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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
[Στη μια μεριά του μπερντέ η παράγκα, στην άλλη ένα μοντέρνο
κτήριο με καταστήματα. Έξω στην παράγκα κοιμάται ο Καραγκιόζης, ενώ εμφανίζεται ο Χατζατζάρης απαγγέλλοντας μελίρρυτα
ένα παράξενο ποίημα].
ΧΑΤΖΑΤΖΑΡΗΣ: Ω! εσύ πνεύμα της φαντασίας…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: [Παραμιλάει μέσα από τον ύπνο του].
Για μένα το λέει ο φαντασμένος;
ΧΑΤΖ:

Ω! εσύ με τις τέλειες αναλογίες.

ΚΑΡ:

Ναι, βέβαια, τοπ μόντελ, μέση 0,14, περιφέρεια
στήθους 3,80 και στάθμη μυελού μηδέν κόμμα
μείον ένα!

ΧΑΤΖ:

Αυτός ο θόλος, που όλοι ζούμε κάτωθέ του ζαλισμένοι, είναι του θεού το μαγικό θέατρο σκιών.

ΚΑΡ:
ΧΑΤΖ:

Σώπα!...
Ας πούμε λυχνάρι του ο ήλιος και πλατύ λευκό
πανί ο κόσμος. Κι αμέτρητες φιγούρες πίσω σκοτεινές εμείς που παραδέρνουμε!
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ΚΑΡ:

Βρε πιάνει και τον εαυτό του για φιγούρα, φιγουρίνι είσαι συ βρε χαζέ!

ΧΑΤΖ:

Μοιάζουμε λοιπόν με σκιές που παρελαύνουν
πάνω στον μπερντέ, τις φωτίζει ένα αμυδρό φως
που τρεμοσβήνει, και μια αδύνατη φωνούλα τις
εμψυχώνει.

ΚΑΡ:

Θα με λιγοθυμιάσει το σκασμένο!

ΧΑΤΖ:

Έσβησε το καντήλι μας.

ΚΑΡ:

Σιγά βρε θα με δαγκάσεις!

ΧΑΤΖ:

Πάει και η σκιά μας.

ΚΑΡ:

Αμήν!

ΧΑΤΖ:

Και μαζί μ’ αυτό και η πνοή μας.

ΚΑΡ:

Δέξου τον δούλο σου κύριε και ξαλάφρωσον
ημάς, απ’ αυτού, ου ου ου, ου..!

ΧΑΤΖ:

Όλα λοιπόν, εδώ κάτω στον ψεύτικο ντουνιά, είναι άστατα και μηδέν. Τα πάντα ματαιότης ματαιοτήτων.

ΚΑΡ:

[Ο Καραγκιόζης πετάγεται όρθιος και τον βαράει].
Τώρα θα σου δείξω ’γω τι είναι μάταιο!
[Ο Χατζατζάρης πέφτει λιπόθυμος].
Για δες τον, διπλώθηκε σαν ποδήλατο.
Χατζατζάρη! Χατζηχαβιάρη!
[Τον ξαναβαράει].

ΧΑΤΖ:

[Πεταγόμενος πάνω]. Δεν ντρέπεσαι βρε να με βαρείς μες την μέση του δρόμου;

ΚΑΡ:

Καλά, άλλη φορά θα σ’ ανεβάζω στο πεζοδρόμιο
πρώτα!!!

ΧΑΤΖ:

Σαν δεν ντρέπεσαι!

ΚΑΡ:

Τι το πέρασες εδώ; Eκκλησία, κι ήρθες να μ’ ανάψεις όλα τα καντήλια; Καραγκιόζη παίζουμε, όχι
το θείον πάθος..!
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ΧΑΤΖ:

Μπα!

ΚΑΡ:

Μπου! [Tον ξαναβαράει και ο Χατζατζάρης εξαφανίζεται].
Ευτυχώς βρε παιδιά, κι έρχεται ο Χατζατζάρης
πρωί πρωί, του ρίχνω ένα χέρι ξύλο και κρατιέμαι σε φόρμα!
Μπρος κολλητήρια, βγείτε έξω ν’αρχίσουμε το
χορό.

ΣΒΟΥΡΑΣ: Έχουμε καλό κόσμο από κάτω;
ΚΑΡ:

Όχι, να βγούμε να τον γυρίσουμε απ’ την ανάποδη. Μανέστρο μουσική! Κι ας αναβλέψουν κι
οι κουφοί!!!

ΣΒΟΥΡ:

Μπράβο μπαμπάκο καραμπουζουκλή!!!
[Άρχεται χασαποσέρβικο].

12
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
[ Ο Καραγκιόζης με τα τρία παιδιά του πάνω στον μπερντέ].
ΑΝΝΟΥΛΑ: Γεια σου πατέρα σκόρπιε!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σκορπιός είμαι.
ΑΝ:
Βρε σκόρπιος είσαι, σε ξέρω καλά!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Πατερούλη, θα θυμηθείς αύριο το πρωί, να
μας ξυπνήσεις στις εφτά;
ΚΑΡ:
Γιατί;
ΚΟΛ:
Θα περάσει το σχολικό να μας πάρει.
ΚΑΡ:
Μπα, από πότε μεταφέρουν και τούβλα;
ΣΒΟΥΡΑΣ: Πάρτο αλλιώς.
ΚΑΡ:
Για πες μου Αννούλα, πού βρίσκεται η νήσος
Χίος;
ΑΝ:
Μες την θάλασσα.
ΚΑΡ:
Και το κεφάλι σου πού βρίσκεται;
ΑΝ:
Στο διάστημα.
ΚΑΡ:
Και τι ζητάει εκεί;
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ΑΝ:
ΚΑΡ:
ΑΝ:
ΚΑΡ:
ΑΝ:
ΚΑΡ:
ΑΝ:
ΚΑΡ:
ΣΒ:
ΚΑΡ:
ΣΒ:
ΚΑΡ:

Προσπαθεί να συμφιλιωθεί με το χάος!
Και τι είναι το χάος;
Ένα πράγμα χωρίς αρχή, χωρίς μέση και χωρίς τέλος σαν και σένα.
Καλά εγώ δεν έχω σχήμα;
Αφού είσαι άσχημος! Κοίταξε να συμφιλιωθείς με
την ασχήμια σου να γίνεις ωραίος.
Βρε, θα το στείλω στο Πανεπιζήμιο!
Στο ζαχαροπλαστείο να με στείλεις καλύτερα!
Κι εγώ εκεί θα πήγαινα!
Ρε πατερούλη, με σαχλαμαρίτσες θα τη βγάλουμε;
Τι έργο θα παίξουμε σήμερα;
Ο Καραγκιόζης στο New York Athens, night by
night.
Θα το παίξουμε καλά;
Πώς, αφού κάθε χρόνο γινόμαστε χειρότεροι!
Μπρος, τραγούδι όλοι μαζί!
Πότε βαρκάρης και πότε ψαράς
πάνω στη βάρκα μου σαν βασιλιάς.
Η φτώχεια με γδύνει μα κι ίδια με τρέφει
και τ’ άδειο κεφάλι μου με παραστέκει.
Χιλιάδες στρέμματα έχω γιαλό
και πεπονόκηπο στα νέφη λαμπρό
κι όταν μια νύχτα δεν βγει φεγγάρι
μπρος κολλητήρι για παραγάδι.
Πότε βαρκάρης και πότε ψαράς
πάνω στη βάρκα μου σαν βασιλιάς
κι αν με ρωτήσετε για πού τραβώ
το ίδιο φίλοι μου σε σας ρωτώ.
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: [Ο Καραγκιόζης ροχαλίζει εντός παράγαγκας]. Ααααχούρ, αααααχούρ!!!
ΑΓΛΑΪΑ: Ου Καραγκιόζ!
ΚΑΡ: Αμάν ξύπνησε η σύζυγξ!
ΑΓ:
Ου Καραγκιόζ, άντε ξύπνα να πας για δουλειά.
ΚΑΡ: Καλά ρε γυναίκα δεν με λυπάσαι;
ΑΓ:
Τη δουλειά φοβάσαι εσύ;
ΚΑΡ: Αφού δεν με φοβάται αυτή!
ΑΓ:
Ου έχουμε να φάμε δύο μέρες.
ΚΑΡ: Καλά βρε γυναίκα, περίμενε κανά μήνα ακόμη!
ΑΓ:
Ζήσε τριφύλλι μου να φας τουν Μάη. Άι, ιγώ δεν
έχου άντρα. Ιγώ έχου τέσσιρα πιδιά και του χειρότερου απ’ όλα είσαι συ!
ΚΑΡ: Ουφ, για να πάω έξω να ξαπλάρω στη φεγγαράδα, γιατί αυτή θα μου σκάσει το γάιδαρο. [Εξέρχεται και ξαπλώνει]. Α! Τι ωραίο φεγγαράκι, σαν σταφιδόψωμο! Καλά λένε, άμα δεν γύρεις ανάσκελα,
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θεό δεν βλέπεις! Ας πιάσω λοιπόν ένα καλό όνειρο,
μπας και πέσω σε κάνα καλό εστιατόριο... Α! ωραία!
Τ’ αστέρια μεταμορφώθηκαν σε γκαρσόνια. Γκαρσόνι, γκαρσόνι! Βρε κασόνι! Δεν ακούς;
ΓΚΑΡΣΟΝΙ: Ορίστε κύριος!
ΚΑΡ: Όλα αυτά τα φαγητά δικά σου είναι;
ΓΚ:
Δικά μου.
ΚΑΡ: Και γιατί δεν τα τρως ρε βλάκα;
ΓΚ:
Τα πουλάω.
ΚΑΡ: Εδώ τι έχεις;
ΓΚ:
Παστίτσιο.
ΚΑΡ: Βάλε μου ένα ταψί. Στο άλλο δίπλα;
ΓΚ:
Γιουβαρλάκια;
ΚΑΡ: Βάλε μου έναν κουβά!
ΓΚ:
Να στα ζεστάνω;
ΓΚ:
Όχι, θα ζεσταθούν στην κοιλιά μου μέσα! Άντε
γρήγορα, μην ξυπνήσω και δεν προλάβω να φάω.
[Δυστυχώς κείνη την στιγμή ακούγεται δυνατά ο Χατζατζάρης που εισέρχεται άδων].
Άσπρο μαντήλι, αχνό το πρόσωπο
σαν φεγγαράκι μέσα απ’ τα σύννεφα.
Ρόδι ανοιγμένο είναι τα χείλη σου
τριαντάφυλλο η ευωδιά σου.
Θαλασσινιά μου να ’μουν το κύμα σου
κι ο έρωτας στην κάμαρά σου.
Ποιος σε είδε, ποιος σε ξέρει
ποιος για σένα υποφέρει;
Ξένο είμαι συννεφάκι
σ’ άστατο ουρανό
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ΧΑΤΖ: Χε χε χε! Ο Καραγκιόζης κοιμάται στο πεζοδρόμιο.
ΚΑΡ: [Πεταγόμενος και βαρώντας τον]. Βρε θα σε κάνω
εγώ να κοιμηθείς στο δεύτερο νεκροταφείο.
ΧΑΤΖ: Γιατί με βάρεσες ρε;
ΚΑΡ: Εσύ γιατί μου ’κοψες τη μακαρονάδα;
ΧΑΤΖ: Εσύ στον ύπνο σου τρως, με όνειρα χορταίνεις;
ΚΑΡ: Αφού αυτά σερβίρουν οι κυβερνήσεις!
ΧΑΤΖ: Χα, χα ωραίος είσαι.
ΚΑΡ: Γιατί εσύ τι είσαι, χοίρος, κι έχεις τόσες ανησυχίες
και με ξυπνάς από τα μπλε χαράματα;
ΧΑΤΖ: Εγώ έχω άγχος Καραγκιόζη μου, έχω άγχος!
ΚΑΡ: Πού το έχεις βρε να στο ξύσω, [Τον βαράει], μπας
και κερδίσεις!
ΧΑΤΖ: Κοροϊδεύεις, αλλά και συ θα μπεις στο λούκι.
ΚΑΡ: Και πού θα βρεθεί τόσο έξυπνος τσοπάνος;
ΧΑΤΖ: Η εποχή.
ΚΑΡ: Μπα, εγώ είμαι ανοξείδωτος!
ΧΑΤΖ: Τι να πάθεις εσύ. Εσύ πας να τινάξεις ένα δέντρο με
ελιές και στο τέλος σε βαριούνται και πέφτουν μόνες τους κάτω.
ΚΑΡ: Α! είναι, όπως τις μάθεις, εξάλλου ο σοφός τσοπάνος διευθύνει το κοπάδι υπό σκιάν με το σφύριγμα
και μόνον.
ΧΑΤΖ: Σώπα!
ΚΑΡ: Ναι, στόπα!
ΧΑΤΖ: Εσύ Καραγκιόζη μου, έχεις μηδενίσει τις ανάγκες
σου, αν βρεις φαΐ τρως σαν γάιδαρος κι αν δεν
βρεις αντέχεις σαν γκαμήλα.
ΚΑΡ: Α! και μένα μ’ αρέσει και το καλό φαΐ και το καλό
κρασί, αλλά, αν είναι να γίνω κουβαρίστρα για να τ’
αποκτήσω, να μου λείπει. Εξάλλου, ου εν τω πολλώ
το ευ!
18

Δον Σάντσο Βουλτσίδης • Ο Καραγκιόζης μετανάστης

ΧΑΤΖ: Ας πούμε ότι έχεις δίκαιο.
ΚΑΡ: Έχω δίκαιο.
ΧΑΤΖ: Σήμερα Καραγκιόζη μου, έχεις δεν έχεις δίκαιο κινδυνεύεις.
ΚΑΡ: Από πού;
ΧΑΤΖ: Δεν τα ’μαθες;
ΚΑΡ: Τι πράγμα;
ΧΑΤΖ: Κάποιοι αλήτες πιάσανε έναν φτωχό μαύρο μετανάστη και τον πετάξανε στις γραμμές του τρένου.
ΚΑΡ: Γιατί;
ΧΑΤΖ: Έτσι για πλάκα.
ΚΑΡ: Βρε, η πλάκα στην εποχή μας έγινε πιο φτηνή κι
από ταφόπλακα.
ΧΑΤΖ: Ξέρω ’γω, Καραγκιόζη μου μπορεί να μην τους άρεσε το χρώμα του!
ΚΑΡ: Γιατί, πίνακα πήγαν ν’ αγοράσουν;
ΧΑΤΖ: Τι να σου πω!
ΚΑΡ: Τι να μου πεις, εγώ αρχίζω να ντρέπομαι που ’χω
το ίδιο χρώμα μ’ αυτούς τους ηλίθιους που δείρανε
αυτόν τον φτωχό άνθρωπο. Και νόμιζα πως η Αμερική είναι μακριά...
ΧΑΤΖ: Μπα, μες στα σπίτια μας είναι. Ξέρεις τι ακούει ο
γιος μου όλη μέρα; Ακούει ένα εγγλέζικο τραγούδι,
που σε ελεύθερη μετάφραση λέει: I like του σκότωσέ τους, όλους!!!
ΚΑΡ: Τρομερό τραγούδι, αγόρασέ του κι ένα περίστροφο να μην πλήττει!
ΧΑΤΖ: Βρε, έτσι που πάει ο κόσμος, σε λίγο θα φοβόμαστε και τη σκιά μας, και πού ’ναι οι φίλοι;
ΚΑΡ: Έτσι που γίναμε, πού να βρεθούν;
ΧΑΤΖ: Καραγκιόζη μου, βλέπεις απέναντι το μαγαζί που
ξεφύτρωσε;
ΚΑΡ:
Ουί.
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ΧΑΤΖ: Κάθε βράδυ, βγαίνουν από κει κάτι αλήτες που μεθάνε και ξερνάνε σαν Εγγλεζάκια στο Φαληράκι της
Ρόδου και δέρνουν όποιον τους κάνει κέφι.
ΚΑΡ: Τι σπορ κι αυτό!
ΧΑΤΖ: Χθες συγκεκριμένα, ’πιάσαν έναν και του ’σπάσαν
το κεφάλι.
ΚΑΡ: Γιατί;
ΧΑΤΖ: Δεν τους άρεσε η φάτσα του.
ΚΑΡ: Δεν του ’λέγαν να φορέσει μια άλλη, πριν βγει
έξω!
ΧΑΤΖ: Λοιπόν, στο εξής να προσέχεις και μόλις βραδιάζει
να κλείνεσαι στο σπίτι από τις πέντε.
ΚΑΡ: Ναι, φέρε μου και το πανέρι.
ΧΑΤΖ: Γιατί;
ΚΑΡ: Να κλωσάω, για να μην πλήττω! Τι λες βρε χιμπατζή, εγώ αν δεν βγω, αν δεν δω, αν δεν πω, γιατί
ζω;
ΧΑΤΖ: Εγώ σε προειδοποίησα, Καραγκιόζη μου, είναι κάποιοι τύποι που ντύνονται περίεργα, χειρούργοι!
ΚΑΡ: Βρε τι με νοιάζει εμένα πώς ντύνονται, και ο Σωκράτης μ’ ένα γαϊδουροτόμαρο γύριζε στον ώμο του,
αλλά ήταν ο πιο σοφός.
ΧΑΤΖ: Φόρεσε και συ ένα άλλο, ν’ αντέχεις στο ξύλο. Άλλαξε ιδέες Καραγκιόζη μου, άλλαξε ιδέες!
ΚΑΡ: Μπα, προτιμάω ν’ αλλάξω πλανήτη!
ΧΑΤΖ: Σε προειδοποίησα, αντίο!
ΚΑΡ: Βρήκα γάιδαρο για δύο! [Τον βαράει κι ο Χατζατζάρης απομακρύνεται].
Τι λέει ρε! εγώ να φοβηθώ αυτούς τους μπουλινγκαράδες και να μ’ αποσύρω απ’ την κυκλοφορία;
Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε; Την τελευταία την ρίχνω
πρώτη και δυνατή. Τι έγινε! Χα χα! Προσπαθώ να
δώσω θάρρος στον εαυτό μου; Μου φαίνεται αρχίζω να φοβάμαι, αλλά είναι να μη φοβάσαι; Αυτά
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τα παιδάκια, υπό κατάλληλες συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας, μετατρέπονται σε τερατάκια.
Μήπως τελικά, κάποιος πρέπει να μου μιλήσει, για
το τι μέλλει γενέσθαι, για να μην χρειασθώ αργότερα, στοργή και προδέρμ;
Τι λέει ρε, ο Καραγκιόζης είναι μέγας μάγκας και
νταής, εδώ δεν φοβηθήκαμε τους Γερμαναράδες –
το σαράντα– και σαλτάραμε στα φορτηγά να τους
πάρουμε τη ρεζέρβα, θα φοβηθούμε τους γιους της
Φλώρας;
Όχι, ο Καραγκιόζης δεν μασάει!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: [Πετάγεται από την παράγκα]. Μη μασήσουν
οι άλλοι από ’σένα.
ΚΑΡ: Τι;
ΚΟΛ: Κόλλυβα!
ΚΑΡ: Μπρος μες στο τσουβάλι Οιδίποδα..! Εγώ μια φορά,
δεν φοβάμαι, ούτε άνθρωπο ούτε ζώο.
[Πετιέται ένας σκύλος απότομα].
ΣΚΥΛΟΣ: Γαυβ, γαυβ.
ΚΑΡ: [Από την τρομάρα του βρίσκεται στα κεραμίδια της παράγκας]. Καλά λένε, μεγάλη μπουκιά χάψε, μεγάλο
λόγο μη λες. Τα ζώα φαίνεται, συνεχίζω να τα φοβάμαι!
ΣΚ:
Γαυβ, γαυβ!
ΚΟΛ: Αν ήξερα τι μου ’λεγες, θα σε κανόνιζα.
ΣΚ:
Γαυβ, γαυβ, γαυβ!
ΚΑΡ: Επιμένεις ε! Πρόσεξε γιατί άμα κατέβω…
ΣΚ:
Γαυβ…!
ΚΑΡ: Είπα, …άμα, …μην θυμώνεις, άμα κατέβω θα σε
αντιμετωπίσω όπως ο Σαμαράς τη Μέρκελλλ...! Τι
λες να κατέβω; Πεσμένον τον βλέπω, να δοκιμάσω!
[Κατεβαίνοντας ο σκύλος του επιτίθεται].
ΣΚ:
Γαυβ!
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ΚΑΡ:

Αμάν με δάγκωσε το μπατζάκι ο μπατζανάκης! Θα
τον αντιμετωπίσω με τα μαγικά μου φίλτρα. Κοίταξέ με στα μάτια, αν είσαι άντρας. Ωραία, το υπνώτισα... Για να μαρσάρω τώρα την πάνω και κάτω σιαγόνα, να του κάνω το αφτί πατσά!
[Ο Καραγκιόζης δαγκάνει τον σκύλο, ο οποίος απομακρύνεται τρομοκρατημένος].
Εντάξει κουμπάρε, πλάκα σου έκανα, συν ότι έκανα
πρόβα τζενεράλε για να βγω το βράδυ να συναντήσω με σιγουριά τους ανθρωπόμορφους σκύλους.
Για να επιστρέψω, τα εν οίκω στον δήμο. Αγλαϊα,
μωρηηηηηηή! Σφιγξ!
ΑΓ:
Ου, γύρ’σις αχαΐρευτ’ κι πας πάλι για ύπνου;
ΑΝΝΟΥΛΑ: Δεν ντρέπεσαι βρε πατέλα να ’σαι τεμπέλης
και ’μεις να πεινάμε;
ΚΑΡ: Δεν ντρέπεσθε εσείς να ’χω τρία παιδιά και έναν
πατέρα να μην μπορείτε να τον χορτάσετε ψωμί;
ΑΝ:
Εμείς είμαστε μικρά βρε!
ΚΑΡ: Κολλήστε να μεγαλώσετε. Σιλάνς τώρα, γιατί το
βράδυ έχω δουλειά.
ΑΓ:
Τι δουλειά Καραγκιόζ’, θα φέρ’ς λιφτά στου σπίτ’;
ΚΑΡ: Όχι, θα βγω έξω να κάνω μια κοινωνική μελέτη.
ΑΓ:
Είναι στα προυγράμματα της ΕΟΚ;
ΚΑΡ: Όχι, είναι εκτός προγράμματος.
ΑΓ:
Και τι όνουμα φέρει του πρόγραμμα;
ΚΑΡ: Πας μόνος, και σε φέρνουν πίσω τέσσερις.
ΑΝ:
Κατάλαβα, ο πατέρας πάλι ξύλο θα φάει.
ΚΑΡ: Να το πληρωνόμουν κιόλας! Μπρος μες στο τσουβάλι τώρα γρήγορα!
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ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
[Έχει βραδιάσει, ο Καραγκιόζης εξέρχεται από την παράγκα].
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Για να δούμε, ανέβηκε ο φεγγαροϋδράργυρος!!! Αμάν, τώρα χρειάζεται καρδιά και πλάτη
φαρδιά! Το βράδυ, το New York Athens night by night
μεταμορφώνεται σε μια ζουγκλοπασαρέλα, απ’ όπου παρελαύνουν ποικίλα ζώα και φυτά. Πανκιά με τα μποφόρια
τους, κυριλέ με τα κομφόρια τους και φρικιά με τους σιδερολοστούς τους. Κάθε σκύλος κι η φυλή του κι ο κωδικός
στο πέτο! Ωχ! ωχ! αρχίζει το ματς!!!
[Ένας σκίνχεντς -οπαδός των νεοναζί- κυνηγάει έναν μετανάστη, βαρώντας τον με ένα ρόπαλο].
ΣΚΙΝΧΕΝΤΣ: Ζιν χάι άλες… Ζιν χάι άλες!
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ: Μη βαράει, εγώ θέλει μόνο δουλεύει,
θέλει μόνο δουλεύει…
ΣΚ:
Ζιν χάι άλες, Ζιν χάι άλες!
ΚΑΡ: Τι άλλες ρε, τον άφησες στον τόπο.
ΣΚ.:
Ζιν χάι άλες!
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ΚΑΡ:

[Ο μετανάστης διαφεύγει και ο σκίνχεντς εξαφανίζεται].
Για να σταθούμε βρε παιδιά να το φιλοσοφήσουμε λίγο, δεν πρόλαβα να δω και τι ράτσα ήταν
αυτός ο σκύλος, μάλλον σκίνχεντς, Γερμαναρόπληχτος νεοναζί!!! Όταν τους είχανε ανάγκη τους
φτωχούς μετανάστες κάποτε, τους βάζανε κάτω
απο τη γης να βγάλουνε τα κάρβουνα, τώρα που
δεν τους έχουν ανάγκη, τους βάζουν πάνω σ’
αυτά!

24

Δον Σάντσο Βουλτσίδης • Ο Καραγκιόζης μετανάστης

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
[Στον μπερντέ εμφανίζεται μια φιγούρα νεόπτωχου, ο Στέλιος].
ΣΤΕΛΙΟΣ: [Μονολογών]: Δεν μποώ, δεν μποώ…
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ήσυχο ανθρωπάκι φαίνεται, με τη σκιά
του τα ’χει βάλει, όχι σαν τον προηγούμενο.
ΣΤ:
Δεν μποώ εσύ φταις!
ΚΑΡ: Αμάν, το γύρισε.
ΣΤ:
Εσύ φταις, εσύ φταις, εσύ φταις!
ΚΑΡ: Ρε σφήκα τον τσίμπησε;
ΣΤ:
Πιάστον! Βοήθεια! [Αρχίζει να κυνηγάει τον εαυτό
του]. Εσύ φταις!
ΚΑΡ: Τι έγινε ρε πατριώτη, πού την πάτησες;
ΣΤ:
Στα Πατήσια.
ΚΑΡ: Πού αλλού; Λίγο η αναδουλειά, πολύ η απομόνωση
και από τότε που ’κλείσαν τα καφενεία, ανοίξαν τα
ψυχιατρεία!
ΣΤ:
Δεν μποώ.
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ΚΑΡ:
ΣΤ:
ΚΑΡ:
ΣΤ:
ΚΑΡ:
ΣΤ:
ΚΑΡ:
ΣΤ:
ΚΑΡ:

Ε! τότε σήκω και φύγε, μπας και τρακάρεις με καμιά ελιά σε κάνα χωράφι και χρειασθεί να την τινάξεις για να ξεπιασθείς και λίγο.
Δεν μποώ.
Το λαδάκι το τρώς;
Το τρώω.
Μόνο έτοιμο ε; διαφορετικά σου στέκεται στο
έντερο!
Δεν μποώ.
Κόλλησε η βελόνα στο κενό! Έλα τότε να σε παρκάρω.
Πού;
Στη χωματερή για να χωνέψεις! Είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση, αμάν πια! Όποιος δεν σφίγγει τα χεράκια, μαζεύει σφαλιαράκια! Δεν μπορώ
και δεν μπορώ, κοίταξε να δεις:
Για πράξε για μετάπραξε, για από τον κόσμο λείψε! Σάκης Ρουβάς..!

ΣΤ:
ΚΑΡ:
ΣΤ:
ΚΑΡ:
ΣΤ:
ΚΑΡ:
ΣΤ:
ΚΑΡ:
ΣΤ:
ΚΑΡ:

Αυτός το ’πε;
Ναι, σοβάρεψε, τον ανέβασαν….
Πού;
Στην Επίδαυρο! Ενώ ο σταυρός θα του ταίριαζε
τόσο...
Τραγούδησε και το «Άξιον Εστί» του Θεοδωράκη.
Άμα το καταλάβαινε, θα το ’λεγε και καλύτερα!
Πάντως σε βλέπω ενημερωμένο στα καλλιτεχνικά.
Από παιδί ήθελα να γίνω μουσικός.
Τώρα γέρασες, ε; Ο Σωκράτης έμαθε κιθάρα στα
εβδομήντα του.
Εγώ πού!
Είμαι απ’ αλλού!
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ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
[Στον μπερντέ εμφανίζονται τρία πανκιά, σκληροπυρηνικά, χορεύοντας στο μπιτ του I like to moved moved...].
KΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αμάν, αγριεύει η στρατόσφαιρα! Τι είναι
αυτές οι σκιές που ανασαλεύουν αγριεμένα;
ΠΑΝΚΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΘΙΚ: Ρε, εσένα κάπου σε ξέρω!!!
KΑΡ: Θα μ’ έχεις δει στην τηλεόραση, και με παίζουν κι
άσχημα!
ΠΑΝΚΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΙΟΥ: Ρε συ, μπάτσος είναι!
KΑΡ: Άμα σου δώσω κάνα μπάτσο μις Ζούγκλα, μπορεί να
με δεις και για στρατηγό!
ΠΑΝΚΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΡΑΙΧ: Ρε συ, πουλάει και πνεύμα!!!
KΑΡ: Γιατί εσύ τι πουλάς, οινόπνευμα;
ΠΑΝΚΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΡΑΙΧ: Πάνω του ρε συ! [Τον βαράνε].
KΑΡ: Ωχ! Πιάσαν τρύπιο πρόγραμμα.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΚΙΑ ΜΑΖΙ: Να ρε συ, να ρε συ!
[Τον βαράνε].
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ΚΑΡ: Άντε να ξεράσουμε μαζί! Ωχ! η σπάλα μου και μένα η
κοκάλα μου, μπαρντόν, μην βαράτε μόνο σ’ ένα μέρος, θα
μαυρίσω μονόπλευρα! Ωχ! Τι ωραίο ξύλο που ’φαγα, το ευχαριστήθηκα, μερσί! Εντάξει παιδάκια, βρέθηκε το θύμα γι’
απόψε;
ΠΑΝΚΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΡΑΙΧ: I like to moved - moved!, I like
to moved - moved!
KΑΡ: I like το ξύλο τζάμπα, I like το ξύλο τζάμπα, να το πληρωνόμουν και μια στάλα, τζάμπα το ’φαγα!
[Απομακρύνονται].
Αχ! τι ωραίο κοπαδάκι, δεν πρόλαβα να δω ούτε ένα πρόσωπο. Τι σκούλινγκ ήταν κι αυτό, μπούλινγκ πώς το λένε. Ω!
δύσμοιρε Καραγκιόζη, ως αμνός επί σφαγής ήχθης, αμνού
το ανάγνωσμα πρόσχωμεν!!!
Α! δεν βγαίνει έτσι, την άλλη φορά που θα ’ρθούνε δεν θα
το παίξω σαν τον άγιο Στέφανο που κάθεται και τις τρώει και
από πάνω ευλογάει τους λιθοβολιστές του, γιατί λέει δεν ξέρουν τι κάνουν! Όχι, η άγνοια δεν μπορεί ν’ αποτελεί άλλοθι. Την άλλη φορά που θα ’ρθουν, θα τους παίξω κάτι από το
εικοσιένα, το φωτιά και τσεκούρι. Θεέ! Ε! Θεέ! Τι λέει ρε,
δεν πιάνει…; Θεέ!
ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ: Έλα…!
KΑΡ: Βρε Θεέ!, πώς γίναν έτσι οι άνθρωποι, να προτιμάνε
το αίμα από την πορτοκαλάδα; Τι; Φταίει ο τρόπος που τους
μεγαλώνουν; Τους μεγαλώνουν σαν μονομάχους; Κι εγώ τι
φταίω!
Αχ! ζαλίζομαι, σβήνω, λιποθυμάω.
[Ο Καραγκιόζης πέφτει ξερός].
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ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
[Ενώ ο Καραγκιόζης είναι λιπόθυμος, εμφανίζεται μία δημοσιογράφος με έναν καμεραμάν].
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γρήγορα, από ’δω Ντέμη, τράβα!
τράβα!
ΝΤΕΜΗΣ: Τραβάω.
ΔΗΜ: Ετσι μπράβο, τράβα Ντέμη, τράβα. Αχ, τι ωραία να
ξεψυχήσει μπροστά στην κάμερα, θα τον πουλήσουμε ακριβότερα σ’ όλα τα κανάλια, θα γίνουμε πλούσιοι. Ένας άνθρωπος ξεψυχάει μπροστά στην κάμερα! Τι ωραίο θεματάκι,
μούρλια! Στην εποχή μας τα πτώματα πουλιούνται ακριβότερα από τους ζωντανούς. Τράβα Ντέμη, τράβα!!!
ΝΤΕΜ: Τραβάω!
ΔΗΜ: [Πάνω απ’ τον λιπόθυμο Καραγκιόζη]. Έλα, ξεψύχα, ξεψύχα!
ΚΑΡ: [Παραμιλών]. Ε;
ΔΗΜ: Ξεψύχαααα!
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ΚΑΡ: Ρε ποιος μου τραβάει την ψυχή με το συρματόσχοινο;
ΔΗΜ: Ξεψύχα!
ΚΑΡ: Βρε, για σταθείτε μια ψίχα!
ΔΗΜ: Ξεψύχα!
ΚΑΡ: [Πετάγεται όρθιος]. Αμάν! Ω! μπουγιουρούμ, μπουγιουρούμ! Καλώς τα τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης! Τι γίνεται κορίτσια;
ΔΗΜ: Καλέ αυτός τα ’χει τετρακόσια!
ΚΑΡ: Για τον Στρακόσια ψάχνετε; Τι λες μουρή Χαλιαβδέλλα, που θα σ’ άφηνα να μου ρουφήξεις το αίμα με μια βδέλλα!
ΔΗΜ: Πάμε να φύγουμε Ντέμη, πέσαμε σε γύφτο!!!
ΚΑΡ: Γιατί, τι έχουν οι γύφτοι, μια ακόμα; Εξάλλου δεν βλέπεις τι ωραίος άντρας είμαι, ηλιοψημένος, ηλιοχυμένος, περιχαρής.
ΔΗΜ: Καλέ, εγώ είμαι κούκλα!
ΚΑΡ: Καλά μην λυπάσαι, θα γίνεις και άνθρωπος!
ΔΗΜ: Πάμε Ντέμη!
ΚΑΡ: Ντέμηηηηη! Τραβάς ακόμα;
ΝΤΕΜ: Τραβάω.
ΚΑΡ: Τράβα γιόκα μου να μεγαλώσεις!!!
ΔΗΜ: Πάμε Ντέμη, πάμε.
ΚΑΡ: Έχει και τα νεύρα της! Χα, χα! Ε! ρε, δεν τους σταματάει τίποτα, από τον πολιτισμό της ενοχής, βουρ κατρακύλα
στα πλατό της ανοχής. Κάποιοι μπαχαλάκηδες σου σπάνε
το κεφάλι για πλάκα και κάποιοι άλλοι αναλαμβάνουν να στο
σερβίρουν για πατσά, στο δελτίο των εννιά!
Τρρρρρρ!!! Πάγωσα, δεν μπορώ να κάνω βήμα, ας ξαπλώσω
πάν’ στο μνήμα!
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ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
[Ο Καραγκιόζης ξαπλωμένος στο δρόμο. Εμφανίζεται ο αστυνομικός Πεπόνιας].
ΠΕΠΟΝΙΑΣ: [Σφυρίζει με τη σφυρίχτρα, πάνω από τον
Καραγκιόζη].
Επ! Τι ει;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κόκκινο και βυσσινί!
ΠΕΠ: Τι ει;
ΚΑΡ: Της μανούλα σ’ το νινί!
ΠΕΠ: Επ! σκασμός χαμάλαρε! Σε συλλαμβάνω. Ειρωνεύεσαι εμένα που ’χω πέντε άστρα στον ώμο μου;
ΚΑΡ: Ξέρεις ρε μπάκακα, πόσα άστρα έχει ο ουρανός
στο πετσί του και δεν κοκορεύεται!
ΠΕΠ: Τι ζητάς εκεί χάμω;
ΚΑΡ: Με σπείρανε, αλλά με τέτοιο χοντροκέφαλο, πού
να ξαναφυτρώσω;
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ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:
ΠΕΠ:
ΚΑΡ:

Μπρος, τα στοιχεία σου γρήγορα.
Γιατί, αλληλογραφία θ’ ανοίξουμε;
Βρε συ, ο Καραγκιοζάκος είσαι;
Πού να μην ήμουνα!
Μπράβο ρε, πας καλά, μου πήρε ένα τέταρτο για να
καταλάβω ότι είσαι ζωντανός! Σε μαύρισαν ολόκληρο.
Μπα, ξυλοθεραπεία έκανα!
Κοιμήσου ήσυχος, θα τους συλλάβουμε.
Κοιμάμαι ανήσυχος, δεν θα τους συλλάβετε!
Θέλεις να σε πάω στο Τμήμα;
Όχι ευχαριστώ, έφαγα αρκετό ξύλο για σήμερα.
Τι λες μπρε;
Τουλάχιστον εσείς βρε Πεπόνια, ξέρετε να βαράτε,
δεν αφήνεται σημάδια!
Επ! Εμείς βγήκαμε από Σχολή!!!
Γιατί, τους άλλους τι τους φύσηξε πορδή;
Εμείς βγήκαμε από Σχολή!
Μην μου κοκορεύεσαι εμένα Πεπόνια, γιατί τον άλλον, για να του σβήσεις την κλήση, του ’φαγες μια
μάντρα κοτόπουλα!
Eπ! έχουμε κι αδυναμίες, έχουμε κι αδυναμίες!!!
Γι αυτό σε πάω!
Μεταβολή, μαρς! Εν δύο, εν δύο, εν δύο!
Άντε, σκεπάρνι κουρδιστό!

32

Δον Σάντσο Βουλτσίδης • Ο Καραγκιόζης μετανάστης

ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ
[Ο Καραγκιόζης πάλι στο πεζοδρόμιο, εμφανίζεται η καλή κοινωνία των Αθηνών, ο Ομορφονιός και η μητέρα του].
Ξεύρεις πόσο σ’ αγαπώ
θέλεις να σου την βγάλω
με το μαχαίρι την καρδιά
Τι άλλο θες να κάνω;
Μαμά ουίτ!
ΟΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: [Πετάγεται φοβισμένος, αντιλαμβανόμενος
τον πεσμένο Καραγκιόζη].
Μαμάααα!!
ΖΑΜΠΑ [ΜΗΤΕΡΑ ΟΜΟΡΦΟΝΙΟΥ]: Φοβήθηκες παιδάκι μου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ναι, βάλτου ένα μπεϊμπιλίνο στην προβοσκίδα να μην στάζει!
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ΟΜ:
ΚΑΡ:
ΟΜ:
ΚΑΡ:
ΟΜ:
ΚΑΡ:
ΟΜ:
ΚΑΡ:
ΟΜ:
ΚΑΡ:
ΟΜ:
ΚΑΡ:
ΟΜ:
ΚΑΡ:
ΖΑΜ:
ΚΑΡ:
ΟΜ:
ΚΑΡ:

Καραγκιόζη εσύ είσαι βρε, γέρασες βρε, γέρασες!
Και συ παρέμεινες νήπιος. Από πού έρχεσαι;
Από το Μέγαρο της Μουσικής.
Όχι, δεν ήσουνα εκεί.
Ήμουνα εκεί, ήμουνα εκεί, ήμουνα εκεί!
Α! μ’ ένα κόκκινο βρακί! Σε θυμήθηκα. Και τι έκανες
στο Μέγαρο;
Είχε Μότσαρτ, είχε Μότσαρτ!
Με τα κρεμμυδάκια, ή σκέτο;
Παίξανε τον Μαγεμένο Αυλό.
Γι αυτό σου φούσκωσε το φλάουτο!
Βρε, ο Μότσαρτ είναι της μόδας, τον βάζουν και
στις διαφημίσεις για τ’ απορρυπαντικά!
Για ξέβγαλμα;
Βρε είναι πολύ της μόδας!
Βρε, ο Μότσαρτ μια ζωή της μόδας, θα ’ναι, εσείς
είσθε αέρας κοπανιστός!
Πάμε να φύγουμε παιδάκι μου, πέσαμε σε υπόκοσμο!
Ε! να ’χετε να πατάτε και σεις κάπου, μαντάμ!!!
Μην μου προσβάλλεις τη μαμά!
Γιατί, θα μας σπάσεις τ’ αυγά; Βρε άντε ουστ! Κυρά
Φλώρα, δέσε τον Φλώρο σου πιο κάτω.
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
[Εμφανίζεται ο σιορ Νιόνιος. Πολιτευτής εξ επαρχίας].
Ενθυμήσου σκληρά
την ωραία βραδιά
κ’ η σελήνη λαμπρά
μ’ έκαψες την καρδιά.
Μ’ άλλον παίζεις, γελάς
και εμένα «γελάς»
λίγο δεν μου μιλάς
στα ουράνια πετάς.
Μα εγώ, ο φτωχός
δεν έχω άλλο
απ’ το τραγούδι μου.
Έλα μια νύχτα
μες στον οντά μου
να πιεις απ’ τα χείλη μου
για το χατίρι μου!
35

ΝΙΟΝΙΟΣ: Γεια σου σκύλε!
ΚΑΡ: Ω! γεια σου τράγε! Από πού έρχεσαι Νιόνιο;
ΝΙΟΝ: Από το Μέγαρο της Μουσικής, από το Μέγαρο της
Μουσικής!
ΚΑΡ: Τελευταία, όλο στο Μέγαρο μεγαλοπιάνεσαι, μπας
και πας για υπουργός;
ΝΙΟΝ: Ναίσκε σκύλε.
ΚΑΡ: Μπράβο Νιόνιο, στην εποχή του παππού μου, τα
μουλάρια είχαν λιγότερες φιλοδοξίες.
ΝΙΟΝ: Ω! πρόσεξε τις λογορδίες σου, μην σου ρίξω στιλετιά εις το άνθος της καρδίας σου και σου βγάλω τα
έντερα από τσι πλάτες!
ΚΑΡ: Α! κοίταξε Νιόνιο, εδώ την τελευταία την ρίχνουμε
πρώτη και δυνατή!
[Αρχίζει να τον βαράει].
ΝΙΟΝ: Ω! με τρέλανε στις παπαλίες.
ΚΑΡ: Όχι, θα σ’ άφηνα παπατζή!
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ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
[Εμφανίζεται ο τσιγγάνος Σαμπρή με τη μικρή αδελφή του Αϊσέ].
Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά
αφού έχω κοντά μου εσένα
Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά
και δεν έχω ανάγκη κανένα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γειά σου ρε Σαμπρή, τίποτα δεν έχεις
αλλά το κέφι δεν σου λείπει.Το τραγούδι είναι το μοναδικό
κόσμημα που κουβαλάς πάνω σου.
ΣΑΜΠΡΗ: Μπρε συ αδελφέ Καραγκιόζη, σε χτύπησαν εσένα, φωνάξει ταξί σε πάει στο νοσοκομείο.
ΚΑΡ: Α! ρε Σαμπρή, εσύ μόνο έχεις χρόνο να με πας στο
νοσοκομείο, οι άλλοι με βλέπανε σαν λεκέ πάνω
στην άσφαλτο.
ΣΑΜΠ: Αμπέ το Γύφτο ξέρει από βάσανα, το τσαντίρι του
φυσάνε αρκετοί βοριάδες. Όταν ο Θεός έφτιαχνε
το Γύφτο, είπε το Γύφτο να γελάει και να κλαίει με
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ΚΑΡ:

το ψυχή του.
Αρκετά κλάψαμε για σήμερα Σαμπρή, αύριο πάλι,
άντε πήγαινε εσύ πούλα κάνα λουλούδι κι εγώ ας
πάω να μου πλύνουν τα αίματα.
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ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
[Εξέρχεται η Αγλαΐα η γυναίκα του Καραγκιόζη].
ΑΓΛΑΪΑ: Ου! Καραγκιόζ, πώς είσ’ έτσι;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πώς είμαι ρε γυναίκα;
ΑΓ:
Σαν γδαρμένη μουσχαροκεφαλή!
ΚΑΡ: Α, όλα κι όλα! Μοσχάρια μόνο το δικό σου σόι βγάζει.
Άντε ρε γυναίκα πιάσε μια πετσέτα να μου πλύνεις
τα αίματα.
ΑΓ:
Όταν στου σπάν’, σι μένα του φέρνεις!
ΚΑΡ: Πού ήθελες ρε γυναίκα να το πάω, στα δημόσια
πλυντήρια;
Έλα τρίψε λιγάκι, τρίψε, έτσι μπράβο, σιγά μωρή,
γαργαλιέμαι! Α! αυτό είναι ν’ απολαμβάνεις την
οικογενειακή στοργή, μετά από ’να δυνατό χέρι
ξύλο.
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ΑΓ:
ΚΑΡ:
ΑΓ:
ΚΑΡ:
ΑΓ:
ΚΑΡ:
ΑΓ:

Να ’χαμι κι να φάμι!
Έλα μην μου χαλάς τον ρομαντισμό τώρα. Α! ρε γυναίκα, αν δεν είχα και σένα τι θα ’κανα;
Θα ’βρισκις καμιά άλλη.
Εσύ αν δεν είχες εμένα, τι θα ’κανες;
Θα ζούσα λίγα χρόνια περισσότερα.
Ε! βέβαια, η ζωή δίπλα μου είναι έντονη.
Κακούργε, κακούργε!
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
[Ο Χατζηαβάτης πάει να μάθει νέα].
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Καραγκιόζη, Καραγκιόζη!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: [Από μέσα].
Κολλητήρι, για βγες έξω και πες του Χατζατζάρη ότι δεν είμαι μέσα.
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ: [Εξερχόμενος].
Βρε, ο πατέρας μου μου ’πε να σου πω πως δεν είναι μέσα.
ΧΑΤΖ: Χε, χε χε!, βρε άντε φώναξέ τον.
ΚΑΡ: [Ακούγεται από μέσα].
Με πρόδωσες Οιδίποδα!
ΧΑΤΖ: Μην το μαλώνεις βρε, θυμήσου τα δικά σου και
συμπάθα τα παιδιά σου, λέει ο λόγος. Άντε έβγα.
ΚΑΡ: [Εξερχόμενος].
Ορίστε!
ΧΑΤΖ: Για πες μου τελικά, τι έγινε χθες το βράδυ;
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ΚΑΡ: Δεν σου λέω, γιατί θα χαρείς.
ΧΑΤΖ: Άσε, το διαβάζω στη φάτσα σου, έφαγες πολύ
ξύλο ε;
ΚΑΡ: Έφαγα, μου ’δωσαν κιόλας!
ΧΑΤΖ: Χα, χα, πλάκα έχεις.
ΚΑΡ: Πλάκα στον τάφο σου βρικόλακα!
ΧΑΤΖ: Και τώρα;
ΚΑΡ: Τι και τώρα;
ΧΑΤΖ: Θα κάτσεις στα αυγά σου;
ΚΑΡ: Όχι.
ΧΑΤΖ: Μην πετάς Καραγκιόζη μου, προσγειώσου!
ΚΑΡ: Εγώ τα ‘χω τα φτερά για να πετάω, Χατζατζάρη,
όχι για να κλωσάω!
ΧΑΤΖ: Το σκυλόψαρο, όταν χάσει το κοπάδι του, ψάχνει
δίχτυα για ν’ αυτοκτονήσει και δεν μπερδεύεται
μονάχο του. Θέλει παρεΐτσα... Είδες τι σου κάνανε;
ΚΑΡ: Πάθος-μάθος, εξάλλου γι’ αυτό το ποδόσφαιρο
έχει δύο ημίχρονα, για να μην κερδίζει ο τυχερός
αλλά ο καλύτερος.
ΧΑΤΖ: Καλά Καραγκιόζη μου, καλά.
ΚΑΡ: Καλάθια! [Τον βαράει].
ΧΑΤΖ: Έφυγα.
ΚΑΡ: Φορτωμένος! Μια στιγμή ρε Χατζατζάρη, μια
ερώτηση μου επιτρέπεις;
ΧΑΤΖ: Ελεύθερα.
ΚΑΡ: Πώς γίνεται βρε αδελφέ, η ζωή ολοένα ν’ ακριβαίνει κι οι άνθρωποι συνεχώς να φτηναίνουνε;
ΧΑΤΖ: Καλά τώρα, έφυγα, αντίο.
ΚΑΡ: Βρήκα γάιδαρο για δύο!
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
[Ο Καραγκιόζης εξέρχεται της παράγκας].
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Α! να βράδιασε κι όλας, ήρθε η ώρα να
φορέσω τα καλά μου. Για να μπω μέσα να ντυθώ στα χρώματα της φυλής των ΠΑΝΚ, ίνα δυνηθώ να εισέλθω ανεγνωρίστως στους κόλπους του κόσμου τους, ίνα υφαρπάσω το
αίμα μου πίσω. Ρε Δούρειος Ίππος θα γίνω, μάλλον προς το
δούρειος γάιδαρος γέρνω!
[Εισέρχεται στην παράγκα].
Ευτυχώς έχω αλυσιδικό και σαμπρελικό άφθονο... Μια
στιγμή, έφτακα!
[Εξέρχεται της παράγκας μεταμορφωμένος σε ΠΑΝΚ].
Ορίστε, μαύρο γυαλί εμπριμέ, να μην βλέπουν τα μάτια
σου, να σε φοβούνται. Τώρα γιατί να σε φοβούνται, άλλος
λόγος.
Περνάμε στο μπουφανάκι, δερμάτινο φιδίσιο, γυαλιστε43

ρό, να σεληνιάζεται υπό το σεληνόφως πάνω σου!
Και δεν γεννιόσουν κατευθείαν φίδι καημένε να γλιτώσεις κι από τα έξοδα!
Και φθάσαμε στην ζώνη, βέβαια η ζώνη σου προσδίδει
κάτι το αρρενωπό, το βίαιο, το εξουσιαστικό, κι αν έχει και
καρφιά, τότε καλύτερα να μην τα βάλουν μαζί σου.
Αλλά γιατί θέλεις πάντα να σε φοβούνται, τι φοβάσαι,
μην μείνεις μόνος σου;
Τρικ μάι χαρτ, περνάμε στο παντελονάκι. Σφιχτό πάνω
στους γοφούς σου, να το νοιώθεις και να σε νοιώθει. Τα πόδια σου να μοιάζουν με δυο περιτυλιγμένα καρεκλοπόδαρα,
απειλητικά, διακριτέα.
Και προχωράμε στην αιχμηρή προβολή του κενού μας,
πέστο, στις αρβύλες!
Μοντελάκι του τρίτου Ράιχ, επηρεασμένο από έντονες
μνήμες Άουσβιτς. Αλλά κι αυτές όλον τον κόσμο τσαλαπάτησαν, στο τέλος στα χιόνια της Σιβηρίας λειώσανε. Λοιπόν
είμαστε έτοιμοι;
Α! όχι, μια στιγμή! Ξεχάσαμε τη χαίτη! Α! Η χαίτη βέβαια,
φιλάρεσκη, να βρίσκει πλάτη και πιο κάτω.
Ας! ρίξουμε και δυο κουτάκια λαδομπογιά στη μούρη,
μην μας βγει το βιντεοκλίπ ασπρόμαυρο και δεν μας το παίξουν τα χουντοκάναλα.
Πώς είμαι παιδιά; Ωραίος; Αμάν, φτιάχτηκα..! Σιγά μην
ξυπνήσει η Αγλαΐα και φτιαχτεί και κείνη και δεν βρίσκουμε
άνθρωπο, να στείλει αύριο τα παιδιά στο σχολείο.
Για να πεταχθώ στον καθρέπτη να με δω. [Εισέρχεται].
Αμάν! πώς με ’κανα έτσι; Μην πτοείσαι τέκνον μου, σε
κυκλοφορία είναι και μεγαλύτερα κενά από το δικό σου. Στο
κενό του κοινού, πατάει οτιδήποτε, δεν είδες:
Ήρθε η λαίδη Γκαγκά
Παριστάνοντας Αιγύπτια Θεά
μ’ έναν κώλο, να…!
Κι από κάτω
ένα τσούρμο … μηδενικά!
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
[Δυο καθωσπρέπει κύριοι, σχεδόν όμοιοι, με κουστούμια, κυνηγάνε μια κοπέλα Πανκ].
ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΝΚ: Βοήθεια! Βοήθεια!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: [Πετιέται από το πουθενά]. Τι συμβαίνει;
ΚΟΠ: Βοήθεια με κυνηγάνε.
ΚΑΡ: Ποιοι;
ΚΟΠ: Να ’τοι έρχονται. [Εμφανίζονται οι δύο όμοιοι].
ΚΑΡ: Τους γνωρίζεις;
ΚΟΠ: Όχι.
ΚΑΡ: Ρε πώς είναι αυτοί έτσι, λες και τους γέννησε η ίδια
εταιρία! Δύο, στην οικονομική συσκευασία του
ενός! Χα χα! Τους βγάζουν όλους ίδιους για να μην
μπαίνουν στα έξοδα. Ιδού ο κόσμος του μέλλοντος!
ΚΟΠ: Σώστε με, σώστε με!
45

ΚΑΡ:

Τέτοια θέλω ν’ ακούω, για να αισθάνομαι Σωτήρης!
Τι ζητάτε απ’ το κορίτσι;
ΔΥΟ ΟΜΟΙΟΙ: [Μουρμουράνε κάτι μεταξύ τους].
ΚΑΡ: Τι σφυράτε σαν φίδια, απαντάτε! Τίποτα, αυτό το τίποτα με τρομάζει. Για να δω, καταλαβαίνουν από
ξένες γλώσσες; Ουστ! από δω κοπρόσκυλα! [Φεύγουν].
ΚΟΠ: Ευχαριστώ, αχ! δεν μπορώ να συνέλθω.
ΚΑΡ: Ελαφίνα μου αλαφιασμένη
που η καρδούλα σου
σαν φυλλοκάρδι τρέμει
λέγε στον ποιητή
τι τρέχει;
ΚΟΠ: Με κυνηγάγανε και θέλανε..
ΚΑΡ: Άσε κατάλαβα.
ΚΟΠ: Φοβάμαι!
ΚΑΡ: Πού νοιώθεις ασφαλής;
ΚΟΠ: Θέλω να με πάτε στο μαγαζί απέναντι.
ΚΑΡ: Α! Όλα κι όλα, εκεί δεν νοιώθω ασφαλής εγώ. Κάποιοι που συχνάζουν σ’ αυτό το στέκι, φίλοι σου είναι;
ΚΟΠ: Ναι, φίλοι μου.
ΚΑΡ: Ξέρεις τι μου ’κάναν χθες το βράδυ το κεφάλι οι φίλοι σου της φυλής σου;
ΚΟΠ: Τι;
ΚΑΡ: Πατσά με ψωμί!
ΚΟΠ: Δεν σας πιστεύω.
ΚΑΡ: Γιατί;
ΚΟΠ: Γιατί εσείς σε μένα κάνατε πολύ μεγάλο καλό.
ΚΑΡ: Α! κοίταξε, δεν θ’ αφήσω εγώ, μια κακοτυχία, να
μου βαρβαρέψει την ψυχή και να κρίνω τον άλλον
απ’ το τι φοράει. Αλλά άμα δεν πιστεύεις, πάμε να
πιστέψεις.
46

Δον Σάντσο Βουλτσίδης • Ο Καραγκιόζης μετανάστης

[Ο Καραγκιόζης σκύβει και δένει τα κορδόνια απ’ τις αρβύλες του].
ΚΟΠ: Τι κάνεις εκεί;
ΚΑΡ: Σφίγγω το πέταλο θα μου χρειασθεί.
ΚΟΠ: Καλέ είναι και η Κρίσι Ροκ μέσα.
ΚΑΡ: Ναι, το rock έχει κρίση.
ΚΟΠ: Καλέ Κρίσι είναι τ’ όνομά της.
ΚΑΡ: Ελληνικότατο. Ο Κολοκοτρώνης την βάφτισε;
ΚΡΙΣΙ: [Εξέρχεται από το στέκι].
Ρε συ η Τζούλη! Γεια σου Τζούλη, ποιος είναι ο τύπος; Πολύ Χαρτ, πολύ Ρέιβ, πολύ Ραπ!
ΚΑΡ: Βάλε λίγη σάλτσα ακόμη, ένα κουβά μακαρόνια έχω
μπροστά μου.
ΚΡ:
Ρε συ, έχει και χιούμορ!
ΚΑΡ: Έχω και βαρύ χέρι, χθες το βράδυ, τι του κάνατε
εκείνου του Καμπούρη που μου ’μοιαζε;
ΚΡ:
Ρε συ είχε πλάκα!
ΚΑΡ: Γι’ αυτό του την σπάσατε; Μπήκες Τζούλη;
ΚΟΠ: Μπήκα.
ΚΑΡ: Βγες τώρα, να! έρχεται κι ο χειρούργος. [Εμφανίζεται].
ΠΑΝΚ: Χάιλ!
ΚΑΡ: Χάιλ Χίτλερ, πότε έφθασες;
ΠΑΝΚ: Ρε συ έχω φλιπάρει!
ΚΑΡ: Με τα τόσα φλίπερ που ‘χεις παίξει πάλι καλά που
δεν πέταξες.
ΚΡ:
Ρε συ τι μουσική ακούς; Χέβι μέταλ;
ΚΑΡ: Όχι, ντάνκυ πέταλ!
ΚΡ:
Και τι ζώδιο είσαι;
ΚΑΡ: Ιχθύς με μπαγιονέζα! Αλλά ο ορνιθοσκόπος μου ’πε
ότι κρατάω κι από Ταύρο, ένας θείος μου το 3.500
π.Χ. τα ’χε φτιάξει με μια γελάδα, τη Γιούρωζ!
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ΚΟΠ:
ΚΑΡ:
ΠΑΝΚ:
ΚΑΡ:
ΠΑΝΚ:
ΚΑΡ:
ΠΑΝΚ:
ΚΑΡ:
ΠΑΝΚ:
ΚΑΡ:

ΠΑΝΚ:
ΚΑΡ:

Ρε συ Κρίσι, πάμε μέσα.
Πάτε κορίτσια, εγώ κάτι θέλω να πω στον τύπο!
Ρε σένα κάπου σε ξέρω.
Εγώ δεν σε ξέρω.
Θα με μάθεις, μην βιάζεσαι. [Τον βαράει].
Στ’ αστεία με βάρεσες, ή στα σοβαρά;
Στα σοβαρά, γιατί ξέρω από αστεία δεν σηκώνεις.
[Τον ξαναβαράει]. Λάβε και το συμπλήρωμα!
Ρε είσαι αυτός που δείραμε χθες το βράδυ!
Μην βιάζεσαι ρε να μ’ αναγνωρίσεις, περίμενέ με
να σου ρίξω, λίγες φάπες ακόμα! Ε! να! να! να!
Στάσου!!!
Πού το είδες το κόκκινο; Χα! χα!, τελικά και το να
δέρνεις έχει την πλάκα του, δεν το ’ξερα, πόσο μακριά είμαι, δυο τρία χιλιόμετρα από τα Εξάθλεια!!!
Έλα από δω ρε!
Πού με πας ρε συ;
Να μου υποβάλεις μήνυση επί ζωοκτονία! Σιγά
που θα κάθομαι να δέρνω, να ομοιάσω στο κτήνος σου. Βρε άντε ουστ!!!
Έλα τώρα καρδούλα μου
επέστρεψε στην τρυφερότητα
αρκετά σκλήρυνες.
Ε! τι; μόνο να τρώμε;
να δίνουμε κιόλας.
Α! να, έρχεται ο Μπάρμπα Γιώργος, πάω ν’ αλλάξω ρούχα, μην με περάσει για σκαντζόχοιρο και
με πατήσει!
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ
[Εμφανίζεται ο Μπάρμπα Γιώργος τραγουδώντας].
Σήμερα τα Φραγκάκια
δεν πήγαν για δουλειά
πήραν τα ντουφεκάκια γιαντίμ αμάν
και πάνε για πουλιά.
Γιαντίμ πουλιά δεν βρήκαν
μόν’ βρήκαν μια μελιά
στα μήλα φορτωμένη, γιαντίμ αμάν
και πάνω μια ξανθιά.
Ξανθιά μ’ κατέβα κάτω
για θ’ ανεβώ εγώ
να σε κορφολογήσω γιαντίμ αμάν
σαν τον βασιλικό.
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ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ: Καραγκιόζ’, Καραγκιόζ’!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: [Από μέσα]. Τι ζητάει ο βλάχος στην
πόλη;
ΜΠ. Γ: Έβγα έξους μπδάκι μ’ μια στάλας.
ΚΑΡ: Να ’μαι μπάρμπα, με πεθύμησες;
ΜΠ. Γ: Ουρ ανίψι μ’ σ’ είδα ψες του βράδ’ στουν Αντένα,
στου σήριαλ.
ΚΑΡ: Το ‘βαλε η τηλεόραση στις ειδήσεις και το πέρασε
ο μπάρμπας για σήριαλ.
Πώς ήμουν ρε μπάρμπα;
ΜΠ. Γ: Ουραίος πδίμ,’ μες τα αίματα. Άιντις κι σ’ ανώτιρα!
ΚΑΡ: Ναι, την άλλη φορά, θα μ’ ανεβάσουν και στη σούβλα! Ο ίδιος ο Σουλεϊμάν ο μικροπρεπής θα την γυρίζει. Έγραφε και ποιήματα! Με αίματα από σπηλιάντερα! που λέει κι ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος.
ΜΠ. Γ: Έχ’ κι άλλα επεισόδιας του σήριαλ’ς Καραγκιόζ’;
ΚΑΡ: Ναι, μέχρι να σκάσετε! Άντε ρε μπάρμπα κλείσε
την τηλεόραση.
ΜΠ. Γ: Και τι να κάνω.
ΚΑΡ: Να πεις κάνα παραμύθι στο ανίψι σου.
ΜΠ. Γ: Δεν άκουσα.
ΚΑΡ: Στα καλά βλέπω, δεν ανταποκρίνεσαι.
ΜΠ. Γ: Άντες γεια σου, αντίο, χαίρετε!
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ
[Εμφανίζεται ο Σβούρας, ο γιος του Καραγκιόζη, ντυμένος Πανκ
σε μηχανή].
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αμάν μας την ξαναπέσανε. Ποιος είσαι
εσύ;
ΣΒΟΥΡΑΣ: Δεν με γνωρίζεις;
ΚΑΡ: Όχι, δεν σε γνωρίζω.
ΣΒ:
Ρε ο γιος σου είμαι, ο Σβούρας!
ΚΑΡ: Και πώς δεν σε γνωρίζω, νύχτα σε έκανα;
ΣΒ:
Για δες ρε πατέρα, πόσο ψηλά σηκώνω την μπέμπα!
ΚΑΡ: Γιατί απόχτησες και μπέμπα;
ΣΒ:
Τη μηχανή ρε!
ΚΑΡ: Και γιατί τη λες μπέμπα, περιμένεις να μεγαλώσει;
ΣΒ:
Για δες πόσο ψηλά τη σηκώνω!
[Κάνει σούζα].
ΚΑΡ: Μπράβο, είσαι μεγάλος μπέμπης τελικά!
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ
[Εμφανίζεται ο Χατζατζάρης].
ΧΑΤΖΑΤΖΑΡΗΣ: Μπράβο Καραγκιόζη μου έσκισες, έσκισες!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ά! τ’ άκουσε το πρόγραμμα η σουπιά.
ΧΑΤΖ: Πώς νοιώθεις τώρα;
ΚΑΡ: Τι να νοιώθω; Ευτυχισμένος επειδή έδειρα έναν ηλίθιο; Εξάλλου το κεφαλάκι μου το ξέρει, γιατί πάντα
κάτι μένει από μια εγχείρηση.
ΧΑΤΖ: Αχ, βρε Καραγκιόζη μου, εγώ αναπολώ τα παιδικά
χρόνια της αθωότητας, τότε που τρέχαμε με το κοντοπαντέλονο.
ΚΑΡ: Εγώ δεν αναπολώ τίποτα, γιατί πάντα εκεί κατοικώ,
αλλά δεν περνάει κανένας σας.
ΧΑΤΖ: Αχ, Καραγκιόζη μου έχουμε μπει στο λούκι.
ΚΑΡ: Και δεν χορταίνετε με τίποτα. Η λαιμαργία θα καταστρέψει τον κόσμο.
52

Δον Σάντσο Βουλτσίδης • Ο Καραγκιόζης μετανάστης

ΧΑΤΖ: Εσύ Καραγκιόζη μου τα λες, αλλά ποιος τ’ ακούει;
ΚΑΡ: Τα λέω για να τ’ ακούω εγώ, για να μην γίνω σαν
και σας. Αλλά με μια απορία θα πεθάνω βρε Χατζατζάρη, γιατί μόλις σε βλέπω μου φαουρίζει το
χέρι; [Τον βαράει].
ΧΑΤΖ: Μην με βαράς Καραγκιόζη μου, κι ας τελειώσουμε ειρηνικά την παράσταση, το παρακάναμε στο
μπούλινγκ σήμερα.
ΚΑΡ: Ναι, μπούλη μου έχεις δίκιο.
ΧΑΤΖ: Και τώρα Καραγκιόζη μου;
ΚΑΡ: Και τώρα Χατζατζάρη μου, να πούμε στη Γεωργία
με το σαντουράκι της, να πιάσει την εξόδιο ακολουθία!
Ε! κόσμε κόσμε, κόσμε κι απόκοσμε!
Γεια σας, γεια σας και χαρά σας
και σύντομα ξανά κοντά σας.
Ντι κομέντια Καραγκιόζο
Δον Σάντσο Γιακαμπόσο
λάζα ντε λα φινίτο!!!

Τέλος
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ

Ο Κένταυρος Χείρωνας, φιγούρα της Γεωργίας Γιαννοπούλου για
το έργο του Δον Σάντσο Βουλτσίδη «Ο Καραγκιόζης μάγειρας στην
Αργώ του Ιάσονα»

Σκιές
«Έχασες τη σκιά σου», λέει ο άλλος και εννοεί δεν
υπάρχεις.
«Μην αφήσεις να σου πατήσουν τη σκιά» υπήρχε λαϊκή πρόληψη, γιατί θα σε καθηλώσουν, κάτι κακό θα πάθεις.
«Όναρ σκιάς», «Σκιά ονείρου ο άνθρωπος» λέγαν
ποιητικά οι αρχαίοι.
«Σκιόραμα!» έλεγαν οι χωριανές μου όταν θέλαν να καταρασθούνε κάποια, «σκιόραμα να καταντήσεις».
Άρα, η σκιά έπαιξε και παίζει ακόμα, και δεν μπορεί να
γίνει αλλιώς.
«Λόγος, έργου σκιή» λέγαν οι φιλόσοφοι, με διττή έννοια. Και πως ο λόγος –η ποιότητα του λόγου– φανερώνει
τον εκφορέα της, ή ο λόγος να ’ναι σκιά των έργων, όχι να
μπαίνει μπροστά.
Πώς από τη σκιά περάσαμε στο θέατρο σκιών; Μα πριν
περάσουμε εκεί, τη σκιά την εκμεταλλεύτηκαν στα μυητικά
τους δρώμενα, οι πανάρχαιες θρησκείες της Ινδίας, της Κίνας,
–αυτής της γραμμής γενικά– συμβολοποιώντας με τη σκιά τον
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Ασιατική φιγούρα μεγάλων διαστάσεων
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πρόγονο και τις ψυχές των πεθαμένων που επιστρέφουν,
σαν Ερινύες ή σαν άγγελοι, να δικάσουν ή να συμπαρασταθούν.
Στα Καβήρεια μυστήρια δε της Σαμοθράκης, η σκιά της
κόρης Περσεφόνης με τη σκιά του θεού της βλάστησης Διονύσου ερχόταν –κατόπιν κατάλληλων χειρισμών των ιερέων–
σε ιερογαμία…
Από τη θρησκεία –όπως και το αρχαίο δράμα εξάλλου–
ξεπήδησε το θέατρο σκιών, σε δυο κύριες παραλλαγές.
Πρώτον την επική [αφηγηματική], όπου μέσω της αφήγησης και αναπαράστασης σκιών, μας περνάει όλος ο μυθολογικός κόσμος, με τις ατέλειωτες διαμάχες ανάμεσα σε θεούς,
θνητούς και Ήρωες, στο καλό και στο κακό, κά.
Δεύτερον περνάμε στο δραματικό κύκλο με τη διπλή του
απόκλιση, κωμική και τραγική, όπου εκεί, ο κεντρικός συνήθως ήρωας προσπαθεί με δραματικό τρόπο να σπάσει όλες
τις παγερές συμβάσεις, οικονομικές, φυλετικές, συνήθειες
κ.λπ., για να ξαναπάρει η ζωή πάνω.
Εκεί έρχεται ο δικός μας ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Διόνυσος καλυμμένος ή ακάλυπτος με
εθνόσημο, όπως κι ο ένας και ο άλλος, το λαϊκό γάιδαρο, την
κίνηση από τα κάτω, κι όχι τον αριστοκρατικό ίππο σαν έμβλημα που ήταν ιδεόγραμμα των αριστοκρατών.
Ο Καραγκιόζης όμως είναι μια φιγούρα, που δεν κινείται
μόνη της, χρειάζεται μια ψυχή πίσω από το πανί, να την εμψυχώνει, κι έτσι μέσα από το ξεδιάλυμα των λαβυρίνθων να
ελευθερώνει την ψυχή του κόσμου, που όχι απλά τον παρακολουθεί αλλά του είναι συμμέτοχος. Διότι στον καλό ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ δεν υπάρχει «παράσταση, αλλά κατάσταση...»! Ο
κόσμος είναι δρων πρόσωπο, αντιλέγει πολλές φορές στα λέγειν του Καραγκιόζη, συμπληρώνει και ενθαρρύνει.
Έχουμε να κάνουμε δηλαδή, με την αγία τριάδα του Καραγκιόζη, ήτοι:
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Ερμής ο ψυχοπομπός, Καραγκιόζης και Ερινύες, φιγούρες της
Γεωργίας Γιαννοπούλου, για το έργο του Δον Σάντσο Βουλτσίδη
«Η κάθοδος του Καραγκιόζη στο βασίλειο των Ίσκιων»
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«Ντέλος» Θρακιώτης
και «Σίσυφος»,
φιγούρες εποχής
της Γεωργίας Γιαννοπούλου
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α) ό,τι υπήρξε ως τώρα στην παράδοση του Καραγκιόζη,
β) η ζώσα ψυχή του Καραγκιόζη, ο Καραγκιοζοπαίχτης
που τον κοινωνεί στο τώρα και
γ) το ζεστό σώμα του κόσμου που συμμετέχει παντοειδώς στο «δράμα».
Έτσι, ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, καταφέρνει να μην είναι κάτι παγιωμένο –ούτε σαν κείμενο– διότι μέσω της ερώτησης και της
αντίρρησης του κόσμου, αναγκάζεται να «απολογηθεί», τουτέστιν, να αυτοσχεδιάσει και εκεί κυρίως κρίνεται η τέχνη του,
όχι από τον σταθερό παράγοντα, αλλά από τον απρόβλεπτο
παράγοντα.
Όσον αφορά την αφεντομουτσουνάρα μας, το Θρακικό
Θέατρο Σκιών που εδρεύει απαρχάς Θρακικού πελάγους,
στον Ίμερο Ροδόπης του Δήμου Μαρώνειας, θεωρείται και
είναι ο ανανεωτής του σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου Σκιών,
τόσο στην εικόνα όσο και στο πνεύμα.
Ανανεώσαμε δραματουργικά τον Καραγκιόζη, με καινούργια έργα, «αποταξάμενοι» τις ευκολίες του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ του
’70-’80, του οποίου η απλοποίηση τον κατέστησε «μαρτυρικό
παιδικό θέαμα», χάνοντας έτσι τη γενικότερη απήχηση και το
δραματουργικό του πυρήνα. Δυστυχώς ακόμα, οι περισσότεροι, την κακοσερβιρισμένη κασέτα του παππού τους αναπαράγουν και στις μέρες μας.
Επίσης, δημιουργήσαμε ένα νέο είδος θεάτρου σκιών,
«το μέσα έξω», όπου ο παίχτης εξέρχεται του μπερντέ, ευρύνοντας το ρόλο του, εμψυχώνοντας τις φιγούρες μπροστά
στο κοινό, ενώ ο βοηθός τις κινεί από πίσω.
Εδώ ο ήρωας του θεάτρου σκιών ο Καραγκιόζης δεν είναι
δεσμευτικός, κι έτσι παρελαύνουν πρόσωπα όπως: ο «Τρομάρας» του Γεωργίου Βιζυηνού, ο «Καπετάν Χρήστος Μηλιώνης» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ο «Μικρός Τυμπανιστής» της δυτικής παράδοσης, ο «Ορέστης» του Ευριπίδη.
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Αρχαϊκός
Ελληνικός Καραγκιόζης,
αρχών 19ου αιώνα

Η πρώτη παράσταση αυτού του είδους θεάτρου δόθηκε
τον Αύγουστο του 1999 στην πλατεία Ιμέρου.
Στην εκδοτική μας δραστηριότητα βγάλαμε πάνω από
δέκα βιβλία που διακονούν την τέχνη μας.
Δημιουργήσαμε έναν πολυχώρο τέχνης, με κλειστό και
ανοιχτό θέατρο, βιβλιοθήκη, αίθουσες εκθέσεων-εργαστηρίων-προβολών κά.
Επίσης, τον πολιτιστικό οργανισμό «ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ», που διοργανώνει παραστάσεις και εργαστήρια Καραγκιόζη, αλλά και αγώνες αρχαίου δράματος σε συνεργασία με Λύκεια-Γυμνάσια-Δημοτικά σχολεία και Πανεπιστήμια,
αλλά και «Γιορτές Καλοκαιριού» με μεγάλη θεματική ποικιλία,
παραγωγή ντοκιμανταίρ κά. Κάνοντας έτσι, την αποκέντρωση
πράξη κι όχι «προεκλογική διακήρυξη...».
Οι δυό μορφές που εμψυχώνουν τις δράσεις είναι: ο Δον
Σάντσο Βουλτσίδης, σκηνοθέτης-συγγραφέας-μουσικόςκαραγκιοζοπαίχτης,
και η Γεωργία Γιαννοπούλου, ζωγράφος-σκηνογράφοςμουσικός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ορφέας.
Φιγούρα Γεωργίας Γιαννοπούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο χώρος του Μικρού Διάκοσμου στην περιοχή παραλίας Ιμέρου
Ροδόπης
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Aπό παράσταση του Θρακικού Θεάτρου Σκιών στο Τρίκερι Μαγνησίας, σε συνεργασία με το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου
της «Πήλιον Όρος»
Φωτογραφία: Νίκος Μεταξιώτης

«Το μέσα έξω», νέο είδος θεάτρου που επινόησε ο Δον Σάντσο
Βουλτσίδης (Πρώτη παράσταση το 2010)
Φωτογραφία: Νίκος Στάμος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέντρο Ανηλίκων Ν. Ιωνίας Βόλου
2014

Καλοκαίρι στον Μικρό Διάκοσμο
Φωτογραφία: Γιάννης Κάσης
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Μετά από παράσταση στα Λιμενάρια Θάσου

Γιάννης Βουλτσίδης και Γεωργία Γιαννοπούλου εν δράσει
Φωτογραφία: Πασχάλης Γκρορίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δημιουργώντας
τη φιγούρα
του Αισώπου, ο οποίος, κατά
τον Αριστοτέλη,
καταγόταν
από τη Μεσημβρία
της Θράκης

Στο αρχαίο θέατρο της Θάσου, ανεβάζοντας το έργο «Ο Αίσωπος
σαν μύθος» στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου
2012
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Σεμινάριο για τους Δασκάλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μυώντας τους στα μυστικά του Θεάτρου Σκιών
Φωτογραφία: Γιώργος Παγκοζίδης-ΚΠΕ Ροδόπης

Η μεγάλη και
η μικρή ζωγράφος
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Ανεβάζοντας «Ορέστη» του Ευριπίδη, 2013

Με το κουστούμι
του «Κύκλωπα»
του Ευριπίδη, 2014
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Έκδοση: Θρακικό Θέατρο Σκιών
Ο Καραγκιόζης εισέρχεται
στα κατεχόμενα του Ατίλλα,
ξεθάβοντας πνευματικούς θησαυρούς.
Το βιβλίο περιέχει δέκα φιγούρες για
κατ’ οίκον Καραγκιόζη.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ
Ο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
& ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Έκδοση: ΦΕΞ
Παράσταση με οικολογικό
χαρακτήρα.
Το βιβλίο συνοδεύεται
από έξι χαρτονένιες φιγούρες
και δέκα διαφάνειες.
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ΤΖΑΜΑΛΑ
Έκδοση: Κέντρο
Λαϊκών Δρωμένων
Λόγος για το βλαστικό
Διονυσιακό δρώμενo
της Θράκης.

ΤΑ
ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
Πρωτότυπη μουσική
με κρουστά και τραγούδια από το Μουσικό Εργαστήρι του Ηφαίστου.
Παραδοσιακά και
συνθέσεις για τρία τουμπελέκια του Γιάννη
Βουλτσίδη.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

KARAGÖZ GÖLGELER
ÜLKESİNDE
Η κάθοδος του Καραγκιόζη
στο βασίλειο των ίσκιων στα
τουρκικά, βιβλίο που μετάφρασε και επιμελήθηκε η καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αδριανούπολης κ. Σεμά Σαλντακί.

ΟΡΦΕΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΓΗ ΤΩΝ ΙΣΚΙΩΝ
Η κάθοδος του Καραγκιόζη
στο Βασίλειο των Ίσκιων,
για να συναντήσει τον Ορφέα
και να του παραδώσει τα κλειδιά
της Αρμονίας...!
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΣ
Έκδοση:
Μικρός Διάκοσμος
Εμπνευσμένο από το
αντίστοιχο τραγούδι
του Μάρκου Βαμβακάρη.

Ο ΜΙΚΡΟΣ
ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ
Έκδοση:
Μικρός Διάκοσμος
Παραμύθι παραλλαγής του
Μικρού Τυμπανιστή
και του Μαγεμένου
Αυλού.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ
Έκδοση: Πνευματικό
Κέντρο Κομοτηνής
Πρωταγωνιστεί η αγωνιστική αντικατοχική κουλτούρα του Καραγκιόζη, που αν και γυμνός, κατέχει να μάχεται με τη δύναμη του
μυαλού και της ψυχής, πάνοπλα
βάρβαρα τέρατα…
Χρόνος του βιβλίου η περίοδος
της Γερμανικής και Βουλγαρικής
κατοχής (1940 -1944).

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΓΩ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ
Έκδοση:
Εκδόσεις Πήλιον Όρος
Η Αργοναυτική
εκστρατεία αλά
Καραγκιόζη με
χαρτονένιες φιγούρες.
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΝΥΦΗ
Έκδοση: Θρακική Εταιρεία
Το πρώτο Ελληνικό βιβλίο στη
γλώσσα των Ρομά.

ΠΕΡΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΛΕΧΤΙΚΗΣ
Της τέχνης του Καραγκιόζη τα φαρμάκια μέσα από τις αφηγήσεις του γέροντα
καραγκιοζοπαίχτη Σίμου Γκαρή του Χιώτη.
Σε ρόλο εξομολόγου ο εν ενεργεία
Καραγκιοζοπαίχτης Γιάννης Βουλτσίδης.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΜΠΙΝΕΛΙΚΗΣ
Όταν το 2004 οι μωρόχαβλοι επευφημούσαν
Ολυμπιάδες, ο Καραγκιόζης το μετέφραζε σε
μοιρολόι που θα επακολουθούσε της πλαστικής ευωχίας.
Περιλαμβάνει CD με μουσικές του Γιάννη
Βουλτσίδη.
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Ο ΤΡΟΜΑΡΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΙΖΥΗΝΟΥ
ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Έκδοση:
Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης
Διασκευή του αφηγήματος
«Τρομάρας» του Γεωργίου Βιζυηνού για το θέατρο
σκιών.
Συνοδεύεται από χαρτονένιες φιγούρες.

Τα βιβλία µπορείτε να τα αναζητήσετε
σε έγκυρα βιβλιοπωλεία ή στα τηλέφωνα
25330 22751 & 6932594979
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Το βιβλίο των Γιάννη Βουλτσίδη και Γεωργίας
Γιαννοπούλου με τίτλο «Ο Καραγκιόζης μετανάστης» τυπώθηκε τον Ιούλιο του 2015 για
λογαριασμό των εκδόσεων Πήλιον Όρος, στο
πλαίσιο του προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΚΑ», σε χαρτί velvet 115gr. Η σχεδίαση
και επιμέλεια έγιναν από τους συγγραφείς και την
ομάδα γραφιστών και επιμελητών της εταιρείας
«Επικοινωνία Α.Ε.»

