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Ήξζε ζηελ Αζήλα από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1852. Άλνημε ζέαηξν ζθηώλ ζηελ Πιάθα θαη αθνύ 
έθιεηζε ζπλέρηζε κε παξαζηάζεηο πνξλό ηνπ Καξαγθηόδε. 
(Πεγή: Gregory Zorzos, Ancient Greek Invention of Karagiozis: Ancient Greek History, 152) 
  
Τπήξμε βνεζόο ηνπ Γ.Μαπξνκάηε, ζηελ Κσλ/πόιε ελώ ζεσξείηαη θαη ν πξώηνο πνπ έθεξε ηελ ηέρλε ηνπ 
Καξαγθηόδε ζηελ Διιάδα. Ο θαξαγθηόδεο είλαη θαη ηνπξθηθόο, αλζνύζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε από 
παιηά. Ο Γηάλλεο ν Μπξάραιεο, ηνλ έθεξε ζην Διιαδηθό θξαηίδην ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηώλα, από ηελ 
Πόιε όπνπ ηνλ δηδάρηεθε, ην 1860. 
(Πεγέο: http://www.asxetos.gr/entheto/anamniseis-retro/karagiozis-theatro-
skion.html#axzz2ShdP2n00,8/5/13 , http://www.actoribus.blogspot.com.es/ 8/5/13  
http://www.metanastis.com/PDF/PROS_%20TIMHN_%20TOYS.pdf 8/5/13) 
 
Έλαο Έιιελαο έμππλνο από ηελ Καιακάηα πνπ δηέκελε ζηελ Πόιε. Σν 1860 πήγε ζηνλ Πεηξαηά, έπηαζε 
έλα θαθελείν απέλαληη από ην ηεισλείν θη έζηεζε κηα ζθελή έλα κέηξν επί κηζό γηα λα παίδεη ζέαηξν 
ζθηώλ κε ηηο ραξηνλέληεο θηγνύξεο ηνπ. Γίλεη παξαζηάζεηο ζην ιηκάλη θαη πξνρσξεί ζηα ελδόηεξα ηεο 
πξσηεύνπζαο, ζηελ Πιάθα, όπνπ κηιά θαη ηξαγνπδά ιαξπγγόθσλα εληππσζηάδνληαο θαη θεξδίδνληαο 
ηνπο ζεαηέο. ’ απηό ην κέξνο ζα παξακείλεη πνιύ θαηξό, ηδξύνληαο κεξηθνύο κήλεο κεηά ηελ άθημε ηνπ, 
ην πξώην ειιεληθό ζέαηξν, πνπ πθίζηαηαη αθόκα, ρσξίο λα ππνζηεί νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ αξρηθή ηνπ 
κνξθή, ην ζέαηξν ζθηώλ ηνπ Καξαγθηόδε. Δλζαξξπλόκελνο από ηελ επηηπρία ηνπ, ν Μπξάραιεο δελ ζ’ 
αξγήζεη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα. Έλα θαθελείν, θνληά ζην Ναό ηνπ Θεζείνπ, ζα ηνπ ρξεζηκεύζεη 
ζαλ ζέαηξν. 
(Πεγέο: http://pemptopatras.blogspot.com.es8/5/13                                                                                                                
http://www.patris.gr/articles/41013?PHPSESSID=#.UYpT7aKSySo8/5/13 , 
http://www.karagkiozis.com/gr_players_bio.pdf 17/5/13) 
 
 
...ελώ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Σδνύιην Κατκε έλαο έμππλνο Έιιελαο θαιακαηηαλήο θαηαγσγήο, επ‟ 
νλόκαηη Βξάραιεο (Μπξάραιεο) θαη δηακέλσλ ζηελ Πόιε, εθεί γύξσ ζηα 1860 ηα κάδεςε θαη ήξζε ζηνλ 
Πεηξαηά, έπηαζε έλα θαθελείν απέλαληη από ην ηεισλείν θη έζηεζε κηα ζθελή έλα κέηξν επί κηζό γηα λα 
παίδεη ζέαηξν ζθηώλ κε ηηο κηαο πηζακήο ραξηνλέληεο θηγνύξεο ηνπ. 
(Πεγή:http://pemptopatras.blogspot.com.es 8/5/13) 
 
 
ηελ ηνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα, πεξηεγεηέο καξηπξνύλ ηελ παξνπζία ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, ην νπνίν 
παηδόηαλ από πιαλόδηνπο θαξαγθηνδνπαίρηεο, από ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη. (Hobhouse, 1809). Οη πξώηεο 
γξαπηέο κλείεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ Καξαγθηόδε ζηελ Διιάδα γίλνληαη ζ’ εθεκεξίδεο ηεο νζσκαληθήο 
επνρήο. Από ην 1841 θαη κέρξη ην 1890 πεξίπνπ, ην ξεπεξηόξην απνηειεί θπξίσο κεηαθνξέο ηνπ 
νζσκαληθνύ Καξαγθηόδε ζηα ειιεληθά. Ζ ζθελή είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη νη θηγνύξεο ράξηηλεο κέρξη 
20 εθ. ύςνο. Κπξηόηεξνο εθθξαζηήο ηνπ ν Μπάξκπα-Γηάλλεο Μπξάραιεο.  
(Πεγή: 
http://attica.unipi.gr/article.php?article_id=113&topic_id=95&level=3&belongs=86&area_id=1&lang=gr 
 8/5/13) 
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Αλάκεζα ζηνπο θαιιηηέρλεο πνπ πεξηόδεπαλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν ήηαλ θαη ν Μπάξκπα-Γηάλλεο 
Μπξάραιεο πνπ, ζεσξείηαη θαη ν πξώηνο πνπ έθεξε ηελ ηέρλε ηνπ Καξαγθηόδε ζηελ Διιάδα, (κεηαμύ 
1850 θαη 1860)  
(Πεγή:http://www.actoribus.blogspot.com.es/ 8/5/13) 
 
 
«Οηαλ βγήθαλ ηα ζεάκαηα ζην ιαό, έλαο θαξαγθηνδνπαίρηεο, ν Μπαξκπαγηάλλεο Μπξάραιεο, εξρόηαλ 
ζηελ Πάηξα θη έθαλε παξαζηάζεηο. Παξαζηάζεηο α ια ηνύξθηθα, κε πνιιέο βσκνινρίεο, θαη πήγαηλαλ 
κόλν άληξεο. Κάζε βξάδπ παηδόηαλ ην ίδην έξγν. Σν έβιεπε ν Γεκήηξεο αξδνύλεο, πνπ ήηαλ ςάιηεο 
ζηελ κεηξόπνιε ηεο Πάηξαο, θαη ζπγθηλήζεθε, πήξε ην ζέαηξν ζθηώλ, έγξαςε θαηλνύξγηα έξγα, έθηηαμε 
σξαίεο θηγνύξεο θαη ην 'θαλε νηθνγελεηαθό ζέακα. Ο αξδνύλεο, πνπ είρε κεηνλνκαζηεί Μίκαξνο, 
πξσηόπαημε απέλαληη από ην Μνπζείν. Απηόο ήηαλ ν δάζθαινο ζην ηέινο ηνπ 18νπ αηώλα. Απηόο 
έβγαιε ηξεηο θαξαγθηνδνπαίρηεο, ηνλ Ρνύιηα, ηνλ Μέκν, ηνλ Θνδσξέιν. Από ηνλ Θνδσξέιν βγήθε ν 
παηέξαο κνπ θαη από ηνλ παηέξα κνπ εγώ. Υσξίο όκσο λα ζέισ εγώ λα γίλσ θαξαγθηνδνπαίρηεο, νύηε 
ν παηέξαο ην ήζειε». 
(πλέληεπμε ηνπ Δ.παζάξε ζηελ Κίηζα Μπόληδνπ) 
Πεγή: http://www.dalaras.com/forum/index.php?/topic/1073-aaoayieio-odhaeunco-eae-eanaaeeucco/ 
8/5/13) 
 
 
Σν Θέαηξν θηώλ εληνπίδεηαη ζηα λόηηα Βαιθάληα ήδε από ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο (ζηελ 
Σξηπνιηηζά ην 1799 θαη ζηα Ησάλληλα ην 1809) θαη θαηόπηλ γίλεηαη γλσζηό ζηελ ειεύζεξε Διιάδα από ηα 
πξώηα θηόιαο ρξόληα ηεο ηδξύζεσο ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο. Ο Βξάραιεο ήηαλ έλαο απιόο βνεζόο θαη 
ζπλεξγάηεο ηνπ Μίκαξνπ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, ελώ δελ ζεσξνύληαλ θαη ηόζν ζπνπδαίνο 
θαξαγθηνδνπαίρηεο, ώζηε λα απνηειέζεη ζξπιηθή κνξθή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Καξαγθηόδε. Ο 
θαξαγθηνδνπαίρηεο Κώζηαο Γαλληόο «αξλήζεθε ηνλ Βξάραιε ζαλ θαξαγθηνδνπαίρηε θαη ηνλ δέρηεθε κόλν 
ζαλ ζπλεξγάηε πνπ ’θεξε απ’ ηελ Πόιε ν Μίκαξνο ζηα 1904. Ο σηήξεο παζάξεο, ηέινο, αλαθέξεη 
(ζηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ) όηη ν Βξάραιεο έπαηδε θάπνπ αλάκεζα ζην Μεηαμνπξγείν θαη ηνλ ηαζκό 
Λαξίζεο. 
(Πεγή: http://www.karagkiozis.com/gr_players_bio.pdf 17/5/13 
 
 
Ο Δ. παζάξεο από ηελ άιιε αλέθεξε γηα ηνλ Μπξάραιε πσο έδηλε παξαζηάζεηο ζηελ Πάηξα ζηα 
ηνύξθηθα κε πνιιέο βσκνινρίεο, ελώ ηηο παξαζηάζεηο παξαθνινπζνύζαλ κόλν άλδξεο. Έλαο από ηνπο 
ζεαηέο ήηαλ ν Γεκήηξεο αξδνύλεο, ςάιηεο ζηε κεηξόπνιε ηεο Πάηξαο, ν νπνίνο ζπγθηλεκέλνο από ην 
έξγν ηνπ Μπξάραιε πήξε ην ζέαηξν ζθηώλ θαη ην έθαλε νηθνγελεηαθό ζέακα, κε λέα έξγα θαη σξαίεο 
θηγνύξεο. Μέζα από ηνλ αξδνύλε (Μίκαξν), βγήθαλ νη θαξαγθηνδνπαίρηεο Ρνύιηαο, Μέκνο θαη 
Θνδσξέινο. Δλώ κέζα από ην Θνδσξέιν ν σηήξεο παζάξεο θαη ε ηέρλε ύζηεξα πέξαζε ζηνλ ίδην ηνλ 
Δπγέλην.  (πλέληεπμε ηνπ Δ.παζάξε ζηελ Κίηζα Μπόληδνπ)  
(Πεγή: http://www.dalaras.com/forum/index.php?/topic/1073-aaoayieio-odhaeunco-eae-eanaaeeucco/ 
8/5/13 ) 
 
 
ηελ Πόιε έρνληαο ζην πιεπξό ηνπ ηνλ αξδνύλε, ηνλ δίδαμε ηηο θσκσδίεο ηνπ Οζσκαληθνύ κπεξληέ θαη 
ύζηεξα καδί κεηαθηλήζεθαλ ζηελ Πάηξα. Δθεί δνθίκαζαλ λα παίμνπλ κηα θσκσδία ρσξίο άζεκλα ζηνηρεία 
θαη αηζρξόηεηεο αιιά κε έμππλα θαη ζεκλά αζηεία. Ήζειε λα θάλεη κηα ζύδεπμε, έλα θξάκα αλάκεζα ζηα 
επηθά ηνπ Γηάλλε Μπξάραιε κε ηα θσκηθά ηνπ κπεξληέ. Ζ ηδέα απηή ηειηθά απέηπρε αιιά έπεηζε ηνλ 
Γηάλλε λα αλεβάζνπλ κηα παξάζηαζε θσκσδία πνπ θαηαιήζεη ζε ηξαγσδία όπνπ θαη ηειηθά έγηλε. Σν 
όλνκα ηεο παξάζηαζεο απηήο «Σν Ναπάγην ηνπ Καξαγθηόδε θαη ηνπ Μπαξκπαγηώξγνπ». 
(Πεγή:http://www.karagkiozis.com/47_MAHS_2011.pdf 8/5/13) 
 
 
ηελ ηνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα, πεξηεγεηέο καξηπξνύλ ηελ παξνπζία ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, ην νπνίν 
παηδόηαλ από πιαλόδηνπο θαξαγθηνδνπαίρηεο, από ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη.( Hobhouse, 1809). Οη 
πξώηεο γξαπηέο κλείεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ Καξαγθηόδε ζηελ Διιάδα γίλνληαη ζ‟ εθεκεξίδεο ηεο 
νζσληθήο επνρήο. Ζ πξώηε εληνπίδεηαη ζην θύιιν ηεο 18εο Απγνύζηνπ 1841 ηεο εθεκεξίδαο 
„Σαρύπηεξνο Φήκε‟ θαη αλαγγέιιεη παξάζηαζε Καξαγθηόδε ζην Ναύπιην κε ήξσεο ηνλ Υαηδ-Αββάηε θαη 
ηνλ Κνπζδνύθ-Μετκέηε. ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1852, ε ίδηα εθεκεξίδα θαη κε ηίηιν „Αλαηνιηθόλ Θέαηξνλ‟ 
πεξηγξάθεη αλαιπηηθά παξάζηαζε Θεάηξνπ θηώλ ζηελ Αζήλα. Απηή ηελ επνρή θαη κέρξη ην 1890 
πεξίπνπ, ην ξεπεξηόξην απνηειεί θπξίσο κεηαθνξέο ηνπ νζσκαληθνύ Καξαγθηόδε ζηα ειιεληθά. Ζ 
ζθελή είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη νη θηγνύξεο ράξηηλεο κέρξη 20 εθ. ύςνο. Κπξηόηεξνο εθθξαζηήο ηνπ 
ν Μπάξκπα-Γηάλλεο Μπξάραιεο. 
(Πεγή:http://attica.unipi.gr/article.php?article_id=113&topic_id=95&level=3&belongs=86&area_id=1&la
ng=gr 
 8/5/13) 
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αλ θπζηνγλσκία ν Μπξάραιεο ήηαλ πνιύ γξαθηθόο, ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ ιηγνκίιεηνο, όρη ηδηαίηεξα 
θνηλσληθόο ελώ πξνηηκνύζε λα κέλεη ζηελ αθάλεηα. ηε ζπλέρεηα καδί ηνπο βξηζθόηαλ θαη ν Πάγθαινο 
από ηελ Εάθπλζν. Παξνπζίαδε ηνλ θσκηθό Καξαγθηόδε ηεο Πόιεο κε άζεκλα αζηεία κε ηηο αζηείεο 
κπηκπηέο ηνπ νη νπνίεο ήηαλ ήδε γλσζηέο ζηνλ θόζκν. Μηα αθόκε θπζηγλσκία πιεζίαζε ιίγν αξγόηεξα 
θνληά ηνπο. Λεγόηαλ Βαζίιεο Αγαπεηόο ή Εεζηόο ιόγσ ηεο εκκνλήο ηνπ κε ην θαπηό ηζάτ όπσο ιέγεηαη.  
(Πεγή:http://www.karagkiozis.com/47_MAHS_2011.pdf 8/5/13) 
 
 
Γελ αθνξά ηνπξθηθό κύζν πνπ εμειιελίζηεθε. Αλ είλαη θάηη είλαηθαη ηνπξθηθόο. Καη αλ ν κπάξκπα 
Γηάλλεο ν Μπξάραιεο, ηνλ έθεξεζην Διιαδηθό θξαηίδην ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηώλα, από ηελ Πόιε όπνπ 
ηνλ δηδάρηεθε, ηόηε ν καζεηήο ηνπ ζηελ Πάηξα, ν Μίκαξνο, δελ ηνλ εμειιήληζε. Απιά ηνλ εμειιάδηζε. 
Γηαηί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε αλζνύζε από παιηά. 
(Πεγή:http://www.metanastis.com/PDF/PROS_%20TIMHN_%20TOYS.pdf 8/5/13) 
 
 
Μηα ρξνλνινγία πνπ ζεσξείηαη ζηαζκόο γηα ην Θέαηξν θηώλ ηεο Διιάδαο είλαη ην 1860, όηαλ ν 
Μαληάηεο ζηελ θαηαγσγή Γηάλλεο Μπξάραιεο θηάλεη ζηνλ Πεηξαηά από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 
θέξλνληαο κηα ζθελή ηνπ Καξαγθηόδε. Γίλεη παξαζηάζεηο ζην ιηκάλη θαη πξνρσξεί ζηα ελδόηεξα ηεο 
πξσηεύνπζαο, ζηελ Πιάθα, όπνπ κηιά θαη ηξαγνπδά ιαξπγγόθσλα εληππσζηάδνληαο θαη θεξδίδνληαο 
ηνπο ζεαηέο. 
 (Πεγή:http://www.patris.gr/articles/41013?PHPSESSID=#.UYpT7aKSySo 8/5/13) 
 
 
Καηαγόηαλ από ηελ Γεκεηζάλα. Γύξσ από ην όλνκα ηνπ Βξάραιε (ηα επίζεηα «Βξάραιεο»-
«Μπξάραιεο» απνηεινύλ παξαθζνξέο ηνπ αξρηθνύ επηζέηνπ «Πξάραιεο») έρνπλ δηαηππσζεί, θαηά 
θαηξνύο, πνιιέο θαη αξθεηά ππεξβνιηθέο απόςεηο πνπ έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ηνλ κλεκνλεύνπλ σο ην 
γελάξρε ηνπ Καξαγθηόδε ζην λενειιεληθό θξάηνο. Ζ αξρή έγηλε από ηνλ Κάΐκε, ν νπνίνο έγξαςε 
ζρεηηθά: «Όηαλ ην ζέαηξν ήηαλ αθόκα πξνβιεκαηηθό ζηε λέα Διιάδα, πνπ κόιηο είρε απειεπζεξσζεί 
από ηνλ ηνπξθηθό δπγό, ν Μπαξκπαγηάλλεο Μπξάραιεο, Έιιελαο θαηαγόκελνο από ηελ Καιακάηα, 
εγθαηέιεηπε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε γηα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ Πεηξαηά. Δθεί εγθαηαζηάζεθε ζ‟ έλα 
θαθελείν, απέλαληη απ‟ ην ηεισλείν. ‟ απηό ην κέξνο ζα παξακείλεη πνιύ θαηξό, ηδξύνληαο κεξηθνύο 
κήλεο κεηά ηελ άθημε ηνπ, ην πξώην ειιεληθό ζέαηξν, πνπ πθίζηαηαη αθόκα, ρσξίο λα ππνζηεί 
νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, ην ζέαηξν ζθηώλ ηνπ Καξαγθηόδε. (…) Δλζαξξπλόκελνο 
από ηελ επηηπρία ηνπ, ν Μπξάραιεο δελ ζ‟ αξγήζεη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα. Έλα θαθελείν, θνληά 
ζην Ναό ηνπ Θεζείνπ, ζα ηνπ ρξεζηκεύζεη ζαλ ζέαηξν». 
Ζ παξαπάλσ ζεσξία ηνπ Σδνύιην Κάΐκε γηα ηνλ Βξάραιε έγηλε απνδεθηή θαη από αξθεηνύο 
κειινληηθνύο εξεπλεηέο, όπσο π.ρ. από ηνλ Κώζηα Μπίξε, κε απνηέιεζκα λα ζπλαληάηαη πνιύ ζπρλά 
ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηνπ Καξαγθηόδε. Ωζηόζν, ππάξρεη θαη ν αληίινγνο: Σν Θέαηξν θηώλ 
εληνπίδεηαη ζηα λόηηα Βαιθάληα ήδε από ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο (ζηελ Σξηπνιηηζά ην 1799 θαη 
ζηα Ησάλληλα ην 1809) θαη θαηόπηλ γίλεηαη γλσζηό ζηελ ειεύζεξε Διιάδα από ηα πξώηα θηόιαο ρξόληα 
η(ο ηδξύζεσο ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο. Τπήξραλ ινηπόλ πνιινί αλώλπκνη θαη επώλπκνη 
θαξαγθηνδνπαίρηεο (όπσο ν Ηάθσβνο ζηα Γηάλλελα ή ν νπξηνύθαο ζην Ναύπιην) πνπ πξνεγήζεθαλ 
ηνπ Βξάραιε. Πέξα από απηό (θαη θαηά ηνλ Γεκήηξε Μόιια θαη ηνλ Καινλάξν), ν Βξάραιεο ήηαλ έλαο 
απιόο βνεζόο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Μίκαξνπ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, ελώ δελ ζεσξνύληαλ θαη ηόζν 
ζπνπδαίνο θαξαγθηνδνπαίρηεο, ώζηε λα απνηειέζεη ζξπιηθή κνξθή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Καξαγθηόδε. 
Ο Αληώλεο Μόιιαο κάιηζηα (ζύκθσλα κε ηε καξηπ…ία ηνπ γηνπ ηνπ, Γεκήη„ε Μόιια) αλαθέξεη: «Ο 
Μπξάραιεο; Πνηνο είλαη απηόο; Α! Απηόλ πνπ ιέλε νη    ινγνηέρλεο… ίζσο λα ηαλε… δελ μέξσ! Δγώ δελ 
ηνλ έρσ αθνπζηά». Δπηπξνζζέησο, (ζύκθσλα θαη πάιη κε ηνλ Μίκε Μόιια), ν θαξαγθηνδνπαίρηεο 
Κώζηαο Γαλληόο «αξλήζεθε ηνλ Βξάραιε ζαλ θαξαγθηνδνπαίρηε θαη ηνλ δέρηεθε κόλν ζαλ ζπλεξγάηε 
πνπ ‟θεξε απ‟ ηελ Πόιε ν Μίκαξνο ζηα 1904: “… θαη κάιηζηα όηαλ ηνλ είδα, είπα ζηνλ Μίκαξν: ξε 
Μίκε… γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο ηνλ ήθεξεο εηνύηνλ γηα; Όρη πσο ήηαλε γέξνο πνιύ… κα 
θαθνπαζηαζκέλνο ν ηαιαίπσξνο, ηα ρξσκαηηζηά θνπηζνύληα ήηαλε δηθά ηνπ. Μεηά ηνλ πόιεκν ηνπ ‟12 
δελ ηνλ μαλάδακε”». Ο σηήξεο παζάξεο, ηέινο, αλαθέξεη (ζηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ) όηη ν 
Βξάραιεο έπαηδε θάπνπ αλάκεζα ζην Μεηαμνπξγείν θαη ηνλ ηαζκό Λαξίζεο θαη όηη «ηα καιιηά ηνπ 
ήηαλε πνιύ θαηζαξά, εθέξλαλε βόιηα ζαλ δαρηπιίδηα» 
(Πεγή: http://www.karagkiozis.com/gr_players_bio.pdf 17/5/13) 
 
 
Όια όκσο θύιεζαλ πνιύ πεξίεξγα, κόιηο ν Γηάλλεο ηνύο γλώξηζε έλαλ-έλαλ θαη πξόζσπν κε 
πξόζσπν. Πξώηα ζπλάληεζαλ ηνλ Μπξάραιε, έλαλ πεξίεξγν θαη άζρεκν ηύπν κε πνιύ θαηζαξά 
καιιηά πνπ θέξλαλε βόιηα πέξα-δώζε ζαλ καθξηά δαρηπιίδηα. Αλ θαη δελ ήηαλ πνιύ γέξνο, θαηλόηαλ 
θαθνπαζηαζκέλνο θαη ηαιαίπσξνο. Ήηαλ από ηελ Γεκεηζάλα, από όπνπ είρε θύγεη γηα ηελ Πόιε θαθήλ 
θαθώο, άιινη ιέλε γηα θνληθό θαη άιινη γηαηί ήηαλ θπγόζηξαηνο. ηελ Πόιε γλώξηζε ηνλ αξδνύλε θαη 
ηνπ «δίδαμε» ηηο θσκσδίεο ηνπ νζσκαληθνύ κπεξληέ, κέρξη πνπ ήξζαλε ζηελ Πάηξα θέξλνληαο καδί 
ηνπο θαη έλα ζσξό ρξσκαηηζηά θνπηζνύληα. Ο Μπξάραιεο ήηαλ κία γξαθηθή θπζηνγλσκία. Όηαλ 
έπαηδε παξάζηαζε, κηινύζε πνιύ ιίγν. Έδηλε ηελ εληύπσζε όηη δελ είρε όξεμε θαλ λα παίμεη, θαζώο 
επηθαινύληαλ ζπλέρεηα πσο έρεη θνθνξόβερα. Καη όλησο έβερε... Ο Μπξάραιεο όκσο, πέξα από όια 
ηα άιια, δελ ήηαλ θαη ηδηαίηεξα θνηλσληθόο. Γξήγνξα απνκνλώζεθε, ζαλ λα ήζειε λα κείλεη καθξηά από 
όινπο θαη από όια. Γελ ήζειε ηε δεκνζηόηεηα, δελ ήζειε λα ηνλ μέξνπλε θαη πξνηηκνύζε λα κέλεη ζηελ 
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αθάλεηα. Ζ κνίξα θαη ε θήκε όκσο ζα ηνλ θπλεγνύζαλ, θαζώο δίπια ζηνλ αξδνύλε δελ ζα κπνξνύζε 
λα κελ είλαη γλσζηόο. ην πιάη ηνπο βξηζθόηαλ θαη έλαο αθόκα ηύπνο, απηή ηε θνξά όκσο πνκπώδεο, 
ηξαρύο, ππεξβνιηθά αγελήο, ρνληξνθνκκέλα αζηείνο θαη αζπξόζηνκνο. Λεγόηαλ Πάγθαινο θαη 
θαηαγόηαλ από ηελ Εάθπλζν. ηελ Πάηξα παξνπζίαδε ηνλ θσκηθό Καξαγθηόδε ηεο Πόιεο κε ηηο 
γλσζηέο αηζρξόηεηεο θαη ηα άζεκλα αζηεία ηνπ (κέζα ζηα ρακαηηππεία θαη ηνπο ηεθέδεο ησλ Παηξώλ) 
θαη πνιύ ζπρλά κάιηζηαθπλεγεκέλνο από ηελ αζηπλνκία, από ε Μεηξόπνιε θαη γεληθά από ηελ πςειή 
θνηλσλία. Γελ ηνλ έλνηαδε όκσο δηόινπ. Απηό πνπ ήζειε πάληα ήηαλ κηα θαιή επθαηξία γηα λα ζηήζεη ηηο 
αζηείεο κπίκπηέο ηνπ, γηα ηηο νπνίεο ήηαλ ήδε δηάζεκνο. «Έρεηο αδεξθή;», ξώηεζε ηνλ Γηάλλε, κόιηο 
ηνλ είδε, αληί γηα ηα «ραίξσ πνιύ». «Ναη», είπε ν Γηάλλεο πνπ ήηαλ θαιά δαζθαιεκέλνο από ηνλ 
αξδνύλε, αιιά ν Πάγθαινο έζθαζε ζηα γέιηα κέρξη παξεμεγήζεσο. «Ξέξνπκε ηη θάλεηε απέλαληη 
εζείο νη Βιάρνη! Αιιά νύηε πνπ καο λνηάδεη, γηαηί είζηε άζρεηνη! Δζείο δελ έρεηε ηδέα από Καξαγθηόδε! 
Ννκίδεηε όηη παίδεηε Καξαγθηόδε; Θα ζαο πσ εγώ ηη παίδεηε…», έιεγε λεπξηαζκέλα θαη ππνηηκεηηθά κε 
βξαρλή θσλή θαη ζπλερίδνληαο κε αλείπσην πβξενιόγην, ζαλ απηό πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ζηα έξγα ηνπ. 
Γίπια ζηεθόηαλ ακίιεηνο, ζαλ λα ζπκθσλνύζε κε ηηο ηδέεο αιιά όρη θαη κε ηνλ ηξόπν εθθνξάο ηνπο, 
έλαο άιινο θαξαγθηνδνπαίρηεο, ζρεδόλ ζπλνκήιηθόο ηνπ, ιηγνκίιεηνο, κε ζεκλή θαη επγεληθή 
θπζηνγλσκία. Κξαηνύζε κηα θνύπα κε δεζηό ηζάη, πξάγκα κάιινλ παξάμελν γηα θαινθαίξη. Λεγόηαλ 
Βαζίιεο Αγαπεηόο… Έλα βξάδπ, ν Γηάλλεο καδί κε ηνλ αξδνύλε θάζηζαλ λα δνύλε ζε έλα ππόγεην 
ηεο Πάηξαο κηα παξάζηαζε ηνπ Πάγθαινπ κε βνεζνύο ηνλ Μπξάραιε θαη ηνλ «Εεζηό», όπσο 
θσλάδαλε ηνλ Αγαπεηό κάιινλ γηα ηελ εκκνλή ηνπ κε ην θαπηό ηζάη θαινθαηξηάηηθα. Παίδαλε έλα έξγν 
ζην νπνίν ν Καξαγθηόδεο έθαλε ηνλ ηαβεξληάξε. Ο Πάγθαινο ην δηαζθέδαδε κε ηελ ςπρή ηνπ όπσο θαη 
νη ζεαηέο, κόλν άληξεο, πνπ ραράληδαλ κε θάζε αηζρξό αζηείν, δηαθηλώληαο δηάθνξα ύπνπηα αιιά 
απνιαπζηηθά πξντόληα κεηαμύ ηνπο θαη ξνπθώληαοηνπο λαξγηιέδεο ηνπο. Ο Γηάλλεο ηα είρε δεη όια 
απηά θαη παιηόηεξα. Ήμεξε ηέηνηνπ είδνπο παξαζηάζεηο θαη από ηα ρξόληα ηνπ Ηαθώβνπ, ηηο είρε δεη θαη 
ζην Θεζείν θάπνηε, ζηελ Αζήλα, κα ε αηκόζθαηξα εθείλεο ηεο βξαδηάο δελ είρε πξνεγνύκελν. Γελ 
άληερε άιιν ηηο κπξνπδηέο, ην πβξενιόγην, ηνλ αθόξεην θαπλό θαη ηα ράραλα ζε θάζε αηζρξνινγία ηνπ 
θαξαγθηνδνπαίρηε, όηαλ ι.ρ. ν Karagöz γέκηδε έλα θξαζνπόηεξν κε νύξα θαη ηα έδηλε ζηνλ Μπεθξή 
Μνπζηαθά αληί γηα ξαθή, γηα λα αλαγθαζηεί ηειηθά ν Karagöz λα ηα πηεη ν ίδηνο κε ην δόξη. Φεύγνληαο 
από ην ππόγεην, ν Γηάλλεο αγαλαθηηζκέλνο ηα βάδεη κε ηνλ αξδνύλε. Ο ηειεπηαίνο ηα κπαιώλεη. 
Δπηθαιείηαη ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο Πάηξαο πνπ παίδνπλ θαιύηεξα θαη αμηνπξεπέζηεξα. Σνλ Αγαπεηό, 
πην παιηά ηνλ Υξήζην Κόλην πνπ είρε έξζεη ζηελ Πάηξα γηα έλα θεγγάξη, ή νξηζκέλνπο πην κηθξνύο θαη 
άγλσζηνπο αθόκα, ζαλ ηνλ Παλαγηώηε ηνλ Μαζηόπνπιν πνπ ηνλ θώλαδαλ Μπέθν. Ο Γηάλλεο επέκελε 
όηη ηα έξγα ηα δηθά ηνπ δελ έρνπλ ηύρε ζε θνηλό ζαλ απηό ηεο Πάηξαο. Ο Πάγθαινο ηα είρε «ζηνιίζεη» 
πην πξηλ, ν Αγαπεηόο ζηγνληάξηδε κε ηε ζησπή ηνπ θαη ν Μπξάραιεο δελ έρεη ηδέα ηη γίλεηαη πέξα από 
ηε κύηε ηνπ. Ο αξδνύλεο, από ηελ άιιε, κνηάδεη κε ηνλ Γνλ Κηρώηε πνπ πνιεκά ηνπο αλεκόκπινπο 
θαη ηελ ίδηα ώξα αλέρεηαη ηε κεηξηόηεηα ηνπ Μπξάραιε θαη θπξίσο ηα θαθόγνπζηα αζηεία ηνπ 
Πάγθαινπ, ηνπ ζηπι: «Μαθξύ ην ζπαζί απηνύ ηνπ Βιάρνπ! Μνπ ην δαλείδεηε, καληάκ; Θα ήζεια θάπνπ 
λα ην ηνπνζεηήζσ»! 
Ο αξδνύλεο πξόηεηλε λα δνθηκάζνπλ λα παίμνπλ ζηελ Πάηξα θαη θάηη δηαθνξεηηθό. Όρη ηα παηξησηηθά 
έξγα. Ήηαλ παξάηνικν γηααξρή. Αληηπξόηεηλε κηα θσκσδία ρσξίο άζεκλα ζηνηρεία θαη αηζρξόηεηεο. 
Μηα θσκσδία κε έμππλα θαη ζεκλά αζηεία. Ο Γηάλλεο αξλήζεθε θαη πάιη. Ο θόζκνο εθεί ήηαλ 
ζπλεζηζκέλνο ζε βξηζηέο θαη ρνληξάδεο. Μηα ζεκλή θσκσδία δελ ζα είρε ηύρε. Γελ ζα έζθαγε ην 
ρεηιάθη θαλελόο. Χζηόζν, ν αξδνύλεο επέκελε. θεθηόηαλ λα θάλεη κηα λέα αξρή ζηελ Πάηξα. Καη ζα 
ηελ έθαλε κε θάζε ζπζία. Πόληαξε πνιύ ζην πιηθό ηνπ Γηάλλε. Ήζειε θαηά θάπνηνλ ηξόπν λα θάλεη κηα 
ζύδεπμε, έλα θξάκα αλάκεζα ζηα επηθά ηνπ Γηάλλε κε ηα θσκηθά ηνπ κπεξληέ, ρσξίο όκσο ηα αηζρξά 
θαη ηα άζεκλα. Φηιόδνμν ζρέδην, πιελ όκσο «θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία». 
 Ο Γηάλλεο ήηαλ ζηαζεξά αξλεηηθόο. Σόηε ν αξδνύλεο έξημε ην ηειεπηαίν ηνπ ραξηί. Να παίμνπλε 
ηνπιάρηζηνλ κηα ζνβαξή θσκσδία, αμηνπνηώληαο ηνλ Μπαξκπαγηώξγν ηεο Καηνύλαο. Ο Γηάλλεο 
πξνέβιεπε ηελ απνηπρία θαη αξληόηαλ πεηζκαηηθά. Όκσο ε επηκνλή ηνπ αξδνύλε ηνλ έπεηζε γηα κηα 
θαη κόλν πξνζπάζεηα. Μηα θσκσδία πνπ ίζσο λα γηλόηαλ ηξαγσδία… νπξνύπσλε ζηα Φειαιώληα. Ζ 
ζθελή είρε ζηεζεί. Ο αξδνύλεο θαη ν Γηάλλεο δηαθήκηδαλ κηα λέα θσκσδία κε έλαλ πξσηόηππν ηίηιν: 
«Σν Ναπάγην ηνπ Καξαγθηόδε θαη ηνπ Μπαξκπαγηώξγνπ». 
(Πεγή:http://www.karagkiozis.com/47_MAHS_2011.pdf 8/5/13) 
 
 
Σν 1924 ηδξύεηαη ζηελ Διιάδα ην σκαηείν Διιήλσλ Καξαγθηνδνπαηθηώλ πνπ απνηειείην από 120 
κέιε. Οη πξώηνη γλσζηνί θαξαγθηνδνπαίρηεο ήηαλ ν Μπάξκπα-Γηάλλεο Μπξάραιεο, ν Παηξηλόο 
ςάιηεο Γεκήηξηνο αξδνύλεο, δίλνληαο παξαζηάζεηο κε νηθνγελεηαθό ηξόπν δηα-ζθέδαζεο, θόβνληαο 
ηηο βσκνινρίεο. 
(Πεγή: http://einai-adynaton.blogspot.com.es/2011/03/blog-post_05.html) 
 
 

 
Πξνζωπνγξαθίεο 

  

 
Μόληκε 
εγθαηάζηαζε 
 

  
Αζήλα 
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Ζκεξνκελίεο 
ελαζρόιεζεο κε ην 
Θ. 

  
1852 θαη ύζηεξα  

 
(Πεγή:Gregory Zorzos, Ancient Greek Invention of Karagiozis: Ancient Greek History, 152) 
 

 
Άιιεο 
επαγγεικαηηθέο 
αζρνιίεο 

  
 

 
Παξαζηάζεηο ζε 
κόληκε ζθελή 
 

 
ε έλα θαθελείν, θνληά ζην Ναό ηνπ Θεζείνπ 

(Πεγή: http://www.karagkiozis.com/gr_players_bio.pdf 17/5/13) 

 
Παξαζηάζεηο ζηελ 
Διιάδα 

  
Πάηξα 
Πεηξαηάο 
Αζήλα 
Πεινπόλλεζνο 
 

 
Παξαζηάζεηο ζην 
εμωηεξηθό 
 

 

Κσλζηαληηλνύπνιε 

 
 
 
 
 
 
Θεκαηνιόγην- 
Γξακαηνπξγία 
Παξαδνζηαθά 
ζελάξηα 
Πξνζωπηθή 
παξαγωγή έξγωλ 

  
Αηάθεο- Αζηεία 

 
 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 1. Καηλνηνκίεο- Νέα ζηνηρεία 
 
Έθεξε ηνλ Καξαγθηόδε ζηελ Διιάδα από ηελ Σνπξθία (1950-1960) 
(Πεγή:Gregory Zorzos, Ancient Greek Invention of Karagiozis: Ancient Greek History, 152)  
 
Βσκνινρίεο θαη πνξλό παξαζηάζεηο. 
(Gregory Zorzos, Ancient Greek Invention of Karagiozis: Ancient Greek History, 152) 
 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 2. Παξαδνζηαθή δξακαηνπξγία 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 3. Ζξωηθό δξάκα 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 4. Παξακπζόδξακα 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 5. Έξγα ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 6. Αξραηόηεηα- Αξραίν δξάκα 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 7.  Θξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα - Βίνη αγίωλ 
 
 

 
 
 
 
 

  
Κνηλό 
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Κύξηα 
ραξαθηεξηζηηθά 
παξαζηάζεωλ 

  
Φηγνύξεο 

 
Υάξηηλεο κέρξη 20 εθ. ύςνο 

 
Πεγή: 

http://attica.unipi.gr/article.php?article_id=113&topic_id=95&level=3&belongs=86&area_id=1&lang=gr 
8/5/13   

 
 

 
 

Ο Καξαγθηόδεο ηνπ Μπξάραιε 
Πεγή: 

http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%
B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-
%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/  

 
 
 

 
 

O Mπέεο ηνπ Μπξάραιε 
Πεγή:  

http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-
%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF/  
 
 
 

http://attica.unipi.gr/article.php?article_id=113&topic_id=95&level=3&belongs=86&area_id=1&lang=gr
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF/


 

 
 

Ζ ραλνύκηζζα ηνπ Μπξάραιε 
Πεγή:  

http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%B7-
%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-

%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/  
 

  
θεληθά 

Γπν κέηξα παλί, δέθα κε δεθαπέληε θηγνύξεο κε κηα ηξύπα ζην κάηη, κεξηθά μπιάθηα πνπ θάξθσλε ηηο 
θηγνύξεο θαη ηέζζεξα ιπρλάξηα κε ιάδη 

 
Πεγή: http://karagiozis.webs.com/kataskeues/kataskeues.htm  

 

  
Νέεο ηερληθέο/ θόξκνπιεο/ θαηλνηνκίεο 

 

  
Ρεθιάκεο/ Αθίζεο 

 
 

 

 
 
πκκεηνρή ζε 
θεζηηβάι 

    
Δζληθά 

 
 

  
Γηεζλή 

 

 
πκκεηνρή ζε 
ζπλέδξηα 

  
Δζληθά 

 

  
Γηεζλή 

 

 
Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο 

  
 

 
 
Δξγνγξαθία 

  
Έξγα Καξαγθηόδε 

 

  
Άξζξα 

 

  
Γηαζθεπέο γηα ην ζπκβαηηθό ζέαηξν 

 

http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC/
http://karagiozis.webs.com/kataskeues/kataskeues.htm


 
ρέζε κε ην ζέαηξν 
 

  
 

 
ρέζε κε ηνλ 
θηλεκαηνγξάθν 

  
 

 
ρέζε κε ηελ 
ηειεόξαζε 

  
 

 
ρέζε κε ην 
ξαδηόθωλν 

  

 
ρέζε κε ηε κνπζηθή 

  
 

  
Εωγξαθηθή 
 

  

 
Δθπαηδεπηηθό 
Τιηθό 
 

  

 
 
MME: 
πλεληεύμεηο, 
Ρεπνξηάδ, 
Αθηεξώκαηα 

  
Δθεκεξίδεο 

 
iefimerida.gr: Γηάλλεο Μπξάραιεο  

http://www.iefimerida.gr/tag/%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-
%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82  

 

  
Πεξηνδηθά 

 
«Οη πεξηπιαλήζεηο ελόο θαιιηηέρλε», Μεληάηηθε έθδνζε ηνπ Παλειιήληνπ σκαηείνπ Θεάηξνπ θηώλ, 

Σεύρνο 47, Μάεο 2011 
http://www.karagkiozis.com/47_MAHS_2011.pdf  

 
Ζ ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θηώλ  

http://clubs.pathfinder.gr/anima/74735  
 

Σα ζύλεξγα πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα παξάζηαζε Καξαγθηόδε (αλαθνξά ζηα ζύλεξγα ηνπ Μπξάραιε) 
http://karagiozis.webs.com/kataskeues/kataskeues.htm  

 

  
Ραδηόθωλν 

 

 
Σειεόξαζε 

 

 
Βηβιηνγξαθία 
(Άξζξα, 
κνλνγξαθίεο) 
 

  
 
 

 
 
 
 
Οπηηθναθνπζηηθό 
πιηθό 

  
Γίζθνη βηλίιην 

  
VIDEO/ CD 

 

  
DVD 

 

http://www.iefimerida.gr/tag/%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.iefimerida.gr/tag/%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.karagkiozis.com/47_MAHS_2011.pdf
http://clubs.pathfinder.gr/anima/74735
http://karagiozis.webs.com/kataskeues/kataskeues.htm


 
 
 

 
Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

 

 
Φωηνγξαθηθό 
πιηθό 
 

  
 
 

 
Κύξηνο ρώξνο  
δξάζεο 
 
 
 
Άιινη ρώξνη δξάζεο 
 

  
 

Γεωγξαθηθνί 
 

  
ρνιηθνί 

 
 
 

 
 ύληαμε δειηίνπ: Εαραξίνπ Γεσξγία 

 


