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Ο Μάλζνο Αζελαίνο γελλήζεθε ην 1925 ζηελ Αζήλα, απ’όπνπ πξνέξρεηαη θαη ην θαιιηηερληθό ηνπ 
ςεπδώλπκν. Τπεξέηεζε πηζηά ην ζέαηξν ζθηώλ από κηθξή ειηθία θαη κέρξη θαη κεξηθέο εβδνκάδεο πξηλ 
ην ζάλαηό ηνπ έδηλε παξαζηάζεηο, νη νπνίεο εθηόο από ηα γλσζηά έξγα Καξαγθηόδε πεξηειάκβαλαλ 
επξεκαηηθνύο απηνζρεδηαζκνύο θαη αλαθνξέο ζηελ επηθαηξόηεηα. 
Γηδάρηεθε ηα κπζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπ Καξαγθηόδε από ζεκαληηθνύο δαζθάινπο όπσο ν Κώζηαο Μάλνο 
θαη ν Γεκήηξεο Μαλσιάθνο.  Σηο πξώηεο ηνπ παξαζηάζεηο ηηο έδσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ζε 
ειηθία 15 εηώλ, ελώ έδηλε παξαζηάζεηο γηα πνιιά ρξόληα ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ Νέα 
Διβεηία, ζηε Βνπιηαγκέλε, ζην Άιζνο Παγθξαηίνπ θαη ζηελ Αηδεςό. Σε δεθαεηία ηνπ 60 άλνημε δηθό ηνπ 
ζέαηξν ζηελ Άλσ Νέα κύξλε, ην νπνίν ηα θαινθαίξηα γηλόηαλ θπηώξην λέσλ θαξαγθηνδνπαηρηώλ. ην 
ζεαηξάθη ηνπ παξνπζίαδε ην πιήξεο δξακαηνιόγην ηνπ Καξαγθηόδε κε επξεκαηηθνύο απηνζρεδηαζκνύο, 
αμηνπνηώληαο ηελ εθάζηνηε επηθαηξόηεηα, ηξαγνπδώληαο ν ίδηνο ηα ηξαγνύδηα ηνπ Καξαγθηόδε (ζπλνδεία 
δσληαλήο παξαδνζηαθήο νξρήζηξαο), νξγαλώλνληαο εηήζηα θεζηηβάι Θεάηξνπ θηώλ θαη εθζέηνληαο 
έλα ζπνπδαίν εηθαζηηθό πιηθό, έρνληαο ζπγθεληξώζεη γηα πάλσ από εμήληα ρξόληα πεξηζζόηεξεο από 
ηξηαθόζηεο πελήληα θηγνύξεο, ζαξάληα ζθεληθά, εθαηόλ πελήληα βνεζήκαηα ζθελήο θαη εμήληα ξεθιάκεο 
θαη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο. Ο,ηη δειαδή ζώζεθε από κεηά από ηε ρξήζε ηόζσλ παξαζηάζεσλ ζε όιεο 
ηηο γσληέο ηεο ρώξαο. Καη είηε γηαηί δελ αλαγθάζηεθε πνηέ λα ηα μεπνπιήζεη ζε ζπιιέθηεο είηε γηαηί 
ζπλεηδεηνπνίεζε όζν ιίγνη νκόηερλνί ηνπ ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο, δηέζσζε ηα πεξηζζόηεξα από ηα 
εξγαιεία ηεο δνπιεηάο ηνπ. Κη όρη κόλν ηα δηθά ηνπ. ηηο βαιίηζεο ηνπ βξίζθνληαη έξγα ζπνπδαίσλ 
θαιιηηερλώλ, πνπ ηα θύιαμε θαη ηα ζπληήξεζε. Σα εξγαιεία πνπ έρεη ζηηο βαιίηζεο ηνπ ν Μάλζνο 
Αζελαίνο ρξνλνινγνύληαη από ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα θαη ζ’απηά πεξηιακβάλνληαη αξθεηά 
έξγα παιαηόηεξσλ θαη γλσζηόηεξσλ θαξαγθηνδνπαηρηώλ. Γέξκα, δειαηίλε, θύιια ακίαληνπ, ραξηόλη θαη 
εκηδηαθαλέο ραξηί, δσγξαθηζκέλα κε αληιίλεο θαη κειάλη, ιαδνκπνγηέο θαη πιαζηηθά, είλαη ηα θζελά θαη 
ηαπεηλά πιηθά ηεο δσγξαθηθήο ηνπ, κε ηα νπνία καο έδσζε εμαηξεηηθά δείγκαηα ηεο εηθαζηηθήο 
παξαγσγήο ηνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ ζθηώλ. Δθηόο από ηα εξγαιεία ηνπ Θεάηξνπ θηώλ, ν Μάλζνο 
Αζελαίνο θύιαμε ηηο θνύθιεο ηνπ Μίιηνπ, έξγα Ηηαινύ πεξηθεξόκελνπ θαιιηηέρλε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 
αηώλα. Με ηηο θνύθιεο απηέο, ν Μάλζνο Αζελαίνο ζπκπιήξσλε ην πξόγξακκά ηνπ ηαθηηθά ζηα ρξόληα 
1950/60 ελώ, αξγόηεξα, κόλν πεξηζηαζηαθά.  
Σα ηειεπηαία 10 ρξόληα ζπκκεηείρε ελεξγά ζηα Φεζηηβάι Καξαγθηόδε ηα νπνία δηνξγάλσλε ν Γήκνο Ν. 
κύξλεο αλνίγνληαο θαη θιείλνληαο ζπλήζσο ηνλ θύθιν ησλ παξαζηάζεσλ. 
πλεξγάζηεθε κε κνπζηθνύο όπσο ν Αγάζσλαο, νη Γεκήηξεο θαη Γηώξγνο Κνληνγηάλλεο, ν Γηώξγνο 
Παπαδάθεο, ν Γηνλύζεο αββόπνπινο, ν Αλδξέαο Σζεθνύξαο, ν Νίθνο Καξαηάζνο θ.ά. 
Οη ίδηνη νη ζπλάδειθνί ηνπ είλαη εθείλνη πνπ πηζηνπνηνύλ ηε κεγάιε αμία ηνπ. Έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηνλ 
θαξαγθηνδνπαίρηε Γεκήηξε Μόιια, σο έλαο θαξαγθηνδνπαίρηεο « Σερλίηεο,κε αγάπε γηα ηε δνπιεηά, 
όξεμε θαη κέιινλ. Γηαπξεπήο ζηελ ηέρλε καο. Αθνύξαζηνο εξγάηεο, έμππλνο θαη ζαξξαιένο.» Ο Νηόληνο 
Πάηξαο δηεγείηαη π.ρ όηη ν Μάλζνο «είλαη άζνο, γηαηί θαηνξζώλεη θη αγθαιηάδεη ηα παηδηά». Ο ίδηνο έιεγε 
όηη ν θαιόο ν κάζηνξαο «πξέπεη λα ηα θάλεη όια κόλνο ηνπ, όπσο νη παιηνί, ή όια κόλνο ηνπ, γηαηί κόλν 
έηζη καζαίλεηο ηελ ηέρλε». 
Ο Μάλζνο Αζελαίνο, παξά ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ζε ζρέζε κε άιινπο παιαίκαρνπο, «έδηλε» ζηνπο λένπο 
θαξαγθηνδνπαίρηεο, γη’απηό θαη ε ζεκαληηθόηεξε παξαθαηαζήθε πνπ αθήλεη ζηελ ηέρλε ηνπ λενειιεληθνύ 
Θεάηξνπ θηώλ, είλαη ην πιήζνο ησλ άμησλ καζεηώλ ηνπ, ζηνπο νπνίνπο έρεη κεηαιακπαδεύζεη ηελ ηέρλε 
θαη νη νπνίνη ηνλ ηηκνύλ ζαλ έλα κεγάιν δάζθαιν θαη κάζηνξα ηεο ηέρλεο ηνπ Καξαγθηόδε. Δπίζεο έρεη 
δηαηειέζεη πξόεδξνο ηνπ Παλειιήληνπ σκαηείνπ Θεάηξνπ θηώλ. 
Απεβίσζε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2009, ζε ειηθία 84 εηώλ, 50 κέξεο κεηά ην ζάλαην ηνπ Δπγέληνπ παζάξε θη 
έλα ρξόλν κεηά ην ζάλαην ηνπ κεγάινπ θαξαγθηνδνπαίρηε Βάγγνπ. 



 
Μηα ηζηνξία γηα ην πώο απέθηεζε ν Μάλζνο Ληνλέηεο ην ςεπδώλπκν «Αζελαίνο»: 
 
Σνλ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ ηηαιηθήο θαηαγσγήο, ηνλ έιεγαλ ζην επώλπκν 
Ληνλέηηε. Ολνκάζηεθε «Αζελαίνο» ην 1957 από ηνλ θαξαγθηνδνπαίρηε Νηόλην Πάηξα: Ήηαλ κηα παξέα. 
Μαδί κε ηνλ Μάλζν, ήηαλ ν Νηόληνο ν Πάηξαο, ν Νηθεηόπνπινο, ίζσο θαη ν Γηώξγνο Υαξίδεκνο. Δίραλ 
πάξεη θξαζάθη, ληνκάηεο θαη ξέγγεο. Θα πήγαηλαλ εθδξνκή ζηελ Αθξόπνιε. Κάπνπ εθεί, ζην Θέαηξν 
Ζξώδνπ ηνπ Αηηηθνύ, θηάζαλε ζε θάηη ζξόλνπο. Ο Μάλζνο θάζηζε ζε έλαλ από απηνύο θαη θώλαμε: «Δ, 
ξε, απηόο ν ζξόλνο θηηάρηεθε γηα κέλα θαη γηα θαλέλαλ άιινλ». «Μάλζνο Αζελαίνο! Μάλζνο Αζελαίνο!», 
απαληάεη ν Νηόληνο ν Πάηξαο. 
«Μσξέ, ηη ιέεη εηνύηνο», ζθέθηεηαη θαη απνξεί ν Μάλζνο. «ήθσ επάλσ θαη θνίηαμε ηη γξάθεη ν ζξόλνο 
πνπ θαζόζνπλ», ηνλ πξνηξέπεη ν Πάηξαο. Ο ζξόλνο έγξαθε «ΜΑΝΘΟ ΑΘΖΝΑΗΟ». Έηζη θη αιιηώο, ν 
Μάλζνο είρε γελλεζεί ζηελ Αζήλα, ζηε ζπλνηθία ηνπ Άε-Γηάλλε ηεο νδνύ Βνπιηαγκέλεο, αλάκεζα από ηελ 
Αθξόπνιε θαη ην ιόθν ηνπ Τκεηηνύ, πέξα από ην πξώην λεθξνηαθείν, ζηνπ Μαιηζηληώηε. Σώξα όκσο 
γηλόηαλ «Αζελαίνο» θαη σο πξνο ην θαιιηηερληθό ηνπ ην ςεπδώλπκν. 
  
Πεγή: http://www.athosdanellis.com/omicroniota-pialphalambdaalphaiotaomicron943.html (23/10/2013) 
 
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-
12-09-42&Itemid=142 (23/10/2013) 
 

Πεξηνδηθό «Ο Καξαγθηόδεο καο» (ηεύρνο Απγνύζηνπ 2009, ζ.2) 
http://www.karagkiozis.com/AYGOYSTOS_09.pdf (23/10/2013) 
 
http://www.karagkiozis.com/gr_players_bio.pdf ζ.10-11 (23/10/2013) 
 
Πεγή: «Μάλζνο Αζελαίνο. Φηγνύξεο θαη ζθεληθά ηνπ Θεάηξνπ θηώλ-Γήκνο Νέαο κύξλεο θαη Πάληεην 
Παλεπηζηήκην (Νίθνο Κνηαξίδεο, Δθδ. Βηβιηόξακα, Αζήλα, 2002, ζ. XIII-XIV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πξνζσπνγξαθίεο 

  

 
 
Πεγή: http://tsipiraskostas.blogspot.com.es/2009/07/in-memorian.html (23/10/2013) 
 

 
Μόληκε 
εγθαηάζηαζε 
 

  
Νέα κύξλε, Αζήλα 

 
Ζκεξνκελίεο 
ελαζρόιεζεο κε ην 
Θ. 

  
Ξεθίλεζε ηελ ελαζρόιεζε κε ην Θέαηξν θηώλ όηαλ ήηαλ πεξίπνπ 15 ρξνλώλ (γύξσ ζηα 1940) ηελ 
πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαη κέρξη ην ζάλαηό ηνπ ζπλέρηζε λα ππεξεηεί πηζηά ην Θέαηξν θηώλ δίλνληαο 
παξαζηάζεηο ζε όιε ηελ Διιάδα, κε βάζε όκσο ηε Νέα κύξλε ζηελ Αζήλα. 
 
Πεγή: 
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-
12-09-42&Itemid=142 (23/10/2013) 

 

 
Άιιεο 
επαγγεικαηηθέο 
αζρνιίεο 

  
Πξηλ γίλεη θαξαγθηνδνπαίρηεο, εξγαδόηαλ σο ζηδεξάο ζην ζηδεξάδηθν ηνπ παηέξα ηνπ. Καηείρε ινηπόλ ηηο 
δεμηόηεηεο «ζην λα ηα θηηάρλεη όια κόλνο ηνπ», ράξε ζηε ζεηεία θαη ην πέξαζκά ηνπ από άιια 
επαγγέικαηα. 
 
Πεγή: http://www.karagkiozis.com/gr_players_bio.pdf (25/10/2013) 
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Παξαζηάζεηο ζε 
κόληκε ζθελή 
 

  
Παξαζηάζεηο όιν ην ρεηκώλα ζην ζέαηξό ηνπ ζηε Νέα κύξλε ζηελ Αζήλα, ην νπνίν ηδξύζεθε ην 1960. 
 
Δκπλεπζηήο θαη ηδξπηήο ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ θηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κεπνζέαηξν Μ. 
Αζελαίνπ ζηελ Αλσ Νέα κύξλε. 
 

 
Παξαζηάζεηο ζηελ 
Διιάδα 

  
Έδηλε παξαζηάζεηο ζε όιε ηελ Διιάδα, αιιά θπξίσο ζηελ Αζήλα. Παξνπζίαζε πνιιέο παξαζηάζεηο ζην 
Φεζηηβάι Καξαγθηόδε ηεο Νέαο κύξλεο, ην νπνίν ν ίδηνο δηνξγάλσλε κέρξη θη έλα κήλα πξηλ ην ζάλαηό 
ηνπ. 
 
Ο Μάλζνο Αζελαίνο θαη ν Παλαγηώηεο Μηρόπνπινο κε ην «Άξρωλ Ρνδνζίκα ζηε δνύγθια» ζα 
δώζνπλ ηε δηθηά ηνπο εθδνρή ηνπ «Άξρσλ Ρνδνζίκα» κε ηα γεγνλόηα λα δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Αθξηθή 
θαη ηνλ Καξαγθηόδε λα κπιέθεηαη κε αγξίνπο. Ο Μάλζνο Αζελαίνο παίδεη επίζεο ην «Ο Καξαγθηόδεο ζηε 
ρώξα ηωλ αλζξωπνθάγωλ». 
 
Πεγή: «Ο Καξαγθηόδεο καο» Σεύρνο 66, Φεβξνπάξηνο 2013, ζ.17) 
 

 
Παξαζηάζεηο ζην 
εμσηεξηθό 
 

  

 Μπνιόληα Ηηαιίαο 

 Γεξκαλία  

 Κύπξνο 
 
(Πεγή: Σζίπεξαο Κώζηαο, Ο ήρνο ηνπ Καξαγθηόδε, Νέα ύλνξα-Α.Α. Ληβάλε, 303-307) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεκαηνιόγην- 
Γξακαηνπξγία 
Παξαδνζηαθά 
ζελάξηα 
Πξνζσπηθή 
παξαγσγή έξγσλ 

  
Αηάθεο- Αζηεία 

 

 
 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 1. Καηλνηνκίεο- Νέα ζηνηρεία 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 2. Παξαδνζηαθή δξακαηνπξγία 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 3. Ζξσηθό δξάκα 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 4. Παξακπζόδξακα 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 5. Έξγα ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 6. Αξραηόηεηα- Αξραίν δξάκα 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 7.  Θξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα - Βίνη αγίσλ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κύξηα 
ραξαθηεξηζηηθά 
παξαζηάζεσλ 

  
Κνηλό 

 
Οη παξαζηάζεηο ηνπ απεπζύλνληαη ηόζν ζε παηδηθό όζν θαη ζε ελήιηθν θνηλό, πεξηέρνληαο ζέκαηα ηόζν 
ηνπ παξαδνζηαθνύ Θεάηξνπ θηώλ όζν θαη ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο. 
 

  
Φηγνύξεο 

 
(Δλδεηθηηθά νη βαζηθόηεξεο θηγνύξεο από ην αξρείν ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ γηα ην Θέαηξν θηώλ) 

 
Ο Καξαγθηόδεο, 1970, δέξκα, ζηληθή κειάλε, 63x21 

 

 
 
Πεγή: «Μάλζνο Αζελαίνο. Φηγνύξεο θαη ζθεληθά ηνπ Θεάηξνπ θηώλ-Γήκνο Νέαο κύξλεο θαη Πάληεην 
Παλεπηζηήκην (Νίθνο Κνηαξίδεο, Δθδ. Βηβιηόξακα, Αζήλα, 2002, ζ. XIII-XIV) 
 

  
θεληθά 

 
(Δλδεηηθηηθά ηα πην βαζηθά ζθεληθά από ην αξρείν ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ γηα ην Θέαηξν θηώλ) 

 
Παξάγθα ηνπ Καξαγθηόδε, 1950, παλί, πιαζηηθό, 130x92 

 

 
 

αξάη, 1970, ζθαιηζηό ραξηόλη, ραξηί, παλί, 138x109 



 
 

 
 
Πεγή: «Μάλζνο Αζελαίνο. Φηγνύξεο θαη ζθεληθά ηνπ Θεάηξνπ θηώλ-Γήκνο Νέαο κύξλεο θαη Πάληεην 
Παλεπηζηήκην (Νίθνο Κνηαξίδεο, Δθδ. Βηβιηόξακα, Αζήλα, 2002, ζ. XIII-XIV) 
 

  
Νέεο ηερληθέο/ θόξκνπιεο/ θαηλνηνκίεο 

 

  
Ρεθιάκεο/ Αθίζεο 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
Πεγή: «Μάλζνο Αζελαίνο. Φηγνύξεο θαη ζθεληθά ηνπ Θεάηξνπ θηώλ-Γήκνο Νέαο κύξλεο θαη Πάληεην 
Παλεπηζηήκην (Νίθνο Κνηαξίδεο, Δθδ. Βηβιηόξακα, Αζήλα, 2002, ζ. XIII-XIV) 
 



 
 
 
 
 
πκκεηνρή ζε 
θεζηηβάι 

  
Δζληθά 

 

 Ήηαλ ν δηνξγαλσηήο ηεο Δβδνκάδαο Καξαγθηόδε, κε παξαζηάζεηο από πνιινύο παιηνύο θαη 
λένπο Καξαγθηνδνπαίρηεο, ζην θεπνζέαηξν ηεο Άλσ Νέαο κύξλεο. Ζ πξώηε δηνξγάλσζε έγηλε 
ην επηέκβξην ηνπ 1996. 

 Από ην 2001 θαη γηα 8 πεξίπνπ ζπλερή ρξόληα έπαηξλε κέξνο ζην Φεζηηβάι Καξαγθηόδε πνπ 
δηνξγάλσλε ν Γήκνο Νέαο κύξλεο, αλνίγνληαο θαη θιείλνληαο ζπλήζσο ηνλ θύθιν ησλ 
παξαζηάζεσλ. 

15/05/2009: παξάζηαζε «Ο γάκνο ηνπ Μπαξκπαγηώξγνπ» ζην 9
ν
 Φεζηηβάι Καξαγθηόδε Νέαο κύξλεο 

24/05/2009: παξάζηαζε «Ο θαπεηάλ-Γθξήο» ζην 9
ν
 Φεζηηβάι Καξαγθηόδε Νέαο κύξλεο 

 
Πεγή: http://www.attiko-
prasino.gr/Default.aspx?tabid=739&selectmoduleid=1262&ArticleID=372&reftab=164&language=el-
GR (25/10/2013) 

  
Γηεζλή 

 

 
πκκεηνρή ζε 
ζπλέδξηα 

  
Δζληθά 

 

  
Γηεζλή 

 

 
 
 
Δξγνγξαθία 

  
Έξγα Καξαγθηόδε 

 

  
Άξζξα 

 

  
Γηαζθεπέο γηα ην ζπκβαηηθό ζέαηξν 

 

 
ρέζε κε ην ζέαηξν 
 

  

 
ρέζε κε ηνλ θηλε-
καηνγξάθν 

  

 1975: πκκεηείρε ζηελ ηαηλία «Ο Καξαγθηόδεο» ηνπ  ζε ζθελνζεζία θαη ζελάξην ηεο Έιελαο 
Βνπδνύξε. 

πληειεζηέο: 
Γηεπζπληήο Φσηνγξαθίαο: Ζιηόπνπινο Βαγγέιεο 
Παξαγσγόο: Βνπδνύξε Έιελα 
Βξαβεία-Γηαθξίζεηο:  Σηκεηηθή δηάθξηζε ζην 16

ν
 Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο ην 1975 

 
ύλνςε ηεο ππόζεζεο: Νηνθηκαληέξ κε ζέκα ηε δηακόξθσζε θαη εμέιημε ηνπ Καξαγθηόδε. Δμεηάδνληαη 
δηεμνδηθά ε ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή πνξεία ηνπ ιατθνύ απηνύ ζεάκαηνο, από ην 1821 θη εληεύζελ, ν εμει-
ιεληζκόο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπ Θεάηξνπ θηώλ κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. 
Απνζπάζκαηα από ραξαθηεξηζηηθά έξγα παίδεη ν άββαο Γθηηδάξεο, θαη κηινύλ γηα ηελ ηέρλε ηνπο νη 
θαξαγθηνδνπαίρηεο σηήξεο παζάξεο, Δπγέληνο παζάξεο, Μάλζνο Αζελαίνο θαη Μίκεο Μάλνο. 
 
Πεγή: http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1090/ (25/10/2013) 
 
 

 1987: πκκεηείρε ζηελ ηαηλία «Θεόθηινο» ηνπ Λάθε Παπαζηάζε 
 

 
ρέζε κε ηελ ηειε-
όξαζε 

  
Γηα πνιιά ρξόληα έπαημε ζε εθπνκπέο ηεο ηειεόξαζεο κε ηειεπηαία ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πεηπρεκέλε 
ζεηξά ηεο ΔΣ2 «Σα Κνιιεηήξηα». 
 
Πεγή: 
Πεξηνδηθό «Ο Καξαγθηόδεο καο» (ηεύρνο Απγνύζηνπ 2009, ζ.2) 
http://www.karagkiozis.com/AYGOYSTOS_09.pdf (23/10/2013) 
 

 
ρέζε κε ην ξαδηό-
θσλν 

  

http://www.attiko-prasino.gr/Default.aspx?tabid=739&selectmoduleid=1262&ArticleID=372&reftab=164&language=el-GR
http://www.attiko-prasino.gr/Default.aspx?tabid=739&selectmoduleid=1262&ArticleID=372&reftab=164&language=el-GR
http://www.attiko-prasino.gr/Default.aspx?tabid=739&selectmoduleid=1262&ArticleID=372&reftab=164&language=el-GR
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1090/
http://www.karagkiozis.com/AYGOYSTOS_09.pdf


 
ρέζε κε ηε κνπζηθή 

  
Ζρνγξάθεζε πνιινύο δίζθνπο 45 θαη 33 ζηξνθώλ. 
Κπθινθόξεζε επίζεο ην 1977 δύν δίζθνπο ζηηο εηαηξείεο EMBASSY θαη PANIVAR. 
 
Πεγή: Πεξηνδηθό «Ο Καξαγθηόδεο καο» (ηεύρνο Απγνύζηνπ 2009, ζ.2) 
http://www.karagkiozis.com/AYGOYSTOS_09.pdf (23/10/2013) 
 
πλεξγάζηεθε κε κνπζηθνύο όπσο ν Αγάζσλαο, νη Γεκήηξεο θαη Γηώξγνο Κνληνγηάλλεο, ν Γηώξγνο Παπα-
δάθεο, ν Γηνλύζεο αββόπνπινο, ν Αλδξέαο Σζεθνύξαο, ν Νίθνο Καξαηάζνο θ.ά. 
 
(Πεγή:http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----
&catid=8:2010-05-25-12-09-42&Itemid=142 13/5/13) 
 
 

  
Εσγξαθηθή 
 

  

 
Δθπαηδεπηηθό 
Τιηθό 

 

  

 
 
 
 
πλεληεύμεηο, 
Ρεπνξηάδ, 
Αθηεξώκαηα 

  
Δθεκεξίδεο 

 
Δθεκεξίδα «Ο Καξαγθηόδεο καο» (Σεύρνο 33-Μάξηηνο 2010 ζ.4) 

 
ΔΣΟΗΜΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΜΟΤΔΗΟ ΘΔΑΣΡΟΤ ΚΗΧΝ «ΜΑΝΘΟ ΑΘΖΝΑΗΟ» ΣΖ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 

 
ηα Γεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηεο νδνύ Αξηάθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρώξν πνπ 
ζηεγάδεηαη ην Κέληξν Πξόιεςεο «ΖΛΗΟ» ζα ζηεγαζηεί ην λέν Μνπζείν Θεάηξνπ 
θηώλ Ν. κύξλεο «Μάλζνο Αζελαίνο». ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ 
Οξγαληζκνύ Ν. κύξλεο θ. Βαγγέιε Υαηδαηνπξηάλ ζηόρνο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ είλαη κόιηο 
κεηαθεξζεί ν «ΖΛΗΟ» λα δηακνξθώζεη άκεζα ην ρώξν ηεο νδνύ Αξηάθεο θαη κέζα ζην θαινθαίξη λα είλαη 
έηνηκν ην λέν Μνπζείν ηνπ Γήκνπ. Σν Μνπζείν Θεάηξνπ ζθηώλ ζα ζηεγάζεη ην πνιύηηκν αξρείν ηνπ 
Μάλζνπ ηνπ Αζελαίνπ, ην νπνίν δώξηζε ιίγν πξηλπεζάλεη ζηνλ Πνιηηηζηηθό Οξγαληζκό Γήκνπ Ν. κύξλεο 
κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ Ηάζσλα Μειηζζελνύ θαη απνηειείηαη από εθαηνληάδεο θηγνύξεο, ζθεληθά, 
θνύθιεο, βνεζήκαηα ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ θ.ά. ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη από ηα ηέιε ηνπ 19

νπ
 έσο 

ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηώλα, όια ρεηξνπνίεηα θαη θηηαγκέλα κε πνιύ κεξάθη από δεμηνηέρλεο ηνπ είδνπο. 
 

  
Πεξηνδηθά 

 

 Πεξηνδηθό «Φαξθνύιαο»: Αλαθνξά ζην Μάλζν Αζελαίν, έλα άξζξν ηνπ Άζσ Γαλέιιε: 
 
Αλεβαίλσ ηελ Γέγιεξε. Γσλία αιακίλνο ζηακαηώ γηα λα ειέγμσ ηελ ηακπέια πνπ έρεη ιαζθάξεη θαη 
ζπλερίδσ. Μπξνζηά  ζην ζέαηξν θιεηδώλσ ην κεραλάθη. 
Έμη θαη πέληε. Κνηηάδσ πάλσ, είλαη λσξίο, ν Μάλζνο δελ έρεη μππλήζεη αθόκε. Αλνίγσ θαη θαηεβαίλσ. 
Σν κπαξ θαη ε ζθελή είλαη όπσο η’ αθήζακε ρζεο ην βξάδπ. Κάλσ έλα πξόρεηξν ζπκκάδεκα ζηηο 
θηγνύξεο, γπξίδσ ηα ηειάξα θαη βγαίλσ. θνύπηζκα, ιίγν ζηξώζηκν ζην ραιίθη, μεζθόληζκα ζην ηακείν, 
ηαθηνπνίεζε ζηηο θαξέθιεο. Έπεηηα ζην κπαξ - αλαςπθηηθά ζηα ςπγεία, παηαηάθηα, θηζηίθηα θαη 
παζαηέκπν ζηα ζαθνπιάθηα. Πεηάγνκαη ζηε γσλία λα ζθίμσ ην ζύξκα ζηελ ηακπέια. Ξαλά ζηε 
ζθελή, λνηθνθύξεκα ζηηο θαζέηεο θαη ηα κηθξνπξάγκαηα, έιεγρνο ζηα ζθεληθά. Ση ζα παίμνπκε ζήκεξα; 
 
Δπηά θαη δέθα. 
 
-Άζσσσ… 
 
Ο Μάλζνο θαηέβεθε κε ηνπο θαθέδεο. 
 
-Ση γίλεηαη; 
-Κάηζε λα θαηαβξέμσ θαη λα πηνύκε θαθέ. 
 
Πόηηζκα θαη θαηάβξεγκα ζην ραιίθη. 
 
-Έια όμσ. 
-Ση παίδνπκε; 
-Κάηζε, ζα δνύκε. 
-Να θηηάμνπκε ηα ζθεληθά. 
-Άζηα ξε παηδί κνπ. Κάηζε ‘δσ. Ά, θέξε ηα  θνπινύξηα ηνπ Απνζηόιε. Απάλσ ζην ςπγείν. 
 

 

http://www.karagkiozis.com/AYGOYSTOS_09.pdf
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-12-09-42&Itemid=142
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-12-09-42&Itemid=142


 
Οη θαθέδεο αθνπκπνύλ ζην θαθάζη. Καζόκαζηε. ρόιηα γηα ηελ ρζεζηλή παξάζηαζε, γηα ην θξαζί πνπ 
ήπηακε ζηελ ηαβέξλα, γθξίληεο, γέιην, ηζηνξίεο απ’ ηα παιηά, θξηηηθή ηεο επηθαηξόηεηαο, θηινζνθία. 
Σέινο ηνπ θαθέ. 
 
Οθηώ ε ώξα. 
 
-Πάκε κέζα. 
 
Μπαίλνπκε ζηε ζθελή. 
 
-Ση παίδνπκε Μάλζν; 
-Ση είπακε ρηεο; 
-Σνύο Υαηδειηάδεο δελ είπεο; 
-Άλνημε ην κπανύιν. 

 
Βγάδνπκε θηγνύξεο θαη μεθηλάκε ην βίδσκα. Έξρεηαη ν Απνζηόιεο. 

 
-Σειεηώζηε θη ειάηε όμσ. 
 
Καξθηηζώλνπκε ηα ζθεληθά, ηαθηνπνηνύκε, εηνηκάδνπκε ηηο κνπζηθέο. Αλάβνπκε θώηα ζην ηακείν θαη 
ηελ πιαηεία. Καηεβαίλεη  ε θπξά-Βάζσ. 

 
-Αθόκα θαζόζαζηε; 
-Έηνηκνη είκαζηε Βάζσ, ηώξα θάηζακε. 

 
Φηινθνπβέληα. Μαδεύεηαη ζηγά-ζηγά ν θόζκνο. 

 
-Βάιε κνπζηθή λα παίδεη. Ο Γηάλλεο πνύ είλαη; 
-Παίδεη ζηε Βάξθηδα, ζα ‘ξζεη κεηά. 

 
Δλληά παξά δέθα. 
 
-Άληε, λα μεθηλήζνπκε. 

 
Αλάβνπκε ηα πάλσ θώηα θαη ρηππάκε πξώην θνπδνύλη. ε ιίγν δεύηεξν. Κάησ θώηα. Αλεβαίλεη θαη ν 
Μάλζνο. 
 
-Σελ πιαηεία ζβήζε. 
 
Δλληά παξά πέληε. Σξίην θνπδνύλη. έξβηθν. 
 
   Ο Μάλζνο Αζελαίνο, ν κάζηνξάο καο,  γελλήζεθε ην 1925 ζηελ Αζήλα - από θεη θαη ην θαιιηηερληθό 
ηνπ επώλπκν - θαη έκαζε ηνλ Καξαγθηόδε από ηνπο παιηνύο ζπνπδαίνπο ηερλίηεο ηεο επνρήο. Ξεθίλεζε 
λα παίδεη ζε λεαξή ειηθία θαη εμειίρζεθε ζε έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θαξαγθηνδνπαίθηεο ηεο 
γεληάο ηνπ κε ζρεδόλ εβδνκήληα ρξόληα ζπλερνύο εξγαζίαο ζην Θέαηξν θηώλ.  Ήηαλ άλζξωπνο ηεο 
πηάηζαο, ηεο αγνξάο, κε πινύζηα ιαϊθή παηδεία θαη έλζηηθην πάλω ζηελ ηέρλε ηνπ. Μαο δίδαμε ηελ 
ακεζόηεηα ζηελ δεκηνπξγία ηεο παξάζηαζεο, ηελ δωληάληα θαη ηνλ ξεαιηζκό ζηελ απόδνζε ηωλ 
ραξαθηήξωλ. Οη πεξηζζόηεξνη λένη θαξαγθηνδνπαίθηεο πέξαζαλ από ηελ ζθελή ηνπ Μάλζνπ ζαλ 
κόληκνη ή πεξηζηαζηαθνί βνεζνί, ή ζαλ ηαθηηθνί ζεαηέο. 

 
Γέθα παξά είθνζη. 

 
Γηάιεηκκα. 
βήλνπκε ηα θάησ θώηα. 

 
-Βάιε λεξό θαη ιίγν νύδν. Ση γίλεηαη όμσ; 
-Κακηά εβδνκεληαξηά πξέπεη λα ‘λαη. 

 
Μπαίλεη ε θπξά-Βάζσ. 

 
-Ογδόληα έλαο. Καη ηξία κηθξά πνπ δελ ηνπο έθνςα εηζηηήξην. 
-Γεηα ζνπ ξε Βάζσ. Ζ Βάζσ είλαη ζηξαηεγόο. 
-Δζύ είζαη ζηξαηεγόο, εγώ είκαη δεθαλέαο. 

 
Καιακπνύξηα θαη ςηινθνπβέληα. Γπό - ηξείο γλσζηνί κπαίλνπλ λα ραηξεηίζνπλ. 

 



 
-Βάιε ιίγν νύδν θαη μεθηλάκε. Λίγν βάιε. 
 
Πξώην θνπδνύλη. 
Μπαίλεη ν Γηάλλεο. 

 
-Πώο πήγε ξε Γηάλλε, είρε θόζκν ; 
-Δθδήισζε ηνπ Γήκνπ ήηαλε, κε ειεύζεξε είζνδν. 
-Δδώ νγδόληα εηζηηήξηα έρνπκε. Έρνπλε θύγεη όινη. 
-Μάλζν, είθνζη Ηνπιίνπ είλαη, ηη πεξηκέλεηο; 
-Βάξα, μεθηλάκε. 

 
Γεύηεξν θνπδνύλη. Κάησ θώηα. 

 
-Πάηα ην θαζεηόθσλν. 

 
 Σξίην Κνπδνύλη. Κιέθηηθν. 

 
   Δελ ήηαλ εύθνινο άλζξωπνο ν Μάλζνο. Ο ραξαθηήξαο θαη ηα θακώκαηά ηνπ κόλν κε ηνπ θαξίκπα 
κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ. Ήηαλ έλα πεηζκαηάξηθν παηδί. Αλ δελ πεξλνύζε ην δηθό ηνπ δελ εζύραδε, 
κπνξνύζε λα ζθάζεη – θαη κέρξη λα ην θαηαθέξεη κπνξνύζε λα ζθάζεη όινπο ηνπο ππόινηπνπο. Έζηελε 
κηα ηζηνξία πνπ ηελ έιεγε θαη ηελ μαλάιεγε ώζπνπ ζην ηέινο ηελ πίζηεπε. Γηλόηαλ γελλαίνη θαπγάδεο, 
ζνπ έθνβε ε ηνπ έθνβεο ηελ θαιεκέξα, πεξλνύζε ιίγνο θαηξόο γηα λα ηνλ ζπγρωξέζεηο θαη κε ηα πξώηα 
γέιηα ηα μερλνύζε,  ζαλ λα κελ είραλ ζπκβεί πνηέ. 
Με όια απηά, πεξάζακε ζηηγκέο πνπ κέλνπλ ζηακπαξηζκέλεο ζηελ θαξδηά καο γηα πάληα. Εθηόο ηεο 
ηέρλεο ηνπ Καξαγθηόδε, ν Μάλζνο καο δίδαμε δωή. 

 
Έληεθα παξά είθνζη πέληε. Καιακαηηαλό. Σέινο ηεο παξάζηαζεο. Υεηξνθξνηήκαηα. 
Ο Μάλζνο βγαίλεη θαη θάζεηαη έμσ. Πεξλνύλ ζεαηέο, θίινη θαη γλσζηνί γηα λα ραηξεηίζνπλ. Σνπ πάσ 
ιίγν νύδν θαη λεξό. Μαδεύνπκε ηα εξγαιεία ζηε ζθελή κε γέιηα θαη πεηξάγκαηα. 

 
-Άληε ξε, ηη θάλεηε κέζα; Βγείηε όμσ, ζα  ζθάζεηε. 
-Δξρόκαζηε. 
-Βάιηε νύδν λα πηείηε. 

 
Καζόκαζηε. Φεύγνπλ θαη νη ηειεπηαίνη. Ζ θπξά-Βάζσ έξρεηαη κε ην θαζειάθη από ην ηακείν. 
 
-Πηάζαηε πάιη ηελ θνπβεληαξία. 
-Ση λα θάλνπκε Βάζσ, λα κε κηιάκε; 
-Αθήζηε θαη ηίπνηα γηα αύξην. 

 
Μαδεύνπκε ηα κπνπθάιηα ζηα θαθάζηα θαη ηα ζαθνπιάθηα ζηνλ ηελεθέ. Σαθηνπνηνύκε ην κπαξ. Ζ θπξά-
Βάζσ ζπληνλίδεη. 

 
-Να βγάινπκε έμσ ηνλ ηελεθέ. 
-Σειεηώλεηε λα πάκε γηα θξαζί. 
-Πνύ λα πάκε Μάλζν; 
-ην Ρέκα. Κιείζηε ηα θώηα θαη παίξλνπκε  δξόκν. 
Πεξαζκέλεο έληεθα. 
Βγαίλνπκε. Ο Μάλζνο θιεηδώλεη ην ινπθέην. 
-Με ηα πόδηα πάκε. Φάιαγγα θαηά κνλάδαο. 

 
Ο Μάλζνο έδεημε ηελ θνύξαζε ηνπ πεξηνξίδνληαο ζηγά - ζηγά ηελ δξάζε ηνπ. Σν θαινθαίξη έδσζε ηηο 
δπό - ηξείο ηειεπηαίεο ηνπ παξαζηάζεηο. Ακέζσο κεηά θαηέπεζε. Δπεηδή ήηαλ καρεηήο δελ ην αλέρηεθε. 
Γελ ζέιεζε λα ζπλερίζεη, κνπ ην είπε κε ηνλ ηξόπν ηνπ ζην λνζνθνκείν. Απνρώξεζε δηαθξηηηθά, κε 
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. 
Ζ ηειεηή ηεο θεδείαο ηνπ ζηελ Νέα κύξλε ήηαλ ππνδεηγκαηηθά αμηνπξεπήο, ε αηκόζθαηξα γεκάηε 
ζιίςε, όκσο γιπθηά θαη ήξεκε. Παξόληεο όινη νη ζπλάδειθνη θαη καζεηέο ηνπ, νη θίινη θαη νη ζπγγελείο. 
Δθείλνο ήηαλ παξώλ, κε θιεηζηά κάηηα, επραξηζηεκέλνο. 

 
Υαίξε Μάλζν! ’  αγαπώ θαη ζ’ έρσ ζηελ θαξδηά κνπ, ζην παίμηκν κνπ, ζηα θαιακπνύξηα, ζηα γέιηα θαη 
ζηα πεηξάγκαηα κνπ, ζηα γιέληηα, ζηηο ηαβέξλεο θαη ζην θξαζί πνπ πίλω κε ηνπο θίινπο κνπ.  
Χαίξε Μάλζν! 
 

Πεγή: http://www.athosdanellis.com/omicroniota-pialphalambdaalphaiotaomicron943.html (23/10/2013) 
 
 

http://www.athosdanellis.com/omicroniota-pialphalambdaalphaiotaomicron943.html


 
15/03/2011: Μία από ηηο ηειεπηαίεο ζπλεληεύμεηο ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ ηνπ κεγάινπ θαξαγθηνδνπαίρηε 
 
«Ο Καξαγθηόδεο αδηθείηαη πνπ ηνλ παξνκνηάδνπκε κε ηνπο πνιηηηθνύο.  Ο Καξαγθηόδεο είλαη 
αξηζηνθαληθόο ηύπνο, έμππλνο, σο θαη παλνύξγνο, αιιά θαη ήξσαο όηαλ ην θαινύζε ε 
πεξίζηαζε, γεκάηνο δσή θαη δξάζε, απνθάιππηε ηα ζηξαβά θαη ηα αλάπνδα, ράξηδε γέιην ζηνπο 
κηθξνύο θαη κεγάινπο».  
 
«Ο Καξαγθηόδεο, αδηθείηαη πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ νη πνιηηηθνί σο παξνκνίσζε γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο 
γθάθεο ηνπο…Ο Καξαγθηόδεο είλαη έλα πξόζσπν, κε πνιηηηθή παηδεία θαη ιατθή λννηξνπία πνπ πεξλάεη 
κελύκαηα θαη ζε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ δελ είλαη θάηη ην θαηδξό πνπ πνιύ πηζηεύνπλ», κνπ είρε πεη ζε 
κηα απν ηηο ηειεπηαίεο ηνπ ζπλεληεύμεηο έλα ρξόλν πξηλ θύγεη ν Μάλζνο Αζελαίνο, ν νπνίνο 65 ρξόληα 
ήηαλ παίθηεο ηνπ Θεάηξνπ θηώλ.ε κηα από ηηο ειάρηζηεο ζπλεληεύμεηο πνπ έρσ επραξηζηεζεί ζηελ 
πνξεία κνπ ζην ρώξν ήηαλ απηή ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ, νπνίνο ήηαλ απν ηνπο ειάρηζηνπο 
αξαγθηνδνπαίρηεο θαη ίζσο θαη ν ηειεπηαίνο ηεο κεγάιεο παιηάο ζρνιήο. Θεσξώ όηη είλαη ζεκαληηθό λα ηε 
κνηξαζηώ καδί ζαο γηαηί ηέηνηαο πάζηαο άλζξσπνη δελ ππάξρνπλ πηα. 
 
Σνπ Λεπηέξε Υ. Θενδσξαθόπνπινπ 
 
Ο ίδηνο μεθίλεζε λα παίδεη από ηελ γεηηνληά ηνπ ζηε Νέα κύξλε. Γηα ηνλ ίδην ήηαλ κηα ηέρλε κε πινύζην 
παξειζόλ, ελώ ζεσξνύζε πσο ν Καξαγθηόδεο είλαη έλα βαζηά πνιηηηθό νλ, πνπ εθθξάδεη ηηο θνβίεο αιιά 
θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ λενέιιελα. « Σν ζέαηξν ζθηώλ είλαη κηα ηέρλε κε πινύζην παξειζόλ ζηε 
ρώξα καο. Απνηέιεζε ηελ ηέρλε εθείλε όπνπ ν θαξαγθηνδνπαίρηεο κε ηελ κεγαιύηεξε ίζσο ακεζόηεηα 
παξνπζίαδε θαη ζρνιίαδε γεγνλόηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο επνρήο ηνπ. Έλαο Αξηζηνθαληθόο ηύπνο, έμππλνο 
σο θαη παλνύξγνο αιιά θαη ήξσαο όηαλ ην θαινύζε ε πεξίζηαζε, γεκάηνο δσή θαη δξάζε, απνθάιππηε ηα 
ζηξαβά θαη ηα αλάπνδα , ράξηδε γέιην ζηνπο κηθξνύο θαη κεγάινπο θαη είρε ιόγν βαζηά πνιηηηθό, πνπ 
πνιιέο θνξέο εθθξάδεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, αιιά θαη ηηο θνβίεο ηνπ Έιιελα». 
 
Σα παηδηά 
«Απηό πνπ κε ραξνπνηεί είλαη όηη ηα παηδηά ζήκεξα, παξαθνινπζνύλ –όπνηε ηνπο δνζεί ε επθαηξία- 
Καξαγθηόδε θαη είκαη ραξνύκελνο γηαηί νη επνρέο έρνπλ αιιάμεη θαη ηα παηδηά θαζειώλνληαη ζηελ 
ηειεόξαζε θαη μερλνύλ ή ηνπο θάλνπλ λα αγλννύλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο παξάδνζε. Όκσο ζε θάζε 
παξάζηαζε πνπ δίλνπκε επηθξαηεί παλδαηκόλην, αθνύ δεθάδεο είλαη ηα παηδηά πνπ ζέινπλ λα δνπλ ηνλ 
ιατθό καο ήξσα λα «κπιέθεη» ζε λέεο πεξηπέηεηεο», κνπ είρε πεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μάλζνο Αζελαίνο. 
 
Πνηνο ήηαλ ν άλζξσπνο πίζσ από ηνλ θακβά 
Tν πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα ήηαλ Μάλζνο Ληνλέηεο, γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1925 θαη από κηθξή ειηθία 
γνεηεύεηαη από ην ζέαηξν θηώλ θαη ηελ εξκελεία ησλ θαξαγθηνδνπαηρηώλ ηεο επνρήο. Ζ αγάπε ηνπ γηα ην 
ζέαηξν θηώλ ζα ηνλ νδεγήζεη δίπια ζηνπο "καέζηξνπο" ηεο επνρήο, όπνπ ζα ηνπ κάζνπλ ηα κπζηηθά ηνπ 
Καξαγθηόδε.Ο Κώζηαο Μάλνο θαη ν Γεκήηξεο Μαλσιάθνο ζα γίλνπλ νη δάζθαινί ηνπ θαη ν Μάλζνο 
Αζελαίνο ζα δώζεη ηηο πξώηεο ηνπ παξαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ζε ειηθία 15 εηώλ. Γίλεηαη 
γλσζηόο ζηηο γεηηνληέο ηεο Νέαο Διβεηίαο θαη ηεο Βνπιηαγκέλεο, ελώ γηα πνιιά ρξόληα έδηλε παξαζηάζεηο 
θαη ζην Άιζνο Παγθξαηίνπ.Σε δεθαεηία ηνπ 60 αλνίγεη ην δηθό ηνπ ζέαηξν θηώλ ζηνλ Άγην Γεκήηξην ζηε 
Νέα κύξλε. Σν Κεπνζέαηξν, ην θαινθαηξηλό εξγαζηήξη ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ, ζα γίλεη ην "θπηώξην" λέσλ 
θαξαγθηνδνπαηρηώλ, όπνπ ν Αζελαίνο ζα ηνπο κεηαβηβάζεη ηα κπζηηθά ηεο ιατθήο παξάδνζεο. 
 
"Ο ζξίακβνο ηνπ Καξαγθηόδε" 
"Ο ζξίακβνο ηνπ Καξαγθηόδε" ήηαλε κία από ηηο ηειεπηαίεο δεκηνπξγίεο ζην Θέαηξν θηώλ, πνπ ζρεδίαζε ν 

αμέραζηνο θίινο θαξαγθηνδνπαίρηεο Μάλζνο Αζελαίνο। Μαο απνραηξέηεζε ζηα 84 ηνπ ρξόληα, είρε 

γελλεζεί ην 1925. 
Ο Μάλζνο ήηαλε κάζηνξαο ζην λα απνδίδεη ηηο δηάθνξεο θσλέο πνπ έρνπλ νη ήξσεο ζην Θεάηξν θηώλ. 
Φσλή δπλαηή δελ είρε, γη' απηό ρξεζηκνπνηνύζε κεγάθσλν, αιιά νη θσλέο ηνπ είραλε θαξαγθηνδίζηηθε 
απόδνζε.Τπεξέηεζε ηελ ηέρλε ηνπ πάλσ από 65 ρξόληα, θη ήηαλε αγαπεηόο ζην ιαό. Εσγξάθηδε σξαίεο 
ξεθιάκεο θη αθίζεο.Οη ξεθιάκεο ή πξνγξάκκαηα είλαη νη αλαγγειίεο γηα ηα έξγα, πνπ θάλνπλε γλσζηό ηνλ 
ηίηιν θη άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία (ρξόλν, ηηκή θ.ιπ.), γηα λα ηξαβήμνπλε ηνλ ιαό ζηελ θάζε παξάζηαζε. 
Εσγξαθίδνληαη ζε ραξηί ή παλί θαη πνιιέο θνξέο, γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, θαη ζηηο δπν όςεηο. Οη ξεθιάκεο 
θαη νη αθίζεο ζηνλ Καξαγθηόδε είλαη νινθιεξσκέλεο ζπλζέζεηο, πνπ, απνδεζκεπκέλεο από ηνπο 
πεξηνξηζκνύο ηεο θηγνύξαο, επέηξεςαλ ζηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ Θεάηξνπ θηώλ λα θηάζνπλ πνιιέο θνξέο 
ζε κηα εηθαζηηθή θνξύθσζε. Ο άκεζα δηαθεκηζηηθόο θη επηθαηξηθόο ξόινο ηνπο εμεγεί, ίζσο, ηνλ κηθξό 
αξηζκό πιηθνύ πνπ ζώζεθε από ηνπο Έιιελεο θαξαγθηνδνπαίρηεο, ζε ζύγθξηζε κε ην κέγεζνο ηεο 
παξαγσγήο ηνπο. Γηα ηηο ξεθιάκεο, ν Γηάλλεο Σζαξνύρεο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: "Γεκηνπξγνύλ λέεο 
αξκνλίεο θαη κηα αηκόζθαηξα ζεαηξηθήο αλακνλήο, όπνπ ην ξεαιηζηηθό θαη ην θαληαζηηθό ζπλππάξρνπλ ζε 
επηπρηζκέλεο ελώζεηο". Όιν ην καληξάθη ηνπ Μάλζνπ ζηελ Άλσ Ν. κύξλε ήηαλε γεκάην από ξεθιάκεο, 
πνπ είρε δσγξαθίζεη γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ. 
 
Ο ζθιεξόο αληαγσληζκόο κεηαμύ ηνπ Καξαγθηόδε θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 
Δπηδεμηόηεηα ν Μ. Αζελαίνο είρε θαη ζηα ζθεληθά. Σα δξώκελα ζην Θέαηξν θηώλ δηαδξακαηίδνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρώξν θη επνκέλσο πξέπεη θη απηόο, όπσο νη θηγνύξεο, λ' απνδνζεί ζαλ ζθηά ζην θσηηζκέλν 
άζπξν παλί. Σα πξώηα ζθεληθά δεκηνπξγήζεθαλ από ηνπο Έιιελεο θαξαγθηνδνπαίρηεο από θνπηδηαζηό 
ραξηόλη, όπνπ θαηόπη πξνζηέζεθαλ πνιύρξσκα δηαθαλή ραξηηά. ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνληαλ από ιηλό 



παλί. Σα πξώηα ζθεληθά ήηαλ ε θαιύβα ηνπ Καξαγθηόδε, κόληκα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ζηελ πάλα, θαη ζηε 
δεμηά ην ζεξάη. Αξγόηεξα, ε εμέιημε ηεο ηέρλεο ηνπ Καξαγθηόδε θαη ν ζθιεξόο αληαγσληζκόο, μερσξηζηά κε 
ηνλ θηλεκαηνγξάθν, είραλ επίδξαζε όρη κόλν ζην άπισκα ηεο ζεκαηνινγίαο ζηα έξγα, αιιά θαη ζηελ 
αλάπηπμε θαη πνηθηιία ησλ ζθεληθώλ. Πνιπηειή ζπίηηα, εζσηεξηθά, θάζηξα, εθθιεζηέο, βνπλά, βξάρηα, 
ζπειηέο, δέληξα, ζάιαζζα θαη πνιιά άιια ηνπία θαη θηίξηα (όπσο ζηε βπδαληηλή παξάδνζε) πξνζηέζεθαλ 
ζηε ζεηξά ησλ ζθεληθώλ. 
 
Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Μάλζνπ θαη ηνπ Καξαγθηόδε 
Κάζε ρξόλν, ηνλ Μάε, ζην Άιζνο Νέαο κύξλεο, από ην 2001, κε ηελ πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ θαη κε ηε 
θξνληίδα ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ, νξγαλσλόηαλ "Φεζηηβάι Καξαγθηόδε", όπνπ έδηλαλ παξαζηάζεηο ειιε-
ληθνύ Θεάηξνπ θηώλ θαξαγθηνδνπαίρηεο απ' όιε ηελ Διιάδα. Σηο ηειεπηαίεο ρξνληέο παξνπζηάζηεθαλ νη 
θαξαγθηνδνπαίρηεο: Γήκνο Βνπγηνύθαο ("Ο Καξαγθηόδεο κάγεηξαο"), Ηάζνλαο Μειηζζελόο ("Ο Καξαγθηόδεο 
Δμεξεπλεηήο", "Ο Καξαγθηόδεο πάληα ληθά", "Ο Βπζόο"), Λεσλίδαο Γεκόπνπινο ("Ο Καξαγθηόδεο 
Γξακκαηηθόο"), Γηώξγνο Μπαιακπάλεο ("Ο Καξαγθηόδεο γηαηξόο", "Παπαθιέζζαο"), Μίκεο Μάλνο 
("Καπεηάλ Ατδόλεο"), Αιέμαλδξνο Μειηζζελόο ("Ο Καξαγθηόδεο θνπγγαξάο"), Κώζηαο Κακαξηάξεο 
(Φπρξαηκίαο) ("Ο Καξαγθηόδεο Πξνθήηεο"), Απόζηνινο Γξαββαλήο ("Ο Καξαγθηόδεο Παιηθαξάο", 
"Πξόινγνο"), Γηάλλεο Υαηδεηηόθεο ("Κύπξνο, ν ζξίακβνο ηνπ Καξαγθηόδε"), Μάλζνο Αζελαίνο ("Ο 
Λήζηαξρνο Νηειήο", "Ο Γάκνο ηνπ Μπάξκπα-Γηώξγνπ", "Γηαηξόο ή Γηάβνινο", "Ζ αηπρία ηνπ θησρνύ", "Σν 
ιάβαξν ηεο Δπαλάζηαζεο 1821", "Ο Γάκνο ηνπ Καξαγθηόδε"). Βνεζνύο πίζσ από ηελ πάλα ν Αζελαίνο 
είρε ηνλ Γηώξγν νπξβίλν θαη ηνλ ηέιην Βαιειή. Καη, ζπάλην ζηηο κέξεο καο, δσληαλή ιατθή θνκπαλία κε 
ηνπο: Νίθν Καξαηάζν (ζαληνύξη), Νίθν Μσξαΐηε, Λεπηέξε Μπνπξιή (βηνιί), Λεπηέξε Μαληδηνύθν, Βαζίιε 
κάλε (ιαγνύην), Νίθν νπιηώηε (ηνπκπειέθη), Μάλζνο Αζελαίνο (ηξαγνύδη). Έβαιε θη ν Μάλζνο έλα 
ιηζαξάθη ζηελ παξάδνζή καο. Θα ηνλ ζπκόκαζηε. Μαο έθαλε θαη γειάζακε ζε δύζθνια βξάδηα. 
 
Πεγή: http://pinakio.blogspot.com.es/2011/03/blog-post_15.html (25/10/2013) 
 
 

Πεξηνδηθό «Ο Καξαγθηόδεο καο» (Σεύρνο 21-Μάξηηνο 2009, ζ.8) 
 
Ο δάζθαιόο κνπ Μάλζνο Αζελαίνο 
Μηα αθεγεκαηηθή αλαδξνκή από ηνλ Απνζηόιε Γξαβάλε 
 
Πξσηνγλώξηζα ηνλ Μάλζν ζε ειηθία 10 ρξνλώλ, ζην ζέαηξν Ρηάιην. Ζ πξώηε θνξά πνπ ηνλ είδα ήηαλ 
έμσ απόην δεκνηηθό ζρνιείν πνπ πήγαηλα. 
Μνίξαδε πξνζθιήζεηο γηα ηηο παξαζηάζεηο πνπ έπαηδε θάζε Κπξηαθή πξσί. Γελ ζα μεράζσ ην άθνπζκα 
ηεο ‘‘ληνπληνύθαο’’, όηαλ πεξλνύζε κέζα ζηηο γεηηνληέο ηεο Κπςέιεο θαη θα ινύζε κηθξνύο θαη κεγάινπο, 
γηα λα ηνπο ηαμηδέςεη ζηε καγεία ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ. Έηζη θαη εγώ μεθίλεζα από πεξηέξγεηα έλα πξσί λα 
πάσ λα δσ κηα παξάζηαζή ηνπ. Μπαίλνληαο ζην ζέαηξν αληίθξηζα κηα κεγάιε ζθελή γεκάηε θώηα. Σα 
ζθεληθά ηεο, ε παξάγθα θαη ην ζαξάη ήηαλ ηόζν όκνξθα ρξσκαηηζκέλα πνπ ηα θνίηαδα εληππσζηαζκέλνο. 
Ο θόζκνο έκπαηλε ζπλερώο κέζα ζηελ αίζνπζα θαη όηαλ έθηαζε ε ώξα λα μεθηλήζεη ε παξάζηαζε ην 
ζέαηξν ήηαλ γεκάην από ζεαηέο πνπ πεξίκελαλ κε ιαρηάξα λα μεθηλήζεη ην έξγν ‘‘Ο Καξαγθηόδεο 
παιηθαξάο’’. 
Όηαλ ηειείσζε ε παξάζηαζε, γπξλώληαο πξνο ην ζπίηη κνπ, είρα ζην κπαιό κνπ όιε απηή ηε καγεία πνπ 
έδεζα ζ’απηό ην ιεπθό παλί, από ηηο όκνξθεο θηγνύξεο, ηελ γιπθηά κεισδία ηεο κνπζηθήο, ηηο αζηείεο 
θηλήζεηο πνπ έθαλαλ νη ήξσεο κε ηηο ραξηζκαηηθέο θσλέο ηνπο. Από εθείλε ηε κέξα ην ζέαηξν ζθηώλ έγηλε ε 
καγεία ηεο 
δσήο κνπ. Κάζε Κπξηαθή ήκνπλ κόληκνο ζεαηήο ζην κπεξληέ ηνπ Μάλζνπ. Ξεθηλνύζα από πνιύ λσξίο γηα 
λα πξνιάβσ ην ζηήζηκν ηεο ζθελήο θαη πάληα έθεπγα ηειεπηαίνο. Ήκνπλ εληππσζηαζκέλνο πνπ θάζε 
εβδνκάδα είρε δηαθνξεηηθή παξάζηαζε. Βιέπνληαο κε ν δάζθαινο λα κελ μεθνιιάσ από ην ζέαηξν, κηα 
κέξα κνπ είπε :« Δζύ ζα έξζεηο πίζσ ζηε ζθελή λα κε βνεζήζεηο». Έηζη έγηλα κόληκνο βνεζόο ηνπ ην 
ρεηκώλα ζην Ρηάιην θαη ηα θαινθαίξηα ζην ζέαηξν ηνπ ζηε Νέα κύξλε. Κνληά ζην Μάλζν έκαζα ηελ ηέρλε 
ηνπ Καξαγθηόδε. Με δίδαμε πνιιά θαη ζπάληα έξγα. Ο Μάλζνο Αζελαίνο εθηόο από ζπνπδαίνο 
Καξαγθηνδνπαίρηεο ππήξμε θαη κεγάινο δσγξάθνο. Πάληα κε εληππσζίαδαλ νη πεξίηερλεο θηγνύξεο ηνπ 
θαη νη ιατθέο δσγξαθηέο, πνπ ζηόιηδαλ ην ζέαηξν ηνπ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ έγηλα έλαο από ηνπο 
θαιύηεξνπο βνεζνύο ηνπ. Σα θαινθαίξηα ζην ζεαηξάθη ηνπ ζηε 
Νέα κύξλε ήηαλ ππέξνρα .Κάζε βξάδπ αλέβαδε δηαθνξεηηθό έξγν. Σν ξεπεξηόξηό ηνπ ήηαλ πινύζην από 
θσκσδίεο, εξσηθά, δξάκαηα, πεξηπέηεηεο θαη παξακύζηα. Πήγαηλα πάληα από λσξίο γηα λα εηνηκάζσ ηα 
εξγαιεία ηεο παξάζηαζεο θαη λα ηνλ βνεζήζσ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζεάηξνπ. Ήηαλ κηα κεγάιε 
θνύξαζε γηα κέλα αιιά θαη κηα όκνξθε εκπεηξία. Ο ηξόπνο πνπ παξνπζίαδε ηηο παξαζηάζεηο είρε κεγάιε 
απήρεζε ζην θνηλό ηνπ. Μεηά από 20 ρξόληα βνεζόο δίπια ζηνλ Μάλζν Αζελαίν δηαπηζηώλσ πσο δελ 
ππήξμε κόλν έλαο κεγάινο δάζθαινο γηα εκέλα  αιιά έλαο από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο Καξαγθηνδνπαίρηεο, 
πνπ πέξαζαλ πνηέ από ην Διιεληθό ζέαηξν ζθηώλ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://pinakio.blogspot.com.es/2011/03/blog-post_15.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φσηνγξαθηθό 
πιηθό 

  
 

 
 
 

 
 
Πεγή: 
https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%
CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B
1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&b
iw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2
kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-
enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-
large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B61
0%3B610 (23/10/2013) 
 

 
 

 
 

Ο Μάλζνο Αζελαίνο ζηε Νέα κύξλε ην 1994 
 
 

https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B610%3B610
https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B610%3B610
https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B610%3B610
https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B610%3B610
https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B610%3B610
https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B610%3B610
https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B610%3B610
https://www.google.es/search?q=%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qlnUqF3q7DtBunNgcAK&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3BsTpxHj4fRdS67M%3Bv2kqvwJh_Ulr_M%3A&imgrc=v2kqvwJh_Ulr_M%3A%3B8XRPD5Iuwu3vuM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic-enet.toolip.gr%252Fresources%252F2009-06%252Fkarakioz-thumb-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.enet.gr%252F%253Fi%253Dnews.el.article%2526id%253D58691%3B610%3B610


 
 
 

 
 
 

Ο Μάλζνο Αζελαίνο κε βνεζνύο ηνλ Άζσ Γαλέιιε θαη ηνλ Κπξηάθν Γεζύιια ζηε Νέα κύξλε ην 1996 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ο Μάλζνο Αζελαίνο ζηε Νέα κύξλε ην 1997 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Ο Μάλζνο Αζελαίνο ζηε Νέα κύξλε ην 1998 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Ο Μάλζνο Αζελαίνο κε ηνπο Νίθν Καξαηάζζν (ζαληνύξη), Νίθν Μσξαΐηε (βηνιί), Βαζίιε κάλε (ιανύην) 
ζηε Νέα κύξλε ην 1999 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ο Μάλζνο Αζελαίνο ζηε Νέα κύξλε ζηηο 28 Ηνπιίνπ 2000 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Ο Μάλζνο Αζελαίνο ζηε Νέα κύξλε ζηηο 27 Ηνπιίνπ 2000 

 
 
 



 

 
 

 
 

Ο Μάλζνο Αζελαίνο ζηε Νέα κύξλε ην 2001 
 

Πεγή: βηβιίν «ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΠΑΗΥΣΔ ΠΗΧ ΑΠΟ ΣΑ ΦΧΣΑ ΣΟΤ ΜΠΔΡΝΣΔ» ηνπ Κώζηα η. 
Σζίπεξα (Δθδ. Κνριίαο, Αζήλα, 2002, ζ. 83) (24/10/2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Οπηηθναθνπζηηθό 
πιηθό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Μαγλεηνθσλήζεηο/ Ζρνγξαθήζεηο παξαζηάζεσλ/ κνπζηθήο 

 
http://www.youtube.com/watch?v=AdNm27p_L1U (ΜΑΝΘΟ ΑΘΖΝΑΗΟ-Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΣΑ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MqCTS0jMfv0 (Αθηέξσκα ζηνλ θαξαγθηνδνπαίρηε Μάλζν Αζελαίν ½)  
 
http://www.youtube.com/watch?v=7SV3OGqH-4c (Αθηέξσκα ζηνλ θαξαγθηνδνπαίρηε Μάλζν Αζελαίν 2/2) 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=zfPzzydlujY (ΜΑΝΘΟ ΑΘΖΝΑΗΟ- Ο ΚΑΠΔΣΑΝ ΓΚΡΖ Α’-ΣΑ 
ΚΟΛΛΖΣΖΡΗΑ) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fD_NrUdsZJw (ΜΑΝΘΟ ΑΘΖΝΑΗΟ- Ο ΚΑΠΔΣΑΝ ΓΚΡΖ Β’-ΣΑ 
ΚΟΛΛΖΣΖΡΗΑ) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0Ki9MH7zwg4 (Μάλζνο Αζελαίνο- Ο Καξαγθηόδεο αλζνπώιεο ΔΣ1 
κέξνο 1

ν
) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Yjx2zoSbmLI (Μάλζνο Αζελαίνο- Ο Καξαγθηόδεο αλζνπώιεο ΔΣ1 
κέξνο 2

ν
) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zAVq7J7TFvY (ΜΑΝΘΟ-Ο ΓΗΟΝΤΗΟ ΣΟ ΑΤΣΟΦΧΡΟ-ΣΑ 
ΚΟΛΛΖΣΖΡΗΑ) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=StXbYLMJYf0 (ΜΑΝΘΟ-Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΣΖ ΕΟΤΓΚΛΑ-ΣΑ 
ΚΟΛΛΖΣΖΡΗΑ) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wtyZCPQRrpE (Μάλζνο Αζελαίνο- Ζ ηύρε ηνπ Καξαγθηόδε) 
 
http://vimeo.com/15813431 («Ο Καξαγθηόδεο ζην βπζό», έλα εζνπιαζηηθό έξγν ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ, 
πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ησλ βπζώλ καο) 
(23/10/2013) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=AdNm27p_L1U
http://www.youtube.com/watch?v=MqCTS0jMfv0
http://www.youtube.com/watch?v=7SV3OGqH-4c
http://www.youtube.com/watch?v=zfPzzydlujY
http://www.youtube.com/watch?v=fD_NrUdsZJw
http://www.youtube.com/watch?v=0Ki9MH7zwg4
http://www.youtube.com/watch?v=Yjx2zoSbmLI
http://www.youtube.com/watch?v=zAVq7J7TFvY
http://www.youtube.com/watch?v=StXbYLMJYf0
http://www.youtube.com/watch?v=wtyZCPQRrpE
http://vimeo.com/15813431


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Γίζθνη βηλίιην 

  
VIDEO/ CD 

 
Κπθινθόξεζε ην CD «Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ/ΜΑΓΔΗΡΑ ΝΤΦΖ ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ 
ΤΠΖΡΔΣΖ» από ηελ εηαηξεία SOSAPHONE G.S.F.REC 
Καιιηηέρλεο/πκκεηνρέο: Μπαξκπέξεο Σάθεο 
Πεξηερόκελα: 

1. Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΜΑΓΔΗΡΑ (παίδνπλ Μάλζνο Αζελαίνο, Β. Σεπέξνγινπ, η. Αλάπεξνο) 
2. Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΝΤΦΖ (παίδνπλ Μάλζνο Αζελαίνο, Β. Σεπέξνγινπ Καθνύξεο, η. Αλάπεξνο) 
3. Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ (παίδνπλ Α. Γθνπέδα, . Γελεξάξεο) 
4. Ο ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΤΠΖΡΔΣΖ (παίδνπλ Α. Γθνπέδα, . Γελεξάξεο) 
5.  

 

 
 
Πεγή: http://www.studio52.gr/info_gr.asp?infoID=00000p9x (25/10/2013) 
 
 

  
DVD 

 

  
Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

 
 
 
 
 
ΜΜΔ 

  
Σύπνο 

 
Άξζξα ζηνλ (ειεθηξνληθό) ηύπν γηα ην ζάλαην ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ: 
 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=58691 (23/10/2013) 

 
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-
12-09-42&Itemid=142 (23/10/2013) 
 

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=275844 (23/10/2013) 
 
http://tsipiraskostas.blogspot.com.es/2009/07/in-memorian.html (23/10/2013) 
 
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%B
C%CE%B5%CE%BD%CE%BF/28666/%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-
%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CF
%80%CE%B1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-
%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-84-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD 
(23/10/2013) 
 
Πεξηνδηθό «Ο Καξαγθηόδεο καο» (ηεύρνο Απγνύζηνπ 2009, ζ.2) 
http://www.karagkiozis.com/AYGOYSTOS_09.pdf (23/10/2013) 
 
πιιππεηήξην κήλπκα ηνπ Πξνηζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Γ’ (Αηζζεηηθήο Αγσγήο) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
& Θξεζθεπκάησλ θ. Κσλζηαληίλνπ Καξακπεξόπνπινπ: 
«Θεξκά ζπιιππεηήξηα γηα ηελ απώιεηα ηνπ εθιεθηνύ θαη ζπνπδαίνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Ειιεληθνύ Θεάηξνπ 
θηώλ. Κάζε ζεκαληηθόο εθπξόζωπνο ηνπ είδνπο, πνπ θεύγεη από ηε δωή, αθήλεη έλα δπζαλαπιήξωην 
θελό ζηε δωή καο, αιιά θαη ζηε κλήκε καο. Όια ηα παηδάθηα καο, αιιά θαη ηα αξγόηεξα ρξόληα, 

http://www.studio52.gr/info_gr.asp?infoID=00000p9x
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=58691
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-12-09-42&Itemid=142
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-12-09-42&Itemid=142
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=275844
http://tsipiraskostas.blogspot.com.es/2009/07/in-memorian.html
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/28666/%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-84-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/28666/%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-84-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/28666/%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-84-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/28666/%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-84-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/28666/%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-84-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/28666/%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-84-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/28666/%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-84-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.karagkiozis.com/AYGOYSTOS_09.pdf


πιεκκπξηζκέλα από ηηο θηγνύξεο ηνπ Καξαγθηόδε, ηνπ Μπαξκπαγηώξγνπ, ηνπ Παζά, ηνπ Χαηδεαβάηε ήηαλ 
πάληα επίθαηξεο θαη δωληαλέο. Γη’απηό θαη ν αγαπεκέλνο καο θίινο Μάλζνο Αζελαίνο, δελ έθπγε νξηζηηθά 
από θνληά καο. Απιά πέξαζε πίζω από ην κπεξληέ θαη καο θνηηά καδί κε ηνπο ήξωέο ηνπ, ζα δωληαλή ζθηά 
ηνπ Πνιηηηζκνύ. Να είλαη ειαθξύ ην ρώκα πνπ ηνλ ζθεπάδεη. Κ.Γ.Κ.» 

  
Ραδηόθσλν 

 
Αθηεξώκαηα, ζπλεληεύμεηο, ξεπνξηάδ, έξγα 

 

  
Σειεόξαζε 

 
Αθηεξώκαηα, ζπλεληεύμεηο, ξεπνξηάδ, έξγα 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σηκεηηθέο Γηαθξίζεηο 

  

Ο Γήκνο Ν. κύξλεο ην 2003 ηηκώληαο ην έξγν ηνπ λενζκπξληνύ Μάλζνπ ηνπ Αζελαίνπ είρε πξνβεί ζηελ 
έθδνζε θαιαίζζεηνπ, πνιπηεινύο Λεπθώκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Πάληεην Παλ/κην, ζην νπνίν 
παξνπζηάδεηαη ην αξρείν θηγνύξσλ θαη ζθεληθώλ ελόο από ηνπο παιαηόηεξνπο θαξαγθηνδνπαίρηεο. Σν 
Λεύθσκα «ΜΑΝΘΟ ΑΘΖΝΑΗΟ: Φηγνύξεο & θεληθά ηνπ Θεάηξνπ θηώλ» εθδόζεθε από ηηο Δθδόζεηο 
Βηβιηόξακα θαη ηελ επηκέιεηα είρε ν Παλεπηζηεκηαθόο Νίθνο Κνηαξίδεο. 
Ζ κειέηε θαη ε θαηαγξαθή απηή ηνπ αξρείνπ ηνπ Μάλζνπ ηνπ Αζελαίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη από 1.500 
θνκκάηηα - νξηζκέλα από ηηο αξρέο ηνπ 1900, είλαη παλειιαδηθά ε πξώηε έξεπλα γηα ην ζέκα ηνπ 
Καξαγθηόδε. Σν όιν εγρείξεκα ήηαλ κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα δηάζσζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο αζηηθήο 
ιατθήο καο παξάδνζεο. Δλώ, ε ζπλεξγαζία Γήκνπ Ν. κύξλεο θαη Παληείνπ Παλ/κίνπ πξνζέδσζε 
ηδηαίηεξν θύξνο ζηελ έθδνζε.  
Ο Γήκνο Ν. κύξλεο πξνηίζεηαη επίζεο λα δεκηνπξγήζεη ζηελ πόιε καο θαη Μνπζείν Θεάηξνπ θηώλ κε ην 
αξρείν απηό κόιηο βξεζεί θαηάιιεινο ρώξνο γηα λα ζηεγαζηεί. 
 

 
 

 
Κνκκάηη από ηνλ πξόινγν ηνπ βηβιίνπ: 
(. . .) ηηο εκέξεο καο, ηα παηδηά απνιακβάλνπλ, όπσο παιηά, ηελ ηέρλε ηνπ Μάλζνπ, θαζηζκέλα δίπια 
ζηνπο γνλείο ηνπο πνπ ηελ γλώξηζαλ όηαλ ήηαλ θη νη ίδηνη παηδηά. Όινη ηνπο γνεηεύνληαη από ηηο 
παξαζηάζεηο ηνπ πνπ, κνινλόηη έρνπλ θάζε θνξά ηνπο ίδηνπο ιίγν - πνιύ ραξαθηήξεο, ηα ίδηα ζθεληθά θαη 
παξόκνηεο πινθέο, απνηεινύλ θάζε θνξά θάηη ην θαηλνύξγην, κηα λέα αηζζεηηθή εκπεηξία, κηα όκνξθε 
έθπιεμε. Δδώ όκσο βξίζθεηαη θαη ε βαζύηεξε νκνξθηά ηνπ Θεάηξνπ θηώλ: ζην όηη κπνξνύκε λα 
αλαθαιύπηνπκε θάζε θνξά θαη θάηη θαηλνύξγην, θάηη δηθό καο, ζηνλ Καξαγθηόδε.(...) 
 

 
Πεγή: 
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----
&catid=8:2010-05-25-12-09-42&Itemid=142 (23/10/2013) 
 
http://www.politeianet.gr/index.php?page=shop.product_details&product_id=130650&option=com_virtuem
art&Itemid=89&lang=el (25/10/2013) 
 

 Σν 13
ν
 θεζηηβάι Καξαγθηόδε ηεο Νέαο κύξλεο «Μάλζνο Αζελαίνο» ήηαλ αθηεξσκέλν ζηε κλήκε 

ηνπ νκώλπκνπ κεγάινπ θαξαγθηνδνπαίρηε. (10-18 Μαίνπ 2013) 
 
Πεγή: http://www.zougla.gr/politismos/article/festival-karagiozi-sti-n-smirni (23/10/2013) 
 

 Σν 14
ν
 Φεζηηβάι Λόθνπ ηξέθε ήηαλ αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ Μάλζνπ Αζελαίνπ έλα ρξόλν 

κεηά ην ζάλαηό ηνπ. 
 
Πεγή: http://www.karagkiozis.com/37_IOYNHS_2010.pdf (εμώθπιιν) (25/10/2013) 

http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-12-09-42&Itemid=142
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=771:lr----&catid=8:2010-05-25-12-09-42&Itemid=142
http://www.politeianet.gr/index.php?page=shop.product_details&product_id=130650&option=com_virtuemart&Itemid=89?=el
http://www.politeianet.gr/index.php?page=shop.product_details&product_id=130650&option=com_virtuemart&Itemid=89?=el
http://www.zougla.gr/politismos/article/festival-karagiozi-sti-n-smirni
http://www.karagkiozis.com/37_IOYNHS_2010.pdf


 

 
Βηβιηνγξαθία 
(Άξζξα, 
κνλνγξαθίεο) 
 

  

 
Κύξηνο ρώξνο δξάζεο 

  
Νέα κύξλε, Αζήλα 

 
Άιινη ρώξνη δξάζεο 

  
Γεσγξαθηθνί 

 
Έρεη δώζεη παξαζηάζεηο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο. 

  
ρνιηθνί 

 

 
ύληαμε δειηίνπ: Ξαλζή Κακώλα 

 


