάλυψις τοv ψυγείου.

άργότερα,

ή

ή

όποία άνεκοινώθη τό

τεραστία 'Αμερικανική

έταιρία

1 9 1 4.

AMERICAN

MOTORS εβγαζε στήν κατανάλωσι τό Π ΡΩΤΟ ήλεκτρικό ψυγείο στόν
κόσμο, τό όποίον, πρός

τιμήν το() έφευρέτοu. ώνόμασε KEL V I NATOR.

Γι' ιώτό τά ψυγεία KEL VINATOR ε!ναι τά ψυγεία μέ τήν ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙ !

ΞΞΞΞΞΞΞ

Γι ά

�

ΞΞΞΞΞΞΞ

ο λ

η

K E L V I N ATD R

σ ο (!

'

Τ Π

ι

ω

ή!

"ΑΑΕΚΤΩΡ.,

κα8ημεριναί πτήσεις
πρός

ΕΥ ΡΩ Π Η
κα ι
.

.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟλΗ
ΡΩΜΗ

•

ΠΑΡιΣΙ

ΙΣΤΑΜΠΟΥ Α

•

•

λΟΝ.ΔΙΝΟ • ΖΥΡΙΧΗ
λΕΥΚΩΣΙΑ

•

ΤΕλ

ΚΑΘΕ

•

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

ΔΒΙΒ

•

•

ΑΜΣΤΕΡΙ'4ΤΑΜ

ΒΗΡΥΤΤΟ

ΤΑΞΕ ΙΔΙ

•

ΚΑΙ

KAIPO

ΜΙΑ

Α Π Ο Λ ΑΥΣ Ι Σ

Π ΡΑΚΤΟΡΕ ΙΟΝ ΕΦΗ Μ Ε ΡΙΔΩΝ
Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Υ Τ Υ Π Ο Υ
Γ ρ α φ εί α : Σωκpάτοuς 43 - Α Θ Η Ν Α Ι
Τηλεφ .

:

524 .582 - 526 .616 � 521 .193 - 522 .361

Ό άρτι ώ τερος πρακτορε ι ακος όργανισμος κυκλοφορίας έφη μερίδων,
περιοδικων, β ιβλ ίων, λαχείων καl παντος ε 'ί δους έντύπων, δ ι αθέ
των 'ίδ ι α μεταφορικό μέσα ώς καl 3 0 0 ύποπρακτορεία ε lς δλην
τ'1ν 'Ελλάδα και τος κυρι ωτέρας πρωτευούσας του έξωτερικόu.

ΙΔΡΥΤΑΙ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

1 . ΤΣΟΥΡΝΟΣ, Κ . ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ , ΠΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

' ΑΛ Ε Κ ΤΩΡ ..

ιiffflllllll/1/ι
1''·

Γάλ α Ιο u ολά τα
..

Τό vέο έκλεκτό
τt ροtόν τής ΕΒΓ Α

άπό παστ ε ρ ιωμένο
γάλα

ACTI N IS:έ

σο κολάτα καί
Μέ καλαμάκι

ζάχαρη

Τό γάλα σοκολάτα Ε Β Γ Α
είναι ενα κύπελλο γεμάτο
ύγεία καί δροσιά.
Είναι περίφημο . . .
ΕΙ ναι π ροϊόν τfiς ΕΒΓ Α !
Δ ροσισθfίτε μ έ παγωμένο
γάλα · σοκολάτα Ε Β Γ Α !

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β ΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α. Ε .

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1 963
MHNIAlA

5

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ

,

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Η ΕΛΕΥθΕΡΗ ΣΚΕΨΗ

Πtvτε ποιήματα.

1Γ(Q) CC CQ2 illJE\YΠIULIE
ΗΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟ

THEODORE BESTERMAN

ΤΟΝ

ΕΚΛΟΓΗ

Κ F.ΙΜΕΝΩΝ

Λ. Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Όρδός λόyος και πρόοδος

ROBERT OPPENHEIMER

«Προσδε ί vαι πήχυη)

Χρονικά
Δ Η Μ . ΚΟΥΡΕΤΑ

Ιό ccΓράμμα στόν πατtρα)) τού Κάφκα .

ΣΧΟΛΙΑ

κ α i τό ψυχολο γικό του ύπόβαδρο
ΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

PATRICIA BLAKE

ΟΙ νέοι συyyραφεlς τής Ρωσlας

θΑΝΑΣΗ

-

Β'

Β ΑΛΤΙΝΟΥ

Ή κ ά δοδος τώv tvvιά

ΓΙΑΝΝΗ

Μ Π Α ΚΟ ΓΙ Α Ν Ν ΟΠΟΥ ΛΟΥ

Μιά φciιvομε νολοyiα τής ά λλοτρlωσης

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΤΑ Β Ι Β Λ Ι Α
ΔΕΛ Τ Ι Ο ΔΙ ΕΘΝΟVΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

:
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Δ ΡΑΧ Μ ΕΣ

ΚΑΘ Ε Χ ΡΟ Ν Ο

E M Π O P l l( H
ΤΗΣ
�u

Τ ΡΑΠ Ε Ζ Α

ΕΛΛΑΔ Ο Σ

6vyχρουι6y.έυn Tράn eza

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Τ Ο Υ

KAf

Δ f Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ

ΚΑΘ Η Γ Η Τ Η Σ :

Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο Ι

Δ Ι Ε Υ Θ Ι Ν Τ Η Σ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ Γ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ

••

1 ο Nll(H

ΛAll(H ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΙ

ΕΛΛΑ Δ Ο Σ
�u Τ ρ ά n e z α ι ίί s z axeίas καί

n ρoθvy.ov

έιvn nρ e ι n6e ω s

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Κ Α Ι

Τ Ο Υ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ :

Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο Ι

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ Γ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ
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