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Εισαγωγή 
 
 

 Σκοπός έρευνας- Ερευνητικά ερωτήματα  
 
   
       Το θέμα της ερευνητικής εργασίας στο 1ο    Ε.Π.Α.Λ  Μεσολογγίου, είναι 

«Η πολιτιστική και κοινωνική προσέγγιση του θεάτρου σκιών ». Σκοπός της 

ερευνητικής εργασίας είναι  να μελετηθούν και να επισημανθούν τα οφέλη από 

την πολιτισμική αξία του θεάτρου σκιών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία της 

θεατρικής τέχνης ως εκφραστικού και διδακτικού μέσου.  

       Οι μαθητές μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου θα πλησιάσουν την 

κοινωνική πολιτιστική  παράδοση με ιδιαίτερη έμφαση στο λαϊκό στοιχείο. 

Μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις θα μυηθούν και θα πειραματιστούν 

δημιουργώντας δικές τους , στη κίνηση, το λόγο, την ευρηματικότητα και τη 

δεξιοτεχνία.  

     

Κριτήρια επιλογής θεάματος 
 

       Η επιλογή του παρόντος θέματος προέκυψε από την αγάπη του λαϊκού 

θέματος. Το θέατρο σκιών είναι ο παιζόμενος λόγος στον οποίο ανήκει και ο 

πρωταγωνιστής  ο καραγκιόζης που «έτρεψε και συγκίνησε πολλές γενιές ».  Οι 

μαθητές πλησιάζουν την θεατρική τέχνη μέσω της δυναμικής της σκιάς, 

δίνοντας βαρύτητα στο ελληνικό θέατρο σκιών και στην απεικόνιση μιας 
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ολόκληρης εποχής που άφησε ανεξίτηλα σημάδια στη νεοελληνική τέχνη και 

στη κοινωνία.   

        

Καταμερισμός θέματος σε ομάδες 
 

        Μετά την επιλογή του θέματος, η εργασία χωρίστηκε σε τρία υποθέματα. 

Κάθε ομάδα ανέλαβε και ένα υπόθεμα.  Συμμετείχε και στη δημιουργία 

ερωτηματολογίου. Τα τελικά αποτελέσματα θα καταγραφούν από τους μαθητές 

όλων των ομάδων.  

 

Υπόθεμα 1ο    /    Ομάδα 1η    
«Θέατρο σκιών – Ιστορική αναδρομή» 

• Λουλάι Σεφκέτ 

• Πέτρος Μιχαλόπουλος 

• Καραδήμος Παναγιώτης 

• Λάμκια Γιουργκέν 

• Δημήτρης Μεταξιώτης   

Υπόθεμα 2ο    /      Ομάδα 2η    

« Οι σκιές στη σκηνή- Πρόσωπα  του ελληνικού θεάτρου 
σκιών» 

• Κωνσταντέλος Κωνσταντίνος  

• Μαγδαληνός   Ευστάθιος 



 6 

• Κουσαρίδα Πανωραία 

• Παντελής Μπούρος  

• Μουσάκος Ραφαέλ 

• Μπαλαούρας Ιωάννης    

 

 

Υπόθεμα 3ο     /      Ομάδα 3η  

« Παραστάσεις του θεάτρου σκιών- Σκηνή σκηνικά  και 
φιγούρες » 

• Κουτσοθόδωρου Ελένη 

• Κωσταντάτου Ιωάννα 

• Συγγούνη Κωνσταντίνα 

• Λουκάι  Ερλάντο  
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Ομάδα 1η      

 

1.Θέατρο σκιών  -  Ιστορική αναδρομή  
 

      Στην Ασία έχει τις ρίζες του το θέατρο σκιών. Σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη, 

Ινδία, Κίνα, Ιάβα, το θεατρικό είδος- θέατρο σκιών- αποτελεί ένα από τις 

αρχαιότερες παραδόσεις. Οι παραστάσεις,   η θεματολογία συνδέονται με τις 

παραδόσεις των τοπικών κοινωνιών. Από την Άπω Ανατολή, το θέατρο σκιών 

θα φτάσει και στις Μεσογειακές χώρες.  

 Οι παλαιότερες αποδείξεις εμπεριέχονται στα έπη της Μπαχαμπαρατά και της 

Ταραγκάτα. 

       Στην Κίνα εμφανίζεται  γύρω στα 200 μ.χ από ένα μάγο.    Ο μάγος για να 

διασκεδάσει και να παρηγορήσει το Βασιλιά του από μία μεγάλη καταστροφή, 

τον Βασιλιά Βου- Τι,  δημιουργεί το θέατρο σκιών στην Κίνα. Ο βασιλιάς Βου-

Τι έχασε τη γυναίκα του και ο μάγος αναπαριστά τη σκιά της – μια εικόνα με 

τη μορφή της, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, πίσω από μια οθόνη.  

       To  κινέζικο θέατρο σκιών, αποκτά αισθητική ποιότητα γιατί ενσωματώνει 

διαφορετικές τέχνες και τεχνικές όπως η ζωγραφική, η χαρακτική, η Μουσική, 

η μιμητική δίνοντας μια νέα έκφραση.    

Τον ίδιο περίπου αιώνα και στο μουσουλμανικό κόσμο σημειώνεται η ύπαρξη 

θεάτρου σκιών.   
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    Σαν μυστήριο το θέατρο σκιών, συμβόλιζε την δημιουργία του κόσμου  και  

μερικοί δάσκαλοι το χρησιμοποιούσαν σαν μέσο διδασκαλίας. Θέατρο σκιών 

με άλλη μορφή υπάρχει, στην Τυνησία το Μαρόκο την Αλγερία. Η 

θεματολογία είναι τελείως διαφορετική από τη θεματολογία την οποία 

γνωρίζουμε και συνήθως βασίζεται σε δοξασίες. 

     Το θέατρο σκιών γνώρισε μεγάλη άνθηση στην Αίγυπτο, πριν περάσει στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία και διαδοθεί σε όλα τα Βαλκάνια. Τα έργα τα οποία 

διασώθηκαν στην Αίγυπτο, μας δίνουν μία εικόνα  για το είδος του θεάματος 

και για το κοινό που παρακολουθούσε τις παραστάσεις. Οι παραστάσεις 

δίνονταν σε δημόσιους χώρους.  

     Η δημιουργία τυποποιημένων ηρώων δεν αναιρεί το δικαίωμα στην 

αναζήτηση νέων ηρώων και νέων μύθων. Το θέατρο σκιών, όπως όλα τα 

μικροθέατρα  μπορεί να μετατραπεί σε ένα σημαντικό εργαλείο γιατί διαθέτει 

τεράστιες σκηνικές δυνατότητες που μπορούν να τις διαχειριστούν και οι 

μαθητές.  

       Η σκιά εξαρτάται πάντα από το φως. Πολλές θρησκείες  στον αρχαίο 

κόσμο, έδωσαν θρησκευτική σημασία στη σκιά. Το πέσιμο της σκιάς και η 

 
αλλαγή διαστάσεων συμφωνά με τη θέση του ήλιου κρύβει μια διφορούμενη 

έννοα. 

      Σε ορισμένα κράτη της Αφρικής το μεσημέρι θεωρείται η πιο αδύναμη 

στιγμή της ημέρας μιας και ο ήλιος είναι κατακόρυφος και οι σκιές  
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εξαφανίζονται εντελώς. Χωρίς τη δυναμική της σκιάς οι άνθρωποι είναι 

επιρρεπείς στο κακό. Το θέατρο των σκιών, έχει πολύ βαθιές ρίζες, που 

χάνονται στο βάθος των αιώνων.  Οι πηγές δημιουργίας  δε είναι τόσο 

σκοτεινές όσο σκοτεινή είναι και η σκιά.   

      Μια άλλη θεωρία αγαπητή στον ελλαδικό χώρο είναι η ελληνική έκφραση 

του θεάτρου σκιών γιατί  υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες με το «βυζαντινό 

μίμο».  Μετά τη διαίρεση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  η Κωνσταντινούπολη 

και άλλα κέντρα διατηρούν το ρωμαϊκό μίμο, δίνοντας σε αυτόν βυζαντινά 

χαρακτηριστικά.   

       Είναι πολύ δημοφιλής  στα θεάματα και επιζεί ως το τέλος του Μεσαίωνα 

παρουσιάζοντας με ζωντάνια την βυζαντινή κοινωνία. Τα θέματα των έργων 

του είχαν σαν κύριο θέμα τις διενέξεις – θρησκευτικές και πολιτικές της 

εποχής. Οι χαρακτήρες καλύπτουν σχεδόν όλες τις φυλές που βρίσκονται στη 

βυζαντινή επικράτεια (άνθρωποι της αγοράς, Άραβες κ.α) 

      Όταν οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Βυζάντιο έρχονται σε επαφή με τον 

« βυζαντινό μίμο» και τον μεταμορφώνουν στο θέατρο σκιών. Έτσι τα στοιχεία 

ενός τόσο πλούσιου πολιτιστικού  υποστρώματος επιδρούν στο  τουρκικό 

θέατρο σκιών. Οι Οθωμανοί γνώρισαν για πρώτη φορά το θέατρο σκιών τον 

17ο    αιώνα. Γιατί πριν τη χρονική περίοδο αυτή δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

πιστοποιούν την ύπαρξη του γιατί λόγω της μωαμεθανικής θρησκεία 

απαγορεύεται η μίμηση ζωντανών προσώπων.  
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         Σύμφωνα δε με τη μελέτη του Τούρκου ερευνητή Μετίν Αντ « Το θέατρο 

επειδή θεωρείτο κατώτερο από την ποίηση και την καλογραμμένη πεζογραφία, 

αναπτύχθηκε μόνο σε λαϊκό επίπεδο ». Επίσης μας πληροφορεί ότι οι θίασοι 

ήταν αρκετά μικροί,  πλαισιωμένοι από Έλληνες και Αρμένιους ή Εβραίους 

ηθοποιούς τους οποίους τους ονόμαζαν «Κόλ». Συνήθως αυτοσχεδίαζαν 

στηριζόμενοι κάθε ένας στο προσωπικό  του ταλέντο. Δέχτηκε  δε και την 

επίδραση της Commedia dell’ arte. ` 

         Η ιταλική και ιδιαιτέρα η βενετσιάνικη παρουσία στα Επτανήσια 

επηρέασε και τον Έλληνα   καραγκιόζη. Η επίδραση μπορεί να ταυτιστεί με μια 

οικογένεια θεατρικών  προσώπων ιδιαιτέρα δε με τους Αρλεκίνο Μπριγγέλα 

και Πουλτσινέλλα. Ο Αρλεκίνος αλλάζει συνεχώς  μορφή και επαγγέλματα. 

Γίνεται ο Αρλεκίνος γιατρός, ταβερνιάρης, γαμπρός. Φορά ρούχα με 

μπαλώματα που στο τέλος εξελιχθήκαν και απέκτησαν διακοσμτικό  

χαρακτήρα. Οικογενειάρχης ‘σκαρφίζεται’  χίλια δυο πράγματα για να θρέψει 

τα παιδιά του τα οποία είναι ίδια  με αυτόν. Τις περισσότερες δε φορές 

ξυλοφορτώνεται. Άλλη όψη του είναι ο τεμπέλης Μπριγγέλα που φορά μια 

αλεπουδίσια μάσκα και ο κακοφτιαγμένος  Πουλτσινέλλα με τη μεγάλη 

καμπούρα του προκαλεί το γέλιο με τα χωρατά του.   

 

    1.2  Οι φιγούρες του ελληνικού θεάτρου σκιών:  Το ελληνικό 

κοινό  δεν μπορούσε να ταυτιστεί με χαρακτήρες άλλων χωρών. Για αυτό 

αντικαταστάθηκαν με χαρακτήρες αποδεκτούς στο ελληνικό κοινό. Το ίδιο 
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συνέβη  και με το ρεπερτόριο που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα ελληνικά 

δεδομένα. Πολλοί χαρακτήρες γεννήθηκαν –δημιουργήθηκαν από τους 

καραγκιοζοπαίχτες,  για τις ανάγκες των έργων τους. 

       Μερικοί ήρωες  αν και δεν ήταν Έλληνες, αποφορτιστήκαν από τα αρχικά 

τους χαρακτηριστικά, και εξελίχτηκαν σε κάτι εντελώς καινούργιο. 

Παραμένουν ακόμη όμως αυτό που υποδουλώνει το όνομα τους. Στις αρχές του 

20ου   αιώνα, οι χαρακτήρες αυτοί λαμβάνουν την τελική μορφή τους. 

        Το ελληνικό θέατρο σκιών: Οι Έλληνες γνώρισαν το θέατρο σκιών κατά 

την επαφή με τους Τούρκους την περίοδο της τουρκοκρατίας. Την εποχή της 

τουρκοκρατίας ήρθαν σε επαφή με  τον τουρκικό καραγκιόζη ως μέσο  

ψυχαγωγίας.  

        Οι πρώτες παραστάσεις από Έλληνες καραγκιοζοπαίχτες παίχτηκαν μετά 

την απελευθέρωση  με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830 έχοντες 

ως γεννήτορες τον τουρκικό μπερντέ της Κωνσταντινούπολης και το λεγόμενο 

ηπειρωτικό  θέατρο σκιών- που ξεχώριζε από τον οθωμανικό και παιζόταν στην 

πόλη των Ιωαννίνων .    

       Ο καραγκιοζοπαίχτης που έδωσε τον ελληνικό χαρακτήρα στο θέατρο 

σκιών ήταν ο πατρινός ψάλτης Δημήτριος Σαρδούνης. Τοποθέτησε στη σκηνή 

την παράγκα του καραγκιόζη από τη μία πλευρά, και το σπίτι του Πασά από 

την άλλη. Χρησιμοποίησε λαϊκά και κλεφτικά τραγούδια στις παραστάσεις του. 

Έγραψε πολλά έργα με ηρωικό και ιστορικό περιεχόμενο.  
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         Τις ειρηνικές περιόδους το ελληνικό θέατρο σκιών λειτουργούσε σαν 

δείκτης των προβλημάτων και των αιτημάτων των λαϊκών τάξεων σατιρίζοντας 

κάθε επίκαιρη κατάσταση. Υπήρχε μια σχέση αφοσίωσης του κόσμου στο είδος 

του θεάτρου αυτού. Στις μέρες μας, παρά την κυριαρχία των άλλων θεαμάτων  

ο καραγκιόζης εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση στη ζωή των ανθρώπων. 
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Ομάδα 2η  

2.Οι σκιές στη σκηνή. Πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου 
σκιών.  
 

      Το θέατρο υπήρξε μια από τις γνησιότερες πηγές πολιτισμού. Το θέατρο 

σκιών είναι ένα λαϊκό θέατρο, είναι ο παιζόμενος λόγος στον οποίο ο ανήκει ο 

καραγκιόζης- ο ελληνικός καραγκιόζης – που συγκίνησε πολλές γενιές. Με τις 

παραστάσεις του καραγκιόζη γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια προσέγγισης των 

λαϊκών τάξεων.  

        Έτσι ο καραγκιόζης γίνεται αναπόσπαστο μέρος της «Εθνικής 

μυθολογίας». Ουσιαστικά είναι προϊόν της λαϊκής τέχνης όπως το λαϊκό 

τραγούδι. Υπάρχει ο προφορικός λόγος, ο αυτοσχεδιασμός των δημιουργών, η 

πρόσθεση και αφαίρεση λέξεων,  το πλάσιμο ή  η αλλαγή της πρώτης ιστορίας, 

χωρίς όμως να αγγίζεται η κεντρική ιδέα.  Σαν λοιπόν τέτοιο δημιούργημα 

επιδρά στις καρδιές των ανθρώπων.  

       Στην αρχή ο καραγκιόζης είναι ο ραγιάς οικογενειάρχης που έχει τρία 

παιδιά και τη γυναίκα του την Αγλαΐα  . Συνεχώς πεινάει , δεν περιμένει τίποτα, 

δεν ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Πλαισιώνεται με τέσσερις βασικούς χαρακτήρες.  

        Τον μπάρμπα Γιώργο τον επαρχιώτη από τη Ρούμελη, τον Μανούσο  από 

την  Κρήτη, τον Σιορ Διονύσιο από την Ζάκυνθο, τον Σταύρακα από τον 

Πειραιά, που αντιπροσωπεύει τον αστό, τον Χατζηαβάτη που υποδύεται 

διαφόρους χαρακτήρες στα έργα.  Το χάσμα που επικρατεί στην Ελλάδα 
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ανάμεσα  στις κοινωνικές τάξεις φαίνεται έντονα στις παραστάσεις του 

καραγκιόζη.  Γενικά οι αξίες και όλη η εξελικτική πορεία της Ελλάδος – η 

γλώσσα, οι νόμοι, τα ήθη και τα έθιμα, η πολιτική δομή- δεν είχαν σχέση με 

την λαϊκή τάξη και πολύ δύσκολα θα  τα υιοθετούσε.   

        Στη σκηνή λοιπόν εμφανίζεται η ελληνική κοινωνία, με ένα τρόπο γεμάτο 

ευαισθησία, εξυπνάδα, χωρίς όμως να λείπει και το κωμικό στοιχείο.         Ο 

καραγκιόζης αλλάζει ρόλους, επαγγέλματα χωρίς όμως να απαλλάσσεται από 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Σαν αιτία όλων των χαρακτηριστικών και γενικά 

των ελαττωμάτων του - το κλέψιμο, την μόνιμη πείνα του, την κοροϊδευτική 

του στάση απέναντί σε όλους ακόμα και στην οικογένεια του-   μπορεί να πει 

κανείς ότι για όλα αυτά  ευθύνεται η μονιμότητα των προβλημάτων του.  

 

2.1 Χαρακτηριστικά των προσώπων που εμφανίζονται ποιο 
συχνά στη  σκηνή του ελληνικού θεάτρου σκιών. 
 

        Καραγκιόζης: Ο φτωχός Έλληνας. Ενδιαφέρεται για όλα γύρω του   

Καταφερτζής, τεμπέλης αλλά και αισιόδοξος  μπλέκεται συνέχεια σε αστείες ή 

ηρωικές περιπέτειες. Δέρνει άλλα και δέρνεται ιδιαίτερα από το θείο του τον 

γνωστό σε όλους καλοκάγαθο μπάρμπα-Γιώργο. Ανέραστος που όταν 

αρραβωνιάζεται καθόλου δεν τον ενδιαφέρει η γυναικεία υπόσταση. Το 

ενδιαφέρον του μονοπωλεί ένα ζεστό πιάτο φασολάδα ή ένα καλοψημένο αρνί.  
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      Είναι ο άνθρωπος που αγαπούν όλοι. Έχει τον τρόπο του για να τους 

κερδίζει όλους παρόλο που τις περισσότερες φορές  τους πειράζει και τους 

κοροϊδεύει. Είναι ο άνθρωπος του λαού. Τραγουδιστής καλοκάγαθος, 

ετοιμόλογος έξυπνος. Βρίσκεται παντού γίνεται για λίγο πλούσιος, πολιτικός, 

πότε κάνει  πως δεν καταλαβαίνει , πότε γίνεται  παλικαράς. Βρίσκεται παντού, 

με το χαρακτηριστικό μακρύ του χέρι για να μπορεί να ξύνει το κεφάλι του την 

πλάτη του με υπερβολικές κινήσεις για να τραβά τη προσοχή.  

 

        Πασάς: Άρχοντας με υπερβολικά επίσημα ρούχα, αυστηρός . Τα αστεία 

δεν έχουν θέσει στη ζωή του. Αξιοσέβαστος εκδηλώνει συνεχώς την 

επισημότητα του. Είναι ο εκπρόσωπος της εξουσίας.  

 

        Τα παιδιά του καραγκιόζη τα κολλητήρια: Ο Κολλητήρης  ο μεγαλύτερος, 

ο Πιτσικόκος το μικρότερο παιδί του καραγκιόζη που μιλάει σαν μωρό με « λ » 

και ο Κοπρίτης το μεσαίο παιδί του καραγκιόζη που παχαίνει χωρίς να τρώει.  

       Κάθε ένα έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Με διαφορετική φωνή συνήθως 

εμφανίζονται στην αρχή της παράστασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

λαμβάνουν μέρος στο κύριο έργο. Η προσωπικότητα του καθενός εξαρτάται 

από την ηλικία.    

 

          Αγλαΐα: Η γυναικά του καραγκιόζη Ανέχεται όλα τα καπρίτσια του 

Καραγκιόζη, ακόμα και τις απιστίες του. Σε πολλές παραστάσεις ο καραγκιόζης 
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εμφανίζεται σα γαμπρός. Είναι ο χαρακτηριστικός τύπος της Ελληνίδας φτωχής 

νοικοκυράς που προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδία της. 

 

         Μπάρμπα Γιώργος: Γνήσιος Ρουμελιώτης με βροντερή βλάχικη προφορά. 

Δίκαιος και τίμιος ηθικός καμαρώνει για τον ανιψιό του και του προσφέρει την 

προστασία άλλα και την τιμωρία όταν χρειαστεί. Κρυφός του πόθος είναι να 

παντρευτεί.  

 

      Σταύρακας: Παλικαράς που όμως στο τέλος τρώει ξύλο.  Εμφανίζεται με το 

σακάκι να κρέμεται στον ωμό το γιλέκο το κομπολόι κα το καβουράκι –είδος 

καπέλου. Το μαχαίρι τον συνοδευθεί περασμένο στο φαρδύ ζωνάρι του. Δεν το 

χρησιμοποιεί όμως ποτέ.    

 

       Μορφονιός: Αστεία φιγούρα με μεγάλο κεφάλι μικρόσωμος με μακριά 

μύτη, προκαλεί το γέλιο με τις γκάφες του. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. 

Πιστεύει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ομορφιά του. Κάθε φορά που 

έρχεται σε σύγκρουση με το καραγκιόζη λιποθυμά.  

 

       Σιορ Διονύσιος:  Ο νησιώτης Έλληνας  που κρατά τις παραδόσεις. 

Ρομαντικός, κομψός με λεπτούς τρόπους, και παρουσία.  Φορά ψηλό καπέλο με  

φράκο  και παπιγιόν. Εμφανίζεται πάντα στη σκηνή τραγουδώντας ένα 

παραδοσιακό τραγούδι της πατρίδας του το «Τσάντε» η Ζάκυνθος. Γίνεται 
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συμπαθής γιατί  είναι ευγενής  και χαριτωμένος. Γνωστή ατάκα του είναι 

«Ματάκια μου.. καραγκιόζο  ».          

          

      Χατζηαβάτης: Ζει με την ανάμνηση της τουρκοκρατίας. Μπορεί να 

χαρακτηρίσει ως αστός βιοπαλαιστής. Παμπόνηρος κάνει τον < κακομοίρη>, 

ενώ το μυαλό του δουλεύει. Στα έργα εμφανίζεται ως τελάλης, μεσίτης, 

ταχυδρόμος και εκτελεί παραγγελίες, του Πασά. Ξέρει περισσότερα γράμματα, 

γνωρίζει καλύτερα τον κόσμο από τον καραγκιόζη  Προσπαθεί να τον 

βοηθήσει, και να τον διορθώσει.   

 

   Βελιγκέκας: Αντιπροσωπεύει την εκτελεστική κοινωνία. Χωρίς πολλές 

κουβέντες  επιβάλλει το νόμο. Υπακούει στις εντολές του « Πασά ». Το μόνο 

που φοβάται είναι η πονηρία του καραγκιόζη. 

 

Βεζυροπούλα: Κόρη του Πασά .  Σέβεται τον πατέρα της αλλά πάντα 

καταφέρνει να πετυχαίνει αυτό που επιθυμεί. Στα σχέδια της πάντα έχει 

σύμμαχο τον Καραγκιόζη που με το δαιμόνιο μυαλό του την βοηθά σε αυτό. 

Θεωρείται το σύμβολο της ομορφιάς.  

 

Μπέης: Ευκατάστατος μεγαλοαστός της εποχής του. Καλός οικογενειάρχης, 

αναθέτει πάντα στο Χατζηαβάτη τις δουλείες του.  
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Εβραίος: Γνωστή φιγούρα στις παραστάσεις του καραγκιόζη. Έμπορος 

Θεσσαλονικιός προκαλεί πάντα το γέλιο με τις χορευτικές του φιγούρες. . 

Αρκετά πλούσιος και τσιγκούνης. 

        Τα πρόσωπα της παράστασης αντιπροσωπεύουν και μια φιγούρα με 

ιδιαίτερα χαρακτηρίστηκα.  Οι φιγούρες εικονίζονται όχι μόνο με σταθερά 

χαρακτηρίστηκα αλλά και με τα λόγια τις κινήσεις τον τόνο της φωνής.  

 



 19 

Ομάδα 3η    

3. Οι παραστάσεις του θεάτρου σκιών –Σκηνή σκηνικά και 
φιγούρες  
 

         Η σπουδαιότητα του ελληνικού θεάτρου σκιών αναφέρεται στα λόγια 

ενός μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη του Δημήτρη Μυταρά. «Ο καραγκιόζης 

ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε καταγωγή του, έχει αφομοιωθεί σε τέτοιο 

βαθμό από το λαό, ώστε να τον εκφράζει απόλυτα. Ακόμα σαν ζωντανή τέχνη 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον του και συνήθως 

προσαρμόζεται ακαριαίως στις υπάρχουσες συνθήκες, για αυτό του 

εξασφαλίζει τη ζωντανή λειτουργία του». 

3.1  Χαρακτηρίστηκα του θεάτρου σκιών  

 
Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού θεάτρου σκιών είναι : 

 Ο χώρος :Ένα τεντωμένο άσπρο τετράγωνο πανί, που διαιρείται σε δύο, μέρη. 

Η σκηνή σήμερα έχει μήκος 4-6  μέτρα και πλάτος 2  μέτρα. Πίσω υπάρχουν 

δύο ράφια που βάζει ο καραγκιοζοπαίχτης τις φιγούρες. Σε ένα ξύλο 

καρφωμένο στο κάτω μέρος της σκηνής βρίσκεται η λάμπα που φωτίζει τη 

σκηνή.   

       Δέκα πόντους πίσω ο καραγκιοζοπαίχτης και οι βοηθοί του μπορούν να 

κάνουν ότι θέλουν χωρίς να φανεί η σκιά τους. Στη σκηνή πίσω από το πανί οι 
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φιγούρες με δυο βήματα καλύπτουν αποστάσεις, και στον κάλεσμα είναι παρών 

ξαφνικά ο ένας  ή άλλος ήρωας ανάλογα με την υπόθεση της παράστασης.  

        Ο χρόνος: Παίζει ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν( εποχή 

τουρκοκρατίας μα ασύγχρονες σατυρικές αναφορές). Στο γέλιο και στο κλάμα. 

Τα πρόσωπα αντιπροσωπευτικοί τύποι της κοινωνίας παλιάς και σύγχρονης.  

         Φιγούρες: στις αρχές του 20ου  αιώνα οι φιγούρες γίνονταν από λαμαρίνα. 

Τα κομμάτια τα έδεναν με σπάγκο. Υστέρα αντικαταστάθηκαν από τις 

φιγούρες από χαρτόνι. Το χαρτόνι είναι πιο διαφανές στο πανί, μπορούσε να 

σκαλιστεί πιο εύκολα . Οι φιγούρες γίνονται πιο ιδιαίτερες  με χρώματα 

έχοντας η κάθε μία το στίγμα του τεχνίτη που τις έφτιαχνε.  

       Από το 1923 άρχισαν να φτιάχνουν φιγούρες από δέρμα. Είχαν καλή 

απόδοση στο πανί  γιατί φαίνονταν όλα τα χαρακτηριστικά. Το 1924 ο 

καραγκιοζοπαίχτης Λευτέρης Κελαρινόπουλος, σκέφτηκε κάτι που ήταν 

επαναστατική για την τέχνη του καραγκιόζη. Έφτιαξε τις σούστες που με αυτές 

μπορεί να κάνει μεταβολή η φιγούρα. Μέχρι τότε οι φιγούρες καρφωνόταν σε 

ένα ξύλο. Ο καραγκιοζοπαίχτης έπρεπε  να μελετήσει την παράσταση για να 

ξέρει πια φιγούρα θα καρφωθεί δεξιά και πια αριστερά. Η σούστα 

τελειοποιήθηκε με τα χρόνια.  

  

     Ο σχεδιαστής των σκηνικών. Ο εκάστοτε καραγκιοζοπαίχτης, τοποθετεί την 

φιγούρα του καραγκιόζη στο κέντρο της οθόνης, χωρίς να εφάπτεται δίνοντας 

έτσι προοπτική στο χώρο. Άλλοτε αυτή η ψευδαίσθηση της προοπτικής 
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χρειάζεται την προβολή ενός αντικειμένου ή όγκου π.χ φούρνο. Στη περίπτωση 

αυτή η λύση είναι απλή. Στην ουσία υπάρχουν δύο σκηνικά. Στο πρώτο 

υπάρχει κανονικά το σαράι  η καλύβα και ένας μικρός φούρνος στο κέντρο. Στο 

δεύτερο σκηνικό, τα κτίρια έχουν υποχωρήσει στο βάθος, έχουν γίνει πιο μικρά  

– ενώ ο φούρνος γύρω από τον οποίο θα εξελιχθεί η υπόθεση έχει γίνει 

μεγαλύτερος. Ακόμα και τα διάφορα αντικείμενα τα οποία συναντάμε συχνά 

στις παραστάσεις του καραγκιόζη δείχνουν μεγαλύτερα γιατί στις παραστάσεις 

η υπερβολή είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του θεάτρου σκιών.  

       Ο φωτισμός της σκηνής ήταν πολύ σημαντικός στην απόδοση ενός έργου. 

Η αλλαγή ήρθε μα την ανακάλυψη της αλογόνου λαμπάς. Η καινοτομία αυτής 

της λάμπας συνίσταται στο ότι το φως της δεν διαχέεται, αλλά παράγει μια 

έντονη σκιά ακόμα και αν το αντικείμενα βρίσκεται μακριά από την οθόνη. Η 

καινοτομία αυτή βοήθησε πολύ τους καραγκιοζοπαίχτες. 

      Ο N. Goertz  αναφέρει σχετικά ότι το θέατρο σκιών αποκτά άλλη διάσταση. 

Το φως μπορεί να γίνει το μάτι της φιγούρας. Ένας επιδέξιος 

καραγκιοζοπαίχτης μπορεί να εναλλάσσει το φως και την σκιά με μεγάλη 

ταχύτητα. Έχει στο « στο χέρι του » το φως το σκοτάδι, τα πρόσωπα τα 

πράγματα, και τελικά τον ίδιο τον θεατή.  

      Γενικά ο λαϊκός τεχνίτης- στην περίπτωση αυτή ο καραγκιοζοπαίχτης- σε 

άμεση επαφή με το περιβάλλον του, άλλα και με τις γνώσεις του που φέρνει 

μέσα του, διαιωνίζει συνεχώς μέσα στο χρόνο την ελληνική παράδοση, την 

παράδοση του καραγκιόζη.  
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3.2 Καραγκιοζοπαίχτες στην Ελλάδα 
 

      Γνωστοί καραγκιοζοπαίχτες στην Ελλάδα είναι πολλοί : ο Δημήτριος 

Σαρδούνης που υπήρξε ο θεμελιωτής του θεάτρου σκιών. Γεννήθηκε το 1865. 

Μέχρι το1876 έζησε στο Μεσολόγγι, και ύστερα πήγε στην Πάτρα. Στην αρχή 

εξασκεί το επάγγελμα του ψάλτη μέχρι που αποφασίζει να ασχοληθεί με το 

θέατρο σκιών. Το κοινό θα τον κάνει γνωστό με το όνομα Μίμαρος. Οι αλλαγές 

που έφερε στο θέατρο σκιών ήταν καθοριστικές για την πορεία του.  

          Κατασκευάζει φιγούρες από χαρτόνι, σχεδιάζει και καθιερώνει την 

καλύβα του καραγκιόζη, το σαράι του Πασά, σύμβολο του πλούτου , 

μεγαλώνει τη σκηνή από 2 σε 4  μέτρα, κατασκευάζει του γνωστούς 

χαρακτήρες σε όλους, τον « Σιορ Διονύσιο» τον «μπάρμπα Γιώργο»το 

«Μορφονιό». Διαφοροποίησε και τον Δερβέναγα τον μεταμόρφωσε τον έκανε 
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πιο ανθρώπινο  – έγινε ο γνωστός Βελή- Γκέκας  πιστός στην  εξουσία Εξέλιξε 

την θεματολογία παίρνοντας θέματα από την Αρχαία ¨Ελλάδα και την 

κοινωνική ζωή.  

       Δημιούργησε την δική του σχολή. Κοντά του έμαθαν την τέχνη γνωστοί 

καραγκιοζοπαίχτες όπως ο  Βασίλης Αγαπητός, Δημήτρης Μπέκος,  Θόδωρος  

Θεοδωρέλος, Ανδρέας Βουτσινάς  οι οποίοι με τη σειρά τους έβγαλάν νέους. 

Όπως για παράδειγμά ο Σωτήρης Σπαθάρης πατέρας του Ευγένιου που ήταν 

μαθητής του Θεοδωρέλλου. Μαζί με τον Αντώνη  Μόλλα, ίδρυσαν τον 

πανελλήνιο σύλλογο καραγκιοζοπαιχτών.  

       Ο Αντώνης Μόλλας Αθηναίος, αναγνωρίστηκε από τους Άγγλους και τους 

Ρώσους σαν διανοούμενος. Το ρεπερτόριο του πρέπει να είχε πάνω από 120 

παραστάσεις. Δεν χρησιμοποιούσε πότε χειρόγραφα ή σημειώσεις. Στις 

παραστάσεις του χρησιμοποιούσε ζωντανή μουσική. Η ορχήστρα του είχε 

εξαιρετικούς μουσικούς. Τα όργανά που έπαιζαν οι μουσική, ήταν ένα κόντρα 

Μπάσο, ένα αλτικόρνο, τύμπανο, πιατίνια,κορνέτα και μια γκραν κάσα. Το 

κοινό του είχε όλες τις κοινωνικές τάξεις της εποχής του. Διανοούμενοι, 

δημοσιογράφοι, πρίγκιπες, επαγγελματίες εργάτες. Ήξερε πίσω από τον 

μπερντέ να διευθύνει το κοινό του και να κρατά τις ισορροπίες. Την τέχνη του 

την κληρονόμησε ο γιος του Δημήτριος Μόλλας.  

      Ο Ευγένιος Σπαθάρης από  τους πιο γνωστούς σύγχρονους 

καραγκιοζοπαίχτες γεννήθηκε το 1924. Ο Ευγένιος έμαθε την τέχνη δίπλα στον 

πατέρα του Σωτήρη. Εξέλιξε την τέχνη και την έκανε διάσημη σε όλη την 
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Ελλάδα. Δεν υπάρχει σήμερα ‘Έλληνας που να μην γνωρίζει και  να αγαπά τον 

καραγκιόζη και  ιδιαιτέρα τον καραγκιόζη του Σπαθάρη.  

 

 3.3 Η μουσική ακολουθεί τις παραστάσεις  

 
         Η μουσική στις παραστάσεις του καραγκιόζη: Ένα σημαντικό στοιχείο 

του θέατρου σκιών είναι η μουσική. Όλοι οι ήρωες του καραγκιόζη ανάλογα το 

τόπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκπροσωπούν και ένα είδος 

παραδοσιακής ή μη μουσικής.  

        Ο καραγκιόζης με την είσοδο του στο μπερντέ –σκηνή τραγουδά και 

χορεύει σε ρυθμό χασαποσέρβικου. Ο Σιορ Διονύσιος από τα Επτάνησα 

τραγουδά ζακυνθινές  καντάδες. Ο Μπάρμπα Γιώργος τραγουδά ένα δημοτικό 

τραγούδι από τη Στερεά Ελλάδα. Ο Σταύρακος ένα ρεμπέτικο κ.α  

       Το θέατρο σκιών που αναπτύχθηκε στον ελλαδικό  χώρο παρουσιάζει την 

ποικιλία της όχι μόνο  ελληνικής παραδοσιακής μουσική αλλά και όλης της 

Ανατολικής μεσογείου , καθώς στα έργα εκτός από τους παραδοσιακούς 

ελληνικούς σκοπούς  , ακούγονται και αμανέδες όπως ο αμανές του Τούρκου 

Πασά ή το αρβανίτικο τραγούδι του Βεληγκέκα. 

 

 



 25 

Συμπεράσματα 
        Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το λαϊκό στοιχείο του θεάτρου σκιών.  

Γνωρίσαν τον καραγκιόζη όχι σαν μια χάρτινη απλή  φιγούρα, αλλά σαν ένα 

γνήσιο λαϊκό ηρώα, εκπρόσωπο των λαϊκών τάξεων, τω λαϊκών πόθων και 

επιθυμιών, γιατί στην ουσία ο καραγκιόζης ανήκει σε ένα γενικότερο 

πολιτιστικό φαινόμενο.  

      Μελέτησαν διεξοδικά , συστηματικά τη ιστορία του θεάτρου σκιών- 

καραγκιόζη καθώς και τη διδακτική αξιοποίηση του. Ακολούθησαν το ταξίδι  

του μέσα στο χώρο και το χρόνο, από την Ανατολή στη Δύση, από το παρελθόν 

στο παρόν. Παρακολούθησαν παραστάσεις του  παραδοσιακού καραγκιόζη με 

κέφι αλλά και σεβασμό στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών. Έμαθε 

ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκπρόσωποι του, τους ήρωες αλλά και το ρεπερτόριο 

του.   
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