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Η παράσταση αρχίζει….. 

 
« Ο καραγκιόζης πρέπει να πατάει στο χθες 

και να αναπνέει στο σήμερα » 
 
 
                          Θεοδόσης Βογιατζής 

 



ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Μελέτη και επισήμανση της πολιτιστικής 
αξίας του θέατρου σκιών. 

 
 Προσέγγιση της θεατρικής τέχνης ως 

εκφραστικό και διδακτικό μέσο. 
 
 Γνωριμία με την κίνηση, το λόγο την 

ευρηματικότητα του θεάτρου σκιών.  



ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 1 

 
 Το θέμα χωρίστηκε αντίστοιχα σε τρία 

υποθέματα: 
 Υπόθεμα 1ο. Θέατρο σκιών- Ιστορική διαδρομή. 
    Ομάδα 1η  
 Λουλάι Θανάσης 
 Μιχαλόπουλος Πέτρος 
 Καραδήμας Παναγιώτης 
 Λαμκιά Γιουργγκέν 
 Μεταξιώτης Δημήτρης 

 



     ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΟΜΑΔΕΣ 2 

 Υπόθεμα 2ο «Οι σκιές στη σκηνή. 
Πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου σκιών» 

   Ομάδα 2η  
 Μουσάκος Ραφαέλ 
 Μαγδαληνός Ευστάθιος 
 Κουσαρίδα Πανωραία 
 Μπαλαούρας Ιωάννης 
 Κωνσταντέλος Κωνσταντίνος 
 
 

 
 



ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 3 

 Υπόθεμα 3ο «Παραστάσεις του θεάτρου σκιών. 
Σκηνή, σκηνικά και φιγούρες» 

   Ομάδα 3η  
 Κουτσοθόδωρου Ελένη 
 Κωνσταντάτου Ιωάννα  
 Συγγούνη Κωνσταντίνα 
 Λουκάι Ερλάντο  
 Μπούρος Παντελής 
    
 



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 

 ΤΟ ΦΩΣ: Όταν έχουμε φως, έχουμε και 
σκιά. Το φως είναι πηγή της δημιουργίας.  

 
 Η σκιά εξαρτάται πάντα από το φως και 

την παρουσία μιας τρισδιάστατης ύπαρξης 
έμψυχης ή άψυχης.   
 



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ –ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 

 Το πέσιμο της σκιάς και η αλλαγή 
διαστάσεων κρύβει μια μαγική 
διφορούμενη έννοια. 

 Να γιατί το θέατρο σκιών, έχει βαθιές ρίζες 
που χάνονται στα βάθη των αιώνων και οι 
πηγές είναι τόσο σκοτεινές, όσο σκοτεινή 
είναι και η σκιά. 
 



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ– ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ 3 

 * Το θέατρο σκιών έχει τις ρίζες του  
     στην Ασία.  
 
 * Μαρτυρείτε στην Μαλαισία, Ινδία, Περσία και 
    Ιάβα. 
 
 Γίνεται γνωστό στην Ευρώπη τον 8ο αιώνα  
 από την Κίνα με τον τίτλο «Κινέζικες σκιές ».Το  
    Κινεζικό θέατρο σκιών, ενσωματώνει διαφορές τέχνες όπως 

ζωγραφική, μουσική και μιμητική δίνοντας καινούργια έκφραση.  
 

 Στη Τουρκία ήρθε από τις στέπες της Ασίας μέσω των Μογγόλων.  
 

     
 



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4 

 Ο τουρκικός καραγκιόζης karagoz- 
καραγκιόζης «μαυρομάτης» δεν ήταν 
μόνο λαϊκό θέατρο, αλλά και αυλική 
διασκέδαση. Παιζόταν σε όλες τις 
βαλκανικές κτήσεις της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. 

 Ο Ιωάννης Μπράχαλης θεωρείται ο 
πρώτος που έφερα τον καραγκιόζη 
στην Ελλάδα μεταξύ 1850 και 1860 
 



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ –ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 

 Ο Δημήτρης Σαρδούνης έδωσε τον 
ελληνικό χαρακτήρα στο θέατρο σκιών το 
1890 στη Πάτρα.  

 Απαλλαγή του καραγκιόζη από τα 
   τούρκικα στοιχεία. Γίνεται σατιρικό  
   θέατρο.  
 Στην Αθήνα πρωτοπαρουσιάζεται  
  το 1852 σε συνοικία της Πάτρας. 

 



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6 

   Άλλη  βασική θεωρία 
προσφιλής στην Ελλάδα, 
αποδέχεται την 
αρχαιοελληνική προέλευση 
όπως αυτή διαμορφώθηκε 
ανά τους αιώνες με το 
Ελληνιστικό, Ρωμαϊκό, 
Βυζαντινό μιμοθέατρο, το 
οποίο σε συνδυασμό με τον 
μπερντέ και τη σκιά 
δημιούργησε τον Karagoz.  

 
 



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7 

 
 
 
  Περιηγητές της εποχής συγκρίνουν τον 

karagoz με τους Αρλεκίνο και Πανταλόνε 
της commedia del’ arte, είδος που 
μεσουράνησε μέχρι τον 16ο αιώνα.  



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8 

 
 Ο ελληνικός καραγκιόζης απευθύνεται σε 

ένα ευρύ κοινό και αποκτά μεγάλη 
κοινωνική λειτουργικότητα. 

 Το κοινό είχε μια πολλαπλή 
   συμμετοχή με την έννοια της 

επιβεβαίωσης παραδοσιακών  
   αξιών, της πολιτικής σάτιρας και  
   της κοινωνικής κριτικής.  



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9 

   Χωρισμός σε περιόδους την εποχή του 
καραγκιόζη. 

 
 1850-1880: Έχει τουρκικά έντονα 

χαρακτηριστικά και σαν θέαμα 
απομονώνεται από τους αστούς. 

 
 1880-1910:  Εξελληνίζεται. Μιλά στο λαό, 

παίρνοντας  θέματα από την καθημερινή 
ζωή,  τα παραμύθια ή από ιστορίες ηρωικές. 
 

 1915-1940: Θεωρείται η περίοδος της 
τελειοποίησης του, κατά την οποία 
κυριαρχούν οι μεγάλες  προσωπικότητες των 
καραγκιοζοπαιχτών. 
 



ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ. ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ1 

 Το ελληνικό θέατρο σκιών είναι 
προϊόν της λαϊκής τέχνης, όπως 
το λαϊκό τραγούδι. Στοιχεία του 
είναι ο προφορικός λόγος, ο 
αυτοσχεδιασμός των 
δημιουργών, η πρόσθεση και 
αφαίρεση λέξεων, το πλάσιμο 
της ιστορίας.  

 Σαν τέτοιο επιδρά στις καρδιές 
των ανθρώπων. 



ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ. ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 2 
Χαρακτηριστικά των προσώπων που εμφανίζονται 

συχνά στη σκηνή. 
                            

Καραγκιόζης 
  
 Βρίσκεται παντού με το χαρακτηριστικό μακρύ 

του χέρι. Το κέφι του, η αγάπη για τη ζωή, η 
φιλοσοφική του  διάθεση απέναντι στις αδικίες 
της κοινωνίας και η αστείρευτη αισιοδοξία του, 
συμπυκνώνεται στη φράση: «Θα φάμε, θα 
πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε» 



ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ. ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 3 

                        Χατζηαβάτης  
 Κρατάει την τουρκική μορφή .Φτωχός  
   παρουσιάζεται πάντα σαν τίμιος. Μικροαστός 
   άνθρωπος για όλες τις δουλειές της εξουσίας. 
   Παρέα του καραγκιόζη , σκαρώνουν τα διάφορα 

επαγγέλματα, για να φάνε τελικά από κοινού ξύλο.   
                  Μπάρμπα- Γιώργος  
 Δημιούργημα του Μίμαρου. Αγαθός  
   φουστανελοφόρος, με ρουμελιώτικη 
   προφορά. Δέχεται τα πειράγματα του  
   ανιψιού του και δέρνει αλύπητα τον Βεληγκέκα. 

 



ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ. ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 4 

                                                                                Σιορ Διονύσιος 
 Δημιούργημα του Μίμαρου,  κατά φαντασία 

αριστοκράτης, τραγουδά καντάδες και 
   ντύνεται δυτικότροπα.  
 

 
                                  Σταύρακας 
 Δημιούργημα του Γιάννη Μώρου.  
   Ψευτοπαλληκαράς, ανεπάγγελτος, διηγείται 
   ανύπαρκτες ιστόριες. 
                          
 
                                                                     



ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ. ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 5 

                         Μορφονιός  
    Φιλάρεσκος, γιγαντοκέφαλος. 
 
                            Πασάς  
   Στρατιωτικός διοικητής  σύμβουλο της   

εξουσίας. Ντυμένος με φανταχτερή στολή, 
σοβαρός λιγομίλητος  αλλά και δίκαιος. 

                           Βεζυροπούλα  
     Κόρη του Πασά. Όμορφη , πλούσια και     
     κακομαθημένη.                                   

 



ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΚΙΩΝ-ΣΚΗΝΗ ΣΚΗΝΙΚΑ ΦΙΓΟΥΡΕΣ1 

       Χαρακτηριστικά θεάτρου σκιών: 
 Χώρος: Άσπρο τετράγωνο  πανί τεντωμένο που διαιρείται σε δύο 

μέρη.  
 

 Χρόνος: Παίζει ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν (εποχή 
τουρκοκρατίας με σύγχρονες σατιρικές αναφορές) 

 Μουσική: Οι ήρωες ανάλογα της καταγωγής τους εκπροσωπούν 
και ένα είδος παραδοσιακής μουσικής.   

                      
 
 
 



ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΚΙΩΝ-ΣΚΗΝΗ ΣΚΗΝΙΚΑ ΦΙΓΟΥΡΕΣ 2 

 Φιγούρες 
 Στις αρχές του 20ου αιώνα οι 

φιγούρες κατασκευάζονται από 
λαμαρίνα.  

Αργότερα αντικαταστάθηκαν  
από φιγούρες κατασκευασμένες από 

χαρτόνι. Γίνονται σκαλιστές,   
ιδιαίτερες,   με χρώματά και 
μεγαλύτερη διαφάνεια.  

Το 1923 κατασκευάστηκαν φιγούρες 
από δέρμα. Είχαν καλύτερη 
απόδοση στο πανί. 

Η κίνηση της φιγούρας γίνεται πιο 
εύκολα με την ανακάλυψη της 
Σούστας από τον Λευτέρη 
Καλερινόπουλο.    
 



ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΚΙΩΝ-ΣΚΗΝΗ ΣΚΗΝΙΚΑ ΦΙΓΟΥΡΕΣ 3 

    Φωτισμός της σκηνής: 
 Σημαντικός στην απόδοση του 
   έργου. Με την ανακάλυψη της  
   αλογόνου λάμπας το θέατρο σκιών 
   αποκτά άλλη διάσταση. 
 Οι καραγκιοζοπαίχτες έχουν  στο « χέρι 

τους » το φως και το σκοτάδι, τα 
πρόσωπα, τα πράγματα και τελικά τον ίδιο 
τον θεατή.    



ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΚΙΩΝ-ΣΚΗΝΗ ΣΚΗΝΙΚΑ ΦΙΓΟΥΡΕΣ 4 

     Καραγκιοζοπαίχτες του ελληνικού θεάτρου Σκιών: 
 Δημήτριος Σαρδούνης ή Μίμαρος. Θεμελιωτής του θεάτρου σκιών.  

Οι αλλαγές που έφερε, ήταν καθοριστικές για την πορεία του. 
Δημιούργησε δική του σχολή. Μαθητές του υπήρξαν: Β. Αγαπητός, 
Θ.Θεοδωρελος, Σ. Σπαθάρης,Α. Βουτσινάς.  
 

 Αντώνης Μόλλας: Το ρεπερτόριο του είχε περισσότερες από 120 
παραστάσεις . Χρησιμοποιούσε στις παραστάσεις του ζωντανή 
μουσική.   

  
 Ευγένιος Σπαθάρης: Εξέλιξε την τέχνη και την έκανε γνωστή σε όλη 

την Ελλάδα.  
  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Οι μαθητές μελέτησαν διεξοδικά, συστηματικά 
την ιστορία του καραγκιόζη. Τον γνωρίσαν όχι 
σαν μια χάρτινη φιγούρα, αλλά σαν ένα 
εκπρόσωπο των λαϊκών τάξεων, των λαϊκών 
πόθων και επιθυμιών.  

 Ακολούθησαν το ταξίδι του στο χώρο και το 
χρόνο, από την Ανατολή στη Δύση, από το 
παρελθόν στο παρόν. 

 Παρακολούθησαν  παραστάσεις του με κέφι 
αλλά  και σεβασμό για το  συγκεκριμένο 
θεατρικό  είδος και ότι αυτό εκπροσωπεί.  
 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

   
   Δημιουργία και στατιστική επεξεργασία 

ερωτηματολογίου και δημιουργία 
γραφημάτων. Ακολούθησε στατιστική 
επεξεργασία των απαντήσεων. 

 
 



Ξέρεις σε ποιες χώρες εμφανίστηκε το 
θέατρο σκιών; 

Ναι Όχι 

19 4 

Ξέρεις σε ποιες χώρες εμφανίστηκε το  θέατρο σκιών;

Ναι; 19; 83%

Όχι; 4; 17%
; ; 0%; ; 0%

Ναι

Όχι

Στο γράφημα παρατηρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
μαθητών  83%γνωρίζει  την ιστορία του θεάτρου σκιών 



Γνωρίζεις όλες τις φιγούρες του 
καραγκιόζη; 

Ναι Όχι 

11 22 

Γνωρίζεις όλες τις φιγούρες του καραγκιόζη;

Ναι; 11

Όχι; 22

; 

Ναι
Όχι

Παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων 
παρακολουθεί παραστάσεις με πρωταγωνιστή τον 
καραγκιόζη  



Γνωρίζεις πως έφτασε το θέατρο σκιών στην 
Ελλάδα; 

Ναι Όχι 

20 3 

Γνωρίζεις πως έφτασε το θέατρο σκιών στην Ελλάδα;

Ναι; 20

Όχι; 3

; 

; 

Ναι
Όχι

Στο γράφημα φαίνεται ότι οι μαθητές γνωρίζουν την 
ιστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών  



Ποιος είναι ο καλύτερος κατά τη γνώμη σας 
καραγκιοζοπαίχτης; 

Σπαθάρης Μόλλας Μίμαρος 

18 3 2 

Ποιος είναι ο καλύτερος κατά τη γνώμη σας καραγκιοζοπαίχτης;

Σπαθάρης; 18; 
78%

Μόλλας; 3; 13%

Μίμαρος; 2; 9% ; ; 0%

Σπαθάρης
Μόλλας
Μίμαρος

Ο Ευγένιος Σπαθάρης  εξακολουθεί να είναι πρώτος στις προτιμήσεις των νέων  



Γνωρίζεις τι είναι ο μπερντές; 

Ναι Όχι 

20 3 

Γνωρίζεις τι είναι ο μπερντές;

Ναι
87%

Όχι
13% 0%0%0%0%

Ναι
Όχι

Στο γράφημα παρατηρείται ότι ποσοστό 87% γνωρίζει την ιδιαίτερη 
ονομασία της σκηνής του καραγκιόζη  



Είναι ο καραγκιόζης ο αγαπημένος σου 
ήρωας; 

Ναι Όχι 

22 1 

Είναι ο καραγκιόζης ο αγαπημένος σου ήρωας;

Ναι
96%

Όχι
4%

0%

0%

Ναι
Όχι

Στις προτιμήσεις των μαθητών ο καραγκιόζης υπερτερεί έναντι των 
άλλων πρωταγωνιστών του θεάτρου σκιών  



Το ελληνικό θέατρο σκιών είναι προϊόν 
λαϊκής τέχνης; 

Ναι Όχι 

20 3 

Το ελληνικό θέατρο σκιών είναι προϊόν λαϊκής τέχνης;

Ναι
87%

Όχι
13%

Ναι
Όχι

 Το  Ελληνικό θέατρο σκιών είναι λαϊκό είδος θεάτρου. Ποσοστό 87% 



Ξέρεις τι είναι η " Σούστα"  

Ναι Όχι 

16 7 

Ξέρεις τι είναι η " Σούστα" 

Ναι
70%

Όχι
30%

Ναι
Όχι

 Παρατηρούμε ότι το 70% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει τη «Σούστα » 



   « Ο καραγκιόζης ανεξάρτητα από τη 
οποιαδήποτε καταγωγή του έχει 
αφομοιωθεί σε τέτοιο βαθμό από τον λαό, 
ώστε να τον  εκφράζει απόλυτα. Ακόμα και 
σαν ζωντανή τέχνη επηρεάζεται σε μεγάλο 
βαθμό από το περιβάλλον του και 
συνήθως προσαρμόζεται στις υπάρχουσες 
συνθήκες, που του εξασφαλίζει τη 
ζωντανή λειτουργία του ».   

                                             Δ. Μυταράς  
 



Τέλος  
 

παρουσίασης  
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