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Δπώλπκν 
 

  
Καπεηαλίδεο 

 
Όλνκα 
 

  
Πάλνο 

 
Ψεπδώλπκν/ 
Καιιηηερληθό όλνκα 
 

  
 

 
Σόπνο γελλήζεωο 
 

  
Κεξαηζίλη 

 
Ζκεξνκελία 
γελλήζεωο 
 

  
19 Οθησβξίνπ 1958 

 
Βηνγξαθηθά 
ζηνηρεία 

  
πνχδαζε ζέαηξν θαη απφ πνιχ κηθξφο έκαζε ηελ ηέρλε ηνπ Καξαγθηφδε, θνληά ζηνλ κεγάιν 
θαξαγθηνδνπαίθηε Δπάγγειν Κνξθηάηε, γλσζηφηεξν σο Βάγγν. Απφ ην 1976 κέρξη ην 1984 αζρνιήζεθε 
κε ην ζέαηξν θαη ήηαλ ηδξπηηθφ κέινο ηεο ζεαηξηθήο εηαηξίαο "Λατθφ Θέαηξν Πεηξαηά" φπνπ εξκήλεπζε 
ξφινπο απφ έξγα θιαζζηθνχ ξεπεξηνξίνπ θαη έιιελεο ζπγγξαθείο. Σν ίδην δηάζηεκα αζρνιήζεθε θαη κε 
ην παηδηθφ Θέαηξν. Απφ ην 1988 κέρξη ην 1993 γξάθεη ηελ ζαηπξηθή ζηήιε «Καξαγθηνδάθηα γηα 
κεγάινπο», ζε ηνπηθή εθεκεξίδα θαη αξγφηεξα ζε κεληαίν πεξηνδηθφ, ζαηηξίδνληαο ηε ζχγρξνλε 
επηθαηξφηεηα κέζα απφ πξφζσπα ηνπ Καξαγθηφδε. Σν 1996, 1997 θαη 1998 δίδαμε ζε παηδηά ηνπ 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηελ ηέρλε ηνπ Καξαγθηφδε, ζε ζρεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Π.Κ. Γήκνπ Βχξσλα. 
εκεησηένλ φηη απφ ην 1985 έσο ην 1998 εθιέγεηαη ζπλερψο γηα 13 ρξφληα Πξφεδξνο ηνπ 
«ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΚΗΧΝ» φπνπ πξνζθέξεη ηεξάζηηεο ππεξεζίεο γηα ην κέιινλ 
ηνπ Διιεληθνχ Καξαγθηφδε ηελ αλαβίσζή, ην μαλαδσληάλεκα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
Καξαγθηνδνπαίθηε. Aπφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2005 κέρξη ζήκεξα είλαη θαη πάιη Πξφεδξνο.  
 
(Πεγή: http://www.wikipedia.org/  http://www.karagkiozis.com/ 15/10/2013) 
 

*** 
Σν 1992 ηδξχεη κε ζπλεξγάηεο ηνπ ηελ κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία "Θέαηξν ησλ θηψλ" ελψ εγθαηληάδεη ζηνλ 
θπβεξλνρψξν ηελ πξψηε πιήξε ηζηνζειίδα γηα ηνλ Διιεληθφ Καξαγθηφδε (www.karagkiozis.com)  

Σν 1993 δηαηειεί Γηεπζπληήο θαη εθπαηδεπηήο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, επηδνηνχκελν 
απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε, πάλσ ζην Θέαηξν θηψλ.  

Απφ ην 1998 κέρξη ζήκεξα είλαη κέινο ηεο «Δπηηξνπήο Απνλνκήο Σηκεηηθψλ πληάμεσλ» ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

 
(Πεγή: http://www.wikipedia.org/ http://www.karagkiozis.com/ 15/10/2013) 
 
 

 
 
 
 
Πξνζωπνγξαθίεο 
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Μόληκε 
εγθαηάζηαζε 
 

  
Κεξαηζίλη, Αζήλα 

 
Ζκεξνκελίεο 
ελαζρόιεζεο κε ην 
Θ. 

  
1985- ζήκεξα 

 
Άιιεο 
επαγγεικαηηθέο 
αζρνιίεο 

  

 
Παξαζηάζεηο ζε 
κόληκε ζθελή 
 

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξνπζηάδεη θάζε θαινθαίξη παξαζηάζεηο, δπν θνξέο ηελ βδνκάδα ζην κφληκν 
«Θέαηξν Υξπζνζηνκίδεο» ζην Κεξαηζίλη (κέζα ζην Πάξθν «Αλδξέαο Παπαλδξένπ» - ειεπίηζαξη). 
 
(Πεγή: http://www.karagkiozis.com/ 15/10/2013) 
 

 
Παξαζηάζεηο ζηελ 
Διιάδα 

 Σν 1985 μεθηλά ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ ζην Θέαηξν Λπθαβεηηνχ κε ην έξγν «Ο γάκνο ηνπ Καξαγθηφδε». 
 
Σελ ίδηα ρξνληά ε παξάζηαζε απηή παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ Κξήηε, ζηελ βδνκάδα «Γηάλλε 
Μαξθφπνπινπ» φπνπ ηα κνπζηθά κέξε έπαημε 25κειήο νξρήζηξα ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζπλζέηε. 
Δπίζεο θαη ζην Καπηαηδφγιεην ηάδην Θεζζαινλίθεο, πνπ γηα πξψηε θνξά παξαθνινπζνχλ παξάζηαζε 
Καξαγθηφδε 30.000 ζεαηέο καδί. 
 
Ο «γάκνο ηνπ Καξαγθηφδε» επαλαιήθζεθε ην 1987 ζηελ Καιιηζέα θαη ην 1992 ζην ΚΑΣΡΑΚΔΗΟ ζηνλ 
Πνιηηηζηηθφ Αχγνπζην. 

 
Σε ρεηκεξηλή πεξίνδν 1997 - ’98, γηα πξψηε θνξά ζηήλεη ηνλ κπεξληέ ηνπ ζε θεληξηθφ Αζελατθφ Θέαηξν, 
ζην Θέαηξν «ΥΑΣΕΖΥΡΖΣΟΤ», φπνπ δίλεη 2 παξαζηάζεηο θάζε Κπξηαθή φιε ηε ρεηκεξηλή ζεδφλ, ελψ 
ηελ άλνημε ηνπ 1998 παίδεη ζην Θέαηξν ΚΑΛΗΦΟΡΝΗΑ (Αγ. νθία Πεηξαηάο) 
 
Σν θαινθαίξη ηνπ 1999 ζηήλεη ην πξψην ηνπ ζεξηλφ ζεαηξάθη ην «ΠΑΝΟξακα» ζην Πεπθί Δπβνίαο, φπνπ 
ζεκεηψλεη κεγάιε επηηπρία. 
 
Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2000 ν δάζθαιφο ηνπ Βάγγνο, ηνπ εκπηζηεχεηαη ηελ ζπλέρεηα ηεο 30ρξνλεο 
παξάδνζήο ηνπ ζην Θέαηξν «ΒΟΣΑΛΑΚΗΑ» ζηελ Καζηέια ηνπ Πεηξαηά, φπνπ δίλεη παξαζηάζεηο θαη ηα 
δχν επφκελα θαινθαίξηα. 
 
Απφ ηνλ ρεηκψλα ηνπ 2001 έσο 2003 πξαγκαηνπνηεί γηα ηξεηο ζεδφλ παξαζηάζεηο ζε κία απφ ηηο 20 
αίζνπζεο ζην VILLAGE PARK Ρέληε, θάζε Κπξηαθή πξσί. 

 
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξνπζηάδεη θάζε θαινθαίξη παξαζηάζεηο, δπν θνξέο ηελ βδνκάδα ζην κφληκν 
«Θέαηξν Υξπζνζηνκίδεο» ζην Κεξαηζίλη (κέζα ζην Πάξθν «Αλδξέαο Παπαλδξένπ» - ειεπίηζαξη). 
 
(Πεγή: http://www.karagkiozis.com/ 15/10/2013) 
 
25/7/2013 «Ο Καξαγθηφδεο Νχθε θαη νη Δπηά Γακπξνί» ζην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ 
«Δχινγνλ» 

 
(Πεγή: http://www.wikipedia.org/ http://www.karagkiozis.com/ 15/10/2013) 
 

 
Παξαζηάζεηο ζην 
εμωηεξηθό 
 

 
 

Σν 1989 παίδεη ζηελ νκνγέλεηα ζηνλ Πνιηηηζηηθό Μήλα Καλαδά παίδεη ζε 10 πφιεηο ηνπ Καλαδά. 

Σν 1990 επηζθέπηεηαη ην Βέιγην ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία, φπνπ δίλεη δέθα παξαζηάζεηο. 

Σν1994 θαη ην 1995 ηαμηδεχεη ζηελ Πξνχζα ηεο Σνπξθίαο γηα λα ππεξαζπηζηεί ζην εθεί δηεζλέο θεζηηβάι 
Θεάηξνπ θηψλ, ηνλ Διιεληθφ Καξαγθηφδε.  

(Πεγή: http://el.wikipedia.org/wiki 15/10/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
Θεκαηνιόγην- 

  
Αηάθεο- Αζηεία 

 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 1. Καηλνηνκίεο- Νέα ζηνηρεία 
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Γξακαηνπξγία 
 
 
 
 
 
 
Παξαδνζηαθά 
ζελάξηα 
Πξνζωπηθή 
παξαγωγή έξγωλ 

  
Γξακαηνπξγία- ελάξηα 2. Παξαδνζηαθή δξακαηνπξγία 

Σν Φάληαζκα ηνπ ζαξαγηνχ 
Σν καγηθφ κπνπθάιη 
Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην θαηαξακέλν θίδη  
Σα αηλίγκαηα ηεο βεδπξνπνχιαο 
Ο Καξαγθηφδεο θνχξλαξεο 
Ο Καξαγθηνδεο ππεξρξεσκέλνο (ηα 82 εληάικαηα ηνπ Καξαγθηόδε) 
Σν κνιπζκέλν δέληξν (νηθνινγηθό) 
"Δθηά γακπξνί... κία λχθε" 
Ο Καξαγθηφδεοθνπληέξεο 
Ο Καξαγθηφδεο πξνθήηεο 
Ο Γάκνο ηνπ Μπαξκπαγηψξγνπ 
Ο Καξαγθηφδεο θαη νη αξραηνθάπεινη 
Ο Υξηζηηαλνκάρνο 
Ζ Οξθαλή ηεο Υίνπ 
Ζ Κξεκάια ηνπ Παηξηάξρε 
Σν καγηθφ δεληξί 
Σα επηά ζεξία 
Ο βαζηιηάο ησλ βνπλψλ 
Ο Καξαγθηφδεο θπβεξλήηεο 

(Πεγή: http://www.karagkiozis.com/gr 16/10/2013) 
 

  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κύξηα 
ραξαθηεξηζηηθά 
παξαζηάζεωλ 

  
Κνηλό 

 
Απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο. 

  
Φηγνύξεο   

 

                                                
 

         Καξαγθηφδεο                                        Κνιιεηήξεο                                   Οκνξθνληφο 
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                                                     Παζάο                                    Βεδπξνπνχια 
 

  
θεληθά 

 

 
 

  
Νέεο ηερληθέο/ θόξκνπιεο/ θαηλνηνκίεο 

 

  
Ρεθιάκεο/ Αθίζεο 

 
 

 
 
 
πκκεηνρή ζε 
θεζηηβάι 

        
Δζληθά 

 
1999 θαη 2000 ζπκκεηνρή ζην «7ν θαη 8ν Γηεζλέο θεζηηβάι ζεάηξνπ θνχθιαο θαη ζθηψλ» ζηελ Αζήλα θαη 
Καιιηζέα αληίζηνηρα, θαη ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Θεάηξνπ θηψλ Πάηξαο. 
 
2001 ζπκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Θεάηξνπ θηψλ ηνπ παζάξεηνπ Μνπζείνπ Ακαξνπζίνπ. 

 

  
Γηεζλή 

πκκεηείρε επίζεο ζην 1ν Γηεζλέο Φεζηηβάι ηεο Λάξλαθαο (Κχπξνο) 
 
Γπν θνξέο ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Πξνχζαο ηεο Σνπξθίαο 
 
Γηδαζθαιία κε παξάζηαζε ζην Παλεπηζηήκην «Gazi» ηεο Άγθπξαο 

 
(Πεγή: www.karagkiozis.com 17/10/2013) 

http://www.karagkiozis.com/


 
 
πκκεηνρή ζε 
ζπλέδξηα 

  
Δζληθά 

 

  
Γηεζλή 

 

 
Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο 

  
 
 

 
 
Δξγνγξαθία 

  
Άξζξα 

  
Γηαζθεπέο γηα ην ζπκβαηηθό ζέαηξν 

 

 
ρέζε κε ην ζέαηξν 
 

  

 

 
ρέζε κε ηνλ 
θηλεκαηνγξάθν 

  
 

 
ρέζε κε ηελ 
ηειεόξαζε 

  
ηελ ηειεφξαζε δηαηέιεζε παξαγσγφο ησλ εθπνκπψλ ηεο ΔΣ-2 «ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ» (1989-’90) θαη 
Γηεπζπληήο παξαγσγήο ηεο εθπνκπήο «ΚΑΗ ΜΗΛΑΔΗ ΚΑΗ ΛΑΛΑΔΗ» πνπ πξνβάιινληαλ απφ ηελ ΔΣ-2 
(1994-1995). 
 

 
ρέζε κε ην 
ξαδηόθωλν 

  

 
ρέζε κε ηε κνπζηθή 

  
 
 

  
Εωγξαθηθή 
 

  

 
Δθπαηδεπηηθό 
πιηθό 

 

  

 
 
MME: 
πλεληεύμεηο, 
Ρεπνξηάδ, 
Αθηεξώκαηα 

  
Δθεκεξίδεο  

 
πλέληεπμε ζην ζρεηηθό έλζεην αθηέξωκα ηεο εθεκεξίδαο «ε βξαδπλή» ηεο 24 Ιαλνπαξίνπ 2003 
 

Ο Πάλνο Καπεηαλίδεο γελλήζεθε ην 1958 ζην Κεξαηζίλη. πνχδαζε ηε δξακαηηθή ηέρλε, αιιά 
αθνζηψζεθε ζηνλ Καξαγθηφδε. Απφ ην 1976 έσο ην 1984 αζρνιήζεθε κε ην ζέαηξν. Σν 1985 έθαλε ην 
ληεκπνχην ηνπ κε ην «Γάκν ηνπ Καξαγθηφδε» θαη ζήκεξα δίλεη πεξηζζφηεξεο απφ 200 παξαζηάζεηο ην 
ρξφλν, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. δάζθαινο ηνπ ππήξμε ν πεξίθεκνο «Βάγγνο». Πνιχπιεπξν 
ηαιέλην, έγξαςε δηθά ηνπ έξγα γηα ην ζέαηξν ζθηψλ, ππεξέηεζε ην ζσκαηείν ηνπ, ηνπ νπνίνπ ππήξμα 
πνιιά ρξφληα πξφεδξνο, έκαζε ηελ ηέρλε ηνπ ζε λένπο αλζξψπνπο θαη ππνζηήξημε ηελ Διιεληθφηεηα ηνπ 
Καξαγθηφδε. α απηφ ην έλζεην καο μελαγεί ζην καγηθφ απηφ θφζκν, πίζσ απφ ηε ζθελή, ζην θσο ηεο 
ιάκπαο. 

 
ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Μπνξείηε λα καο πείηε Λίγα Λόγηα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ;  
ΠΑΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΓΖ: «ηελ Διιάδα ε πξψηε επίζεκε θαηαγξαθή έγηλε ην 1841 ζην 

Ναχπιην, φπνπ, ζηελ εθεκεξίδα ηεο επνρήο "Σαρχπηεξνο θήκε" γηα πξψηε θνξά θαίλεηαη ε χπαξμε ηνπ 
Καξαγθηφδε. Μάιηζηα αλαθέξεη θάπνην Θέαηξν κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Γθηνπδνχθ Μερκέη θαη ηνλ 
Υαηδεαβάη, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ν θφζκνο ήδε ήμεξε ηνλ Καξαγθηφδε, αθνχ δελ έθαλε θακία αλαθνξά 
ζην πνηα ήηαλ απηά ηα πξφζσπα. ηα 1890, ζηελ Πάηξα, έλαο κεγάινο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο εθείλεο, ν 
Μίκαξνο, ν νπνίνο εμειιήληζε ηνλ Καξαγθηφδε, αθαίξεζε ηα ηνπξθηθά ζηνηρεία θαη ηνπ έδσζε ηε θφξκα πνπ 
βιέπνπκε έσο ζήκεξα. Ήηαλ, κάιηζηα, εμαηξεηηθά θαιιίθσλνο. Σν πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Γεκήηξηνο 
αξδνχλεο, αιιά, επεηδή πξνθαλψο έθαλε θαιέο κηκήζεηο, έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο Μίκαξνο. Σν φηη ην 
Θέαηξν απηφ κεγαινχξγεζε ζηελ Πξνχζα θαη ππάξρεη εθεί θάπνηνο ηάθνο ηνπ Καξαγθηφδε θαη ηνπ 
Υαηδεαβάηε δελ ζεκαίλεη πσο ήηαλ ηνχξθηθν Θέαηξν. Αθνπγφηαλ, κάιηζηα, έλαο Θξχινο, ζχκθσλα κε ηνλ 
νπνίν έλαο παζάο ήζειε λα θηηάμεη ην ζαξάη ηνπ θαη είρε έλα καξαγθφ, ηνλ Καξαγθηφδε, πνπ κε ηα 
θαιακπνχξηα ηνπ θαζπζηεξνχζε ηνπο εξγάηεο. Ζ επίβιεςε ηνπ έξγνπ είρε αλαηεζεί ζε θάπνηνλ Υα-



ηδεαβάηε. Ο παζάο, ζπκσκέλνο, έβαιε λα ζθνηψζνπλ ηνλ Καξαγθηφδε, αιιά κεηά, θπλεγεκέλνο απφ ηηο 
ηχςεηο, δήηεζε απφ ηνλ Υαηδεαβάηε λα δσγξαθίζεη ηε θηγνχξα ηνπ Καξαγθηφδε θαη, κηκνχκελνο ηε θσλή 
ηνπ, λα ιέεη ηα αζηεία ηνπ. Έηζη, ν παζάο άξρηζε πάιη λα γειάεη θαη μεπέξαζε ηε κειαγρνιία ηνπ. Χζηφζν 
ζηελ Πξνχζα θαη   ζηηο άιιεο πφιεηο ηεο     Αλαηνιίαο ππήξρε έληνλν ην ειιεληθφ ζηνηρείν νπφηε κπνξεί ν   
Καξαγθηφδεο λα ήηαλ Έιιελαο ηεο Σνπξθνθξαηίαο»» άιισζηε ην ζέαηξν ζθηψλ χπαξρνη απφ ηελ Ηαπσλία 
έσο ηε Γπηηθή Δπξψπε, αλ δελ θάλσ ιάζνο. «Βέβαηα. Ξεθηλά απφ ηελ Ηλδία, ζχκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο κειέ-
ηεο. Σν 200 κ. Υ. πεξλά ζηελ Κίλα, φπνπ έλαο βαζηιηάο, ν Βνπ Ση, πνπ έραζε ηε γπλαίθα ηνπ, δήηεζε απφ 
θάπνην κάγν λα θηηάμεη ηε θηγνχξα ηεο, γηα λα ηε βιέπεη θαη λα μεπεξάζεη ηε Θιίςε ηνπ. Χζηφζν θαη ζηελ 
Ηλδία θαη ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ηλδνλεζία ην Θέαηξν ζθηψλ έρεη Θξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα θαη νη παίρηεο δελ 
είλαη θαιιηηέρλεο, αιιά ηεξείο». 

Αο μαλαγπξίζνπκε, φκσο, ζηελ Διιάδα... «Φεκνινγείηαη φηη πξηλ αθφκε από ην Ναχπιην παξνπ-
ζηάζηεθε Καξαγθηφδεο ζηνλ Πεηξαηά, ην 1825, αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. ηνλ Πεηξαηά πξσηφπαημε, 
πνιχ πξηλ απφ ηνλ Μίκαξν, ν Γηάλλεο Βξάραιεο. Απηφο ήηαλ θαη ν πξψηνο Καξαγθηνδνπαίρηεο. Μάιηζηα 
έρνπκε θαη δχν ζρνιέο: ηεο Πάηξαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Αξρηθά είρακε ηηο θηγνχξεο ηνπ Καξαγθηφδε θαη ηνπ 
Υαηδεαβάηε, αιιά πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή φπνπ παηδφηαλ ην ζέαηξν. Γελ 
επηβίσζαλ φιεο». 

 
Ση πξόζθνξε ν Καξαγθηόδεο ζηηο θηωρέο γεληέο έωο ην Β' Παγθόζκην πόιεκν θαη Λίγν κεηά. Ο θό-

ζκνο αγάπεζε πνιύ ηνλ Καξαγθηόδε εθείλα ηα ρξόληα Πώο ην εμεγείηε απηό; 
«Ο Καξαγθηφδεο είλαη, νχησο ή άιισο, έλα ζέαηξν ηεο θησρνγεηηνληάο Μηινχζε κε ηε θσλή ηνπ 

ιανχ. Γελ θξπβφηαλ, δελ θξαηνχζε ην πξνζρήκαηα, Ήηαλ επζχο, γλήζηνο. Δθεί, ζηηο θησρνγεηηνληέο, 
βιέπνληαο νη άλζξσπνη φηη ππήξρε θάπνηνο πην θησρφο νπφ εθείλνπο, παξεγνξήζεθαλ θαη αλαζάξξεζαλ. 
Ηδίσο νη πξφζθπγεο, νη νπνίνη είραλ έξζεη εδψ εμαζιησκέλνη, κε ηα ξνχρα πνπ θνξνχζαλ. Οπσζδήπνηε, 
φκσο, κέζα απφ ηελ αιιεγνξία πεξλνχζε θαη ε ζάηηξα. Βξίδνληαο ν Καξαγθηφδεο ηνλ Παζά, δελ βξίδεη ηνλ 
Σνχξθν αμησκαηνχρν αιιά ηελ εμνπζία, γιηηψλνληαο απφ ηε ινγνθξηζία ζε φιεο ηηο δχζθνιεο πεξηφδνπο, 
φπσο νη δηθηαηνξίεο, ε Καηνρή. Ο Καξαγθηφδεο δελ έρεη πνιηηηθή ηνπνζέηεζε, πνιηηηθφ ρψξν. Δίλαη έλαο 
αληηεμνπζηαζηήο, πνπ θάλεη ζάηηξα γηα λα δηνξζψζεη ην θαθψο θείκελα». 

 
Γ/ΦΟ: Ση ζπκβνιίδεη θαη εθθξάδεη ν Καξαγθηόδεο ωο άηνκν, ωο θηγνύξα; 
 «Ο Καξαγθηφδεο είλαη φια φζα πξναλαθέξακε ζπλ θάηη αθφκε. Δίλαη δάζθαινο. Σελ επνρή πνπ 

ην ραξηί ήηαλ παλάθξηβν θαη ν θησρφο ιαφο δελ είρε πξφζβαζε ζηα ηζηνξηθά έξγα, ν Καξαγθηφδεο δίδαμε 
ηελ ειιεληθή ηζηνξία. Μίιεζε γηα ηνπο ήξσεο ηνπ ’21, γηα ηνλ Μεγαιέμαλδξν, παξαβάιινληαο ηνλ αθφκε θαη 
κε αγίνπο, φπσο ηνλ Άγην Γεψξγην, πνπ ζθνηψλεη ην δξάθν, δειαδή ηνλ Γηάβνιν. 

Έρνπκε θαη ηα εκηρφξηα.  Γεμηά θαη αξηζηεξά ζαξάη θαη θαιχβα» ηα δεμηά ν πινχηνο, ην άζηπ ζηα 
αξηζηεξά ν αγξφο, ν θησρφο ιαφο. 

Ζ ελαιιαγή κνπζηθψλ κεξψλ θαη πεδνχ ιφγνπ. Κπξίσο, φκσο, ε θηγνχξα ηνπ Καξαγθηφδε, πνπ 
νκνηάδεη κε ηνπο αξηζηνθαληθνχο ιατθνχο ήξσεο. Σν ίδην βιέπνπκε θαη ζηελ Κνκέληηα ληει' Άξηε».  

 
Γ/ΦΟ: Οη ήξσεο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ βξίζθνπλ αληαπφθξηζε ζην ζήκεξα θαη, αληίζηξνθα - 

πινπηίδεη ν Καξαγθηφδεο κε λέεο θηγνχξεο ή κε γεγνλφηα ηνπ ζεκεξηλνχ γίγλεζζαη;  
«Βεβαίσο. ινη νη ραξαθηήξεο είλαη επίθαηξνη θαη ζπκβνιηθνί. 
Ο ηαχξαθαο είλαη ν ζεκεξηλφο κάγθαο ν κπνέκ. Ο Μπακπα - Γηψξγνο είλαη ν βιαρνδήκαξρνο 

πνχ έξρεηαη λα πνπιήζεη ηα πξφβαηα ηνπ θαη παξηζηάλεη ηνλ πξσηεπνπζηάλν, 
Γελ ρξεηαδφκαζηε άιια πξφζσπα. Έρνπκε ηνλ Υαηδεαβάηε, ην γιείθηε, ην ξνπθηάλν. Πηζηέςηε 

κε, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε βξηζηά λα ζε απνθαινχλ Υαηδεαβάηε παξά "Καξαγθηφδε". 
 Να θηηάμσ, αο πνχκε, ηνλ Μπηλ Λάληελ;  Μπνξψ, αιιά δελ έρεη λφεκα, Οη λέεο θηγνχξεο, 

άιισζηε, έκπαηλαλ ζην κφληκν ζέαηξν, ζην θιαζηθφ καληξάθη. ήκεξα ν. Καξαγθηφδεο πεξηθέξεηαη». 
 
Γ/ΦΟ: Ση δηδάζθεη ζήκεξα ν Καξαγθηόδεο;  
«Σα παλαλζξψπηλα αηηήκαηα, ηεο εηξήλεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη νη θιαζηθέο θσκσδίεο γηα λα γειάζεη ν θφζκνο. Οπνηνδήπνηε έξγν ν θαιιηηέρλεο 
κπνξεί λα ην θέξεη ζηα κέηξα ηνπ. Γελ ππάξρεη θαινχπη. Οη αηάθεο αιιάδνπλ ζπλερψο». 

 
 Γ/ΦΟ: Οη λένη ζήκεξα καζαίλνπλ απηή ηελ ηέρλε; Βγαίλνπλ λένη Καξαγθηνδνπαίρηεο;  
«ηαλ εγψ κπήθα ζην ζσκαηείν ησλ Καξαγθηνδνπαηρηψλ, ην 1977, ήκνπλ ν κνλαδηθφο κε καχξα 

καιιηά θαη ρσξίο θαιάθξα. Φνβήζεθα ηφηε φηη έπεηηα απφ κέλα δελ ζα ππάξμνπλ άιινη.  
Τπήξμαλ, φκσο, λένη πνπ ελδηαθέξζεθαλ. Απηά ηα παηδηά ηα έθεξα θνληά κνπ θαη ζήκεξα έρνπκε 

ζην ζσκαηείν κέιε 16 εηψλ! Δίλαη νη ζπλερηζηέο». 
 
Γ/ΦΟ: Γπλαίθεο - Καξαγθηνδνπαίρηεο ππάξρνπλ;  
«Οχηε κία. Γελ απνθιείεηαη, φκσο, λα έρνπκε ζην κέιινλ. Ίζσο επεηδή ηα έξγα έρνπλ πε-

ξηζζφηεξνπο αληξηθνχο ξφινπο. Μηα γπλαίθα ζα θνπξαδφηαλ πάξα πνιχ. 
 
Γ/ΦΟ: Σα ηειεπηαία ρξόληα ελδηαθέξεηαη ν θόζκνο πεξηζζόηεξν από παιηά; 
«Ναη. Σν 1985, φηαλ εγθαηέιεηςα ηελ θαξηέξα ηνπ εζνπνηνχ, θαη έθαλα ην ληεκπνχην κνπ κε ηνλ 

Καξαγθηφδε, θνβφκνπλ φηη ζα απνηχγραλα. Σψξα ππάξρεη ζαθψο κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ». 
 
Γ/ΦΟ: Δίλαη «αράξηζηε» ηέρλε;  
«Καζφινπ. Δκέλα κε αληάκεηςε πινπζηνπάξνρα, εζηθά θαη πιηθά. Καη ζε ρξήκα θαη ζε δφμα θαη, 

θπξίσο, κνπ πξφζθεξε εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε». 



Γ/ΦΟ: Η γνεηεία ηεο ρεηξνηερλίαο. Σελ ώξα πνπ δεκηνπξγείηε, πνπ θηηάρλεηε θηγνύξεο, 
πεηξακαηίδεζηε;  

«Πάληα. Καη κε λέα πιηθά, αλ θαη έρσ εγθαηαιείςεη ηα ρεκηθά, επεηδή βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ. 
Γνθηκάδσ ζπλέρεηα - θαη ζηελ ηερλνηξνπία θαη ζηα παληά, ηα νπνία έρσ βειηηψζεη πνιχ, θαη ζην θσηηζκφ. 

ζνλ αθνξά ζηα πξφζσπα, επηθεληξψλνκαη ζηελ έθθξαζε, ζε φ,ηη ηαηξηάδεη ζηε θσλή κνπ». 
 
Γ/ΦΟ: Βξίζθεζηε ζην «Village Park», ζην λαό ηνπ ππεξζεάκαηνο, πνπ καο παξαπέκπεη ζε 

όξνπο όπωο «ηερλνινγία», «πινύηνο», «κεγάιεο παξαγωγέο». Πώο βξέζεθε ν Καξαγθηόδεο εθεί;  
«ηαλ ηνπο έθαλα ηελ πξφηαζε λα δνπιέςσ εθεί, δελ πεξίκελα φηη ζα δέρνληαλ. Δίλαη κηα κεγάιε 

επηρείξεζε, πνιχ θαιά νξγαλσκέλε θαη αμηφινγε. Απηφ είλαη πξνο ηηκήλ κνπ θαη θπξίσο πξνο ηηκήλ ηνπο. 
Πηζηεχσ φηη, πεξηιακβάλνληαο ηελ παξάδνζε κέζα ζε απηφ ην ρψξν, απνδεηθλχνπλ πσο πηζηεχνπλ ζηελ 
ηέρλε. κσο ην θνηλφ δελ μέξεη πσο παίδεηαη εθεί Καξαγθηφδεο θαη απηφ γηαηί δελ είρα θακία βνήζεηα 
απφ ηα ππφινηπα ΜΜΔ. Σνπο θαηαγγέιισ γη' απηφ. Ζ δεκνζηνγξαθία πξέπεη λα είλαη ιεηηνχξγεκα. Οη 
δεκνζηνγξάθνη δελ δίλνπλ ηίπνηα αληδηνηειψο. Βιέπεηο ην Village Park λα κελ ππνινγίδεη ηα εηζηηήξηα θαη 
λα δίλεη ρψξν ζηελ παξάδνζε θαη ν δεκνζηνγξάθνο λα κε ζε αθήλεη λα πεηο δπν θνπβέληεο. Δίλαη ληξνπή 
ηνπο». 

Γ/ΦΟ: Η Πνιηηεία βνεζά απηή ηελ ηέρλε λα δηαζωζεί θαη λα εμειηρηεί;  
«Γελ έρσ παξάπνλν απφ   ηελ Πνιηηεία, πξνζσπηθά. Έρσ κεγάιε βνήζεηα απφ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε,  θάλνπκε ζεκηλάξηα. Έρσ πάξεη θαη κεξηθέο επηρνξεγήζεηο. Μαο έδσζαλ θαη ηηκεηηθή 
ζχληαμε. Σν κφλν πνπ δελ έρεη θάλεη αθφκε ε Πνιηηεία είλαη λα θηηάμεη κηα εζληθή ζθελή ζεάηξνπ ζθηψλ. 
Έλα κφληκν ρψξν κε πιήξε εμνπιηζκφ, φπνπ ν θαιιηηέρλεο ζα κπνξεί λα αζρνιεζεί κφλν κε ην θαι-
ιηηερληθφ κέξνο». 

 
Γ/ΦΟ: Γηαηί επηιέμαηε ηνλ ηίηιν «Σέξκα ηα Καξαγθηνδηιίθηα» γηα ηελ παξάζηαζε ζαο; 
«Απηφ ήηαλ έλα πνιχ σξαίν ινγνπαίγλην ηνπ Κψζηα Υαηδή. Μνπ απνηππψζεθε απφ εθεί ε θξάζε 

θαη ηε ρξεζηκνπνίεζα.   ηαλ είζαη κέζα απφ ηε ζθελή, ηα βιέπεηο φια αλάπνδα». 
 

Απφ ηελ έξεπλα ηεο εθεκεξίδαο «H Bξαδπλή» 
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Πεξηνδηθά 

 
 
Πεξηνδηθό ΓΑΛΔΡΑ  
 
 
Ο απόιπηνο ήξωαο ηνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ ζθηώλ έρεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιαζηθνύ 
Έιιελα. Έλαο θαξαγθηνδνπαίθηεο κηιάεη γηα ηνλ Καξαγθηόδε θαη ηελ παξέα ηνπ. 
 
Λίγν πξηλ δχζεη ν ήιηνο ην θαθελείν ηνπ κπάξκπα-σθξάηε αιιάδεη κνξθή. Οη παιηέο μχιηλεο θαξέθιεο 
ζηνηρίδνληαο ε κία δίπια ζηελ άιιε, έηνηκεο λα ππνδερηνχλ ηνπο ιηιηπνχηεηνπο πειάηεο πνπ ελεκεξψζεθαλ 
εγθαίξσο φηη ν Καξαγθηφδεο έθηαζε ζην ρσξηφ... Ζ ζθελή δηαδξακαηίδεηαη πξηλ απφ 30 ρξφληα ζε έλα κηθξφ 
ρσξηφ ηεο Λεπθάδαο θαη δελ δηαθέξεη θαζφινπ απφ ηελ εηθφλα πνπ δεη –θαη δεκηνπξγεί– ζρεδφλ 
θαζεκεξηλά, θπξίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ν Πάλνο Καπεηαλίδεο. Γελλεκέλνο ην 1958 ζην Κεξαηζίλη ν Π. 
Καπεηαλίδεο έκαζε ηελ ηέρλε ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε απφ κηθξφο θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα λα ηελ 
ππεξεηεί κε πάζνο θαη κεξάθη. Λακβάλνληαο κέξνο ζε θεζηηβάι ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, δηαδίδεη ηα 
«θακψκαηα» θαη ηηο ηδέεο ηνπ αηξεηηθνχ Καξαγθηφδ πνπ δελ δηζηάδεη λα ηα βάιεη κε ηνπο εθάζηνηε 
«εμνπζηαζηέο», ραξίδνληαο ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο άθζνλν γέιην κε κεγάιεο δφζεηο ζάηηξαο. ηφρνο ηνπ 
Πάλνπ Καπεηαλίδε φπσο θαη ησλ ππφινηπσλ θαξαγθηνδνπαηρηψλ είλαη πιένλ ε δεκηνπξγία Δζληθνχ 
Θεάηξνπ θηψλ πξνθεηκέλνπ λα κείλεη δσληαλή ζηελ Διιάδα ε ηέρλε πνπ έθηαζε ζηα κέξε καο πξηλ απφ 
168 ρξφληα (ζ.ζ. εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην Ναχπιην ην 1841) θαη ζπλερίδεη λα γνεηεχεη, λα 
πξνζθέξεη γέιην αιιά θαη λα θαηαθξίλεη ηα θαθψο θείκελα. πσο άιισζηε ππνγξάκκηζε ν Πάλνο 
Καπεηαλίδεο, «ν Καξαγθηφδεο είλαη έλα αλαξρηθφ κείγκα κε αξρέο». 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Δηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, αλαθαιύπηω ηηο κνξθέο πνπ άιιαμε κέρξη 
λα θηάζεη ζηε κνξθή πνπ ην γλωξίδνπκε. Πηζηεύεηε όηη έρεη ηηο δπλάκεηο λα αληέμεη ζηνλ ρξόλν; 
Δπεηδή ε ζθηά αθήλεη πάληα πίζσ ηεο έλα κπζηήξην, κηα καγεία, ζαγελεχεη πάληα ηνπο αλζξψπνπο κέζα 
ζηνπο αηψλεο. Δμάιινπ ν άλζξσπνο κε ην πνπ γελληέηαη, ην πξψην πξάγκα πνπ 2 βιέπεη κφιηο αξρίδνπλ 
λα μειακπηθάξνπλ ηα κάηηα ηνπ, είλαη ε ζθηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Απηφ θαη κφλν, δέλεη γηα πάληα κέζα ζηνπο 
αηψλεο ηνλ άλζξσπν κε ηελ ζθηά. Άιισζηε ην πξψην παηδηθφ παηρλίδη ίζσο είλαη ην παηρλίδη κε ηελ ζθηά 
ηνπ, πνπ θπλεγάεη λα ηελ παηήζεη, απφ θαλνζηάηε ζε θαλνζηάηε, ελψ ηελ βιέπεη άιινηε λα κεγαιψλεη 
(φζν ε θσηεηλή 
πεγή απνκαθξχλεηαη πίζσ ηνπ), ελψ ηελ παξαθνινπζεί λα κηθξαίλεη φηαλ πιεζηάδεη ηελ επφκελε θσηεηλή 
πεγή. Θπκάκαη ηνλ παηέξα κνπ πνπ κπξνζηά απφ έλα θαθφ ζρεκάηηδε κε ηα δάρηπιά ηνπ πφηε έλα 
ιαγνπδάθη, πφηε έλα ζθπιάθη, θάλνληαο κεξηθέο θνξέο θαη ηελ θσλή ηνπ. 
 
 
 
 



ΕΡΩΣΗΗ: Εμαθνινπζεί λα παίδεηαη ζηηο ρώξεο ζηηο νπνίεο πξωηνεκθαλίζηεθε, ζηελ Αλαηνιή θαη 
ηελ Αζία; 
Σν Κηλέδηθφ Θέαηξν ζθηψλ είλαη εθείλν πνπ αζηακάηεηα απφ ην 600 π.ρ. λα παίδεη αξρηθά ηα ζξεζθεπηηθά 
έπε, ηελ Μαρακπαξάηα θαη ηελ Ρακαγηάλα, ελψ ζηγά - ζηγά εθζπγρξνλίδεηαη, θαη ζηελ ηερληθή ηνπ 
παημίκαηνο θαη ζηελ ζεκαηνινγία. ηελ θνκνπληζηηθή πεξίνδν απαγνξεχηεθε λα παίδεηαη ζην 
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ιφγσ ηεο ζξεζθεπηηθήο ζεκαηνινγίαο ηνπ, θαη νη Κηλέδνη παίθηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ 
γηα έδξα ηνπο άιια θξάηε θπξίσο ηηο Ζ.Π.Α. Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα επαλαπαηξίζηεθε, θαη απνηειεί ίζσο ην 
πην πεξίηερλν ζέαηξν θηψλ ζηνλ θφζκν, αθνχ ζπκβαίλεη ε θηγνχξα, λα θάλεη ζρεδφλ αλζξψπηλε θίλεζε. 
ηεξίδεηαη ζηελ θηλέδηθε παξακπζνινγία, ελψ ε βάζε ηνπ ζεάκαηνο βξίζθεηαη ζηελ θίλεζε θαη ζηελ 
κνπζηθή, ελψ ν ιφγνο είλαη ειάρηζηνο. 
Δπίζεο ζηελ Ηλδνλεζία (Κπξίσο ζην Μπαιί) παίδεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή, θαη ηα ληνθνπκέληα 
δείρλνπλ φηη ηηο ππαίζξηεο παξαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, παξαθνινπζεί κεγάιν πιήζνο θφζκνπ 
ζρεδφλ ζαλ ην Διιεληθφ Θέαηξν ζθηψλ. ηελ Αίγππην πνπ επίζεο ππήξρε πνιχ δηαδεδνκέλν Θέαηξν 
ζθηψλ, λνκίδσ φηη ζηακάηεζε, αθνχ ν ιαφο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ιηγνζηνχο παίθηεο πνπ είραλ 
απνκείλεη. Μάιηζηα είρα δεη παξάζηαζε Αηγππηηαθνχ Θεάηξνπ θηψλ, ζην 1ν Φεζηηβάι Θεάηξνπ θηψλ ηεο 
Πξνχζαο (Σνπξθία), ην 1994, φπνπ φπσο εηπψζεθε ήηαλ νη ηειεπηαίνη παίθηεο, θαη κάιηζηα ππεξήιηθεο, ελψ 
ην 1995 ζην 2ν Φεζηηβάι Πξνχζαο, ην Αηγππηηαθφ ζέαηξν θηψλ δελ ζπκκεηείρε, γηαηί έλαο απφ ηνπο 
παίθηεο απεβίσζε. Αληίζεηα είλαη γλσζηφ φηη ζε θάπνηεο ρψξεο παξνπζηάζηεθαλ λενεκθαληδφκελα Θέαηξα 
θηψλ φπσο ζην Οπδηκεθηζηάλ ηελ Οιιαλδία (πνπ παίδνπλ φκσο ην Σνχξθηθν Θέαηξν θηψλ, θαη ζηε 
Γαιιία πνπ μεθίλεζαλ κε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο 
λα παξνπζηάδνληαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, παηγκέλεο κε ζθηέο, αθφκα θαη έξγα ηνπ Βνθάθηνπ. Άθεζα 
ηειεπηαία ηελ αλαθνξά κνπ ζην Σνχξθηθν Θ.. πνπ ζηελ νπζία απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ πξηλ απηφ 
εκθαληζηεί ζηελ Διιάδα. Σν Σνχξθηθν Θέαηξν θηψλ ππέζηε δησγκφ θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ην 
Κεκαιηθφ θαζεζηψο, ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ επνρή ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 
Αξγφηεξα φκσο απφ ην ίδην θαζεζηψο δφζεθε ψζεζε σο θνιθινξηθφ ιατθφ ζέαηξν, φκσο ε αληαπφθξηζε 
ηνπ θνηλνχ ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Έηζη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηεο Σνπξθίαο, 3 πξνζπάζεζε κε θξαηηθέο 
εληζρχζεηο θαη θεζηηβάι λα ην αλαπηεξψζεη, ηειηθά φκσο ε πξνζπάζεηα δελ απέδσζε, θαη παξέκεηλε κφλν 
θεζηηβαιηθφ ζέακα. Παξφηη ππάξρνπλ ζεκαληηθνί θαη αμηφινγνη θαξαγθηνδνπαίθηεο, ηαιαληνχρνη 
ζπλερηζηέο, ην θνηλφ δελ αληαπνθξίλεηαη, εμαηηίαο ηεο κε αλαλεσκέλεο ζεκαηνινγίαο ηεο, θαη ηεο 
απαγφξεπζεο απφ ην θνξάλην ηεο ζάηηξαο ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Πνην ζεωξείηε όηη είλαη ην κέιινλ ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ ζηελ Ειιάδα; Ο αξηζκόο ηωλ 
ζύγρξνλωλ θαξαγθηνδνπαηρηώλ πνπ ην δηαηεξνύλ δωληαλό, είλαη πηζηεύεηε αξθεηόο ώζηε ε ηέρλε 
λα κελ πεζάλεη; 
ε αληίζεζε κε ηελ Σνπξθία, ην Διιεληθφ Θέαηξν θηψλ, κεηά ηελ θξίζε πνπ πέξαζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ 
θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ ην εμψζεζε απφ ην παξαδνζηαθφ καληξάθη, ηελ δεχηεξε θξίζε, απφ ηελ εκθάληζε 
ηεο ηειεφξαζεο, βξίζθεηαη εδψ θαη κηα 20εηία ζε άλνδν. Καηλνχξγηνη ηαιαληνχρνη θαξαγθηνδνπαίρηεο 
εκθαλίδνληαη, απνηξέπνληαο έηζη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κνλαδηθήο ζην είδνο ηεο παξαδνζηαθήο – ιατθήο 
ηέρλεο ζε κνπζεηαθφ θαη θνιθινξηθφ ζέαηξν, δηαηεξψληαο ην ζηελ πξψηε επηινγή εθδειψζεσλ θπξίσο 
ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Σνικψ λα πσ, φηη ην θαινθαίξη, ε πξνζθνξά δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ δήηεζε. 
Απηφ ην γεγνλφο ζε ζρέζε θαη κε ηελ γεληθή αλεξγία ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγεί ίζσο ην θπξηφηεξν πξφβιεκα 
ζήκεξα, αθνχ ην επάγγεικα δίλεη ιχζε ζε επθαηξηαθά αζρνινχκελνπο, λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ, 
παξνπζηάδνληαο φπσο είλαη θπζηθφ παξαζηάζεηο θάησ ηνπ κεηξίνπ, πνπ ραινχλ ηελ θαιή εηθφλα ηνπ 
ζεάκαηνο. Σψξα, παξά ην γεγνλφο απηφ, δελ πηζηεχσ φηη ππάξρεη θίλδπλνο, γηαηί ην θαηλφκελν ησλ 
επθαηξηαθψλ θαη ησλ παξείζαθησλ «θαξαγθηνδνπαηθηψλ», είρε εκθαληζηεί θαη ηελ πξνεγνχκελε «ρξπζή 
πεξίνδν» 1930 – 1955. Καη ηφηε ην ζαλίδη ηεο ζθελήο απέβαιε φινπο φζνπο είραλ κπεη ζην 
επάγγεικα ιάζξα, ρσξίο ηαιέλην θαη παηδεία. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Ση ζαο νδήγεζε λα αζρνιεζείηε κε ηελ ηέρλε ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε θαη ζε πνηα ειηθία 
ην μεθηλήζαηε; 
Δγψ κπήθα ζηε ζθελή ηνπ κεγάινπ Πεηξαηψηε θαξαγθηνδνπαίθηε Βάγγνπ, ζε ειηθία 8 ρξνλψλ, απφ αγάπε. 
ηελ αξρή ήκνπλ βνεζφο ηνπ βνεζνχ βέβαηα. κσο έηζη άθνπγα ηηο παξαζηάζεηο θαη παξαηεξνχζα ηηο 
ρηιηάδεο 
ιεπηνκέξεηεο πνπ θάλεη λα μερσξίζεη ν κάζηνξαο. Απηφ πνπ ηνλ θάλεη θαιιηηέρλε. Αξρηθά δελ πίζηεπα φηη 
ζα κπνξνχζα λα κνηάζσ ζηνλ δάζθαιφ κνπ. Φνβφκνπλ φηη δελ ζα θαηάθεξλα λα ζπγθεληξψζσ φια απηά 
ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα λα θξαηήζσ ην θνηλφ κφλνο κνπ, παίδνληαο φινπο ηνπο ξφινπο, 
θάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ζθελνζεζία, ηελ κνπζηθή επηκέιεηα, πξνεηνηκάδνληαο κε ηελ θαληαζία κνπ ηα 
δηάθνξα «εθέ». Έηζη απνθάζηζα λα πάσ ζε δξακαηηθή ζρνιή θαη λα γίλσ εζνπνηφο, παίδνληαο παξάιιεια 
Καξαγθηφδε ζηελ παξέα κνπ, ζε κηθξά παηδηά ζην εμνρηθφ κνπ ζηε αιακίλα θαη ζε δηάθνξνπο 
πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο πνπ ήκνπλ κέινο. Σν 1985, φληαο ζεαηξηθφο επηρεηξεκαηίαο θαη ζεαηξηθφο 
παξαγσγφο, ζθέθηεθα λα παληξέςσ ην θαλνληθφ ζέαηξν κε ην ζέαηξν ζθηψλ, ζηνλ «γάκν ηνπ Καξαγθηφδε» 
κηα ππεξπαξαγσγή κε πξφηαζε ζηνλ ΔΟΣ λα παηρηεί ζην Λπθαβεηηφ. Σν εγρείξεκα πέηπρε, θαη παξάιιεια 
έθπγαλ θαη νη θφβνη γηα ην αλ ζα κπνξνχζα λα ζηαδηνδξνκήζσ ζαλ θαξαγθηνδνπαίθηεο. Καηάιαβα επίζεο 
φηη ν ρψξνο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, είρε πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε κνπ λα ην ππεξεηήζσ, αθνχ νη ππεξέηεο ηνπ 
ήηαλ ιηγνζηνί, ελψ ηνπ θαλνληθνχ ζεάηξνπ πάξα πνιινί. 
 
 
 
 
 



ΕΡΩΣΗΗ: Πνηα ηαιέληα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηνο γηα λα ην θάλεη, δεδνκέλνπ ηνπ όηη πέξα 
από ηελ παξάζηαζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο θηγνύξεο, λα γξάθεη θαη ηα ζελάξηα; (εζνπνηόο, 
ζελαξηνγξάθνο, κάζηνξαο, ιανγξάθνο;) 
Ζ έλλνηα ηνπ ηαιέληνπ κνπ θαηλφηαλ πάληα ζαλ έλλνηα παξαςπρνινγίαο, ηελ νπνία πνηέ δελ απνδέρηεθα. 
Πηζηεχσ ζηελ αγάπε γηα κηα ηέρλε, θαη ζηελ πνιχ θαη επίπνλε δνπιεηά. Απηφ βνεζάεη λα έρεηο κηα δηαξθή 
βειηίσζε ζηα ρξφληα πνπ 
πξνζπαζείο λα γίλεηο θάηη, θαη φηαλ ην θνηλφ πηα ζε απνδέρεηαη, γλσξίδεη έλαλ θηαζκέλν θαιιηηέρλε, ρσξίο 
λα γλσξίδεη ή λα ζπκάηαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηεο αλαδήηεζεο. Πάλησο νη απαηηήζεηο γηα έλα θαιφ 
θαξαγθηνδνπαίθηε είλαη λα είλαη θαιφο ζε εθείλα φια πνπ ην θαλνληθφ ζέαηξν ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο 
αλζξψπνπο θαη πνπ είδε αλέθεξεο. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Ση είλαη απηό πνπ εηζπξάηηεηε από ην θνηλό θαη πνην είλαη ην θνηλό ζην νπνίν 
απεπζύλεηαη; 
Ο Καιιηηέρλεο πξέπεη είλαη έλα θσο θαη ην θνηλφ έλαο θαζξέθηεο. Σν θσο ηνπ θαιιηηέρλε πξέπεη λα 
θαζξεθηηζηεί πάλσ ζην θνηλφ θαη λα ηνπ επηζηξέςεη. Απηή ε ζρέζε θνηλνχ – θαιιηηέρλε ζε αιιεινπρία είλαη 
ε καγηθή ζπληαγή ηνπ λα είζαη πεηπρεκέλνο. ην ζέαηξν ζθηψλ απηφ είλαη πην δχζθνιν λα ζπκβεί επεηδή 
ζηελ απφζηαζε ππνθξηηή (θαξαγθηνδνπαίθηε) θαη θνηλνχ, δελ ππάξρεη κφλν ε «ξάκπα» αιιά παξεκβάιεηε 
θαη έλα ιεπθφ παλί. Έηζη ε κφλε αίζζεζε πνπ ν θαιιηηέρλεο θαη ην θνηλφ έρνπλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ είλαη 
ε αθνή. Με ην απηί πξέπεη ην θνηλφ λα εληππψζεη φηη ε θηγνχξα ηνπ θαξαγθηφδε, ελψ είλαη γειαζηή … 
θιαίεη… Δλψ είλαη γειαζηή … εηξσλεχεηαη … ελψ είλαη γειαζηή … πεηλάεη… Γη’ απηφ θαη ε επηηπρία ζνπ λα 
πεξάζεηο ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ην παλί είλαη δπζθνιφηεξε απφ φηη ζην θαλνληθφ ζέαηξν. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Πνιινί ζεωξνύλ όηη απεπζύλεηαη κόλν ζε παηδηά, όκωο απηό πνπ θξύβεηαη πίζω από 
ηελ ζάηηξα είλαη κηα θωλή ελάληηα ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο; 
Σν Διιεληθφ ζέαηξν ζθηψλ, ν Καξαγθηφδεο φπσο κε κηα θξάζε ην ιέκε, είλαη έλα ζέαηξν γηα φιε ηελ 
νηθνγέλεηα. Μέζα ζε κηα παξάζηαζε Καξαγθηφδε ζα ππάξμεη ζεκαηνινγία πνπ ζα πξνθαιέζεη ην 
ελδηαθέξνλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Δδψ ε δχλακε ηεο ζάηηξαο είηε θνηλσληθή είηε πνιηηηθή είλαη ην απαξαίηεην 
ζπζηαηηθφ ηεο ηέρλεο καο. Άιισζηε ε ζάηηξα δειψλεη παξνπζία ηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ αλάςνπλ ηα θψηα 
θαη παξνπζηαζηνχλ ηα ζθεληθά. Σν αξάη ηνπ Παζά (ηεο εμνπζίαο) θαη ε θαιχβα ηνπ Καξαγθηφδε (ε 
θησρνινγηά). Καη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζείο ζε νλφκαηα πνιηηηθψλ, γηα λα ζαηηξίζεηο ηελ εμνπζία. Ο 
Παζάο, σο 
αξρή θαη ν Βειηγθέθαο σο εθηειεζηηθή εμνπζία, αξθνχλ γηα λα θαηαλνήζεη ην θνηλφ ζε πνηνπο 5 αλαθέξεηαη 
ν θαξαγθηνδνπαίρηεο. Γη’ απηφ θαη δελ επηβιήζεθε πνηέ ινγνθξηζία αθφκα θαη ζηηο πεξηφδνπο δηθηαηνξίαο, 
αθφκα θαη θαηνρήο. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θπζηθά, ν παίθηεο λα έρεη ηα πξνζφληα πνπ παξαπάλσ αλέθεξα. Να είλαη έλαο 
πξαγκαηηθφο θαιιηηέρλεο. Γηαηί ζην θαλνληθφ ζέαηξν, πνπ παίδνπλ αο πνχκε νθηψ εζνπνηνί, ζπάλην θαη νη 
νθηψ εζνπνηνί λα είλαη θαθνί. πάλην λα είλαη θαθφο θαη ν ζθελνζέηεο, θαη ν ελδπκαηνιφγνο, θαη φινη νη 
ππφινηπνη παξάγνληεο. ην Θέαηξν ζθηψλ φκσο πνπ φια ηα θάλεη ΔΝΑ αλ δελ είλαη θαιιηηέρλεο ζηελ 
ππνθξηηηθή δελ ζα είλαη θαιφο θαη ζηα ππφινηπα! Δπνκέλσο δελ ζα κπνξέη λα επραξηζηήζεη φρη κφλν ηηο 
κεγάιεο, αιιά νχηε ηηο παηδηθέο ειηθίεο. Καη ηα παηδηά, είλαη πιένλ πνιχ απζηεξνί ζεαηέο. Σψξα ππάξρνπλ 
πεξηπηψζεηο πνπ ην θνηλφ είλαη νκνηνγελέο. Π.ρ. κηα παξάζηαζε ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν. Σφηε 
αλαγθαζηηθά πξνζαξκφδνπκε ηελ παξάζηαζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν νκνηνγελέο θνηλφ πνπ απεπζπλφκαζηε. 
Οπφηε ε ζάηηξα πεξηνξίδεηαη ζηελ ζρνιηθή δσή θαη ν θαιιηηέρλεο δίλεη ζηελ παξάζηαζε δηαπαηδαγσγηθφ 
ραξαρηήξα. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Με πνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη επίζεηα ζα ζπλνδεύαηε ηελ κνξθή ηνπ Καξαγθηόδε; 
Ο Καξαγθηφδεο ζηελ νπζία έρεη ηνλ ραξαρηήξα ηνπ θιαζζηθνχ έιιελα. Δίλαη ηίκηνο θαη ηαπηφρξνλα 
κηθξναπαηεψλαο, είλαη ήξσαο θαη θνβεηζηάξεο είλαη εζηθφο θαη ςηινθαηεξγάξεο είλαη εηιηθξηλήο θαη 
ςεπηαξάθνο, είλαη λνκνηαγήο θαη παξάλνκνο. Έλα αλαξρηθφ κίγκα κε αξρέο. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Εάλ θάπνηνο λένο άλζξωπνο ζειήζεη λα αζρνιεζεί, κε πνην ηξόπν κπνξεί λα ην θάλεη; 
Πξψηα πξψηα λα αγαπήζεη απηή ηελ ηέρλε. Να ρξεκαηίζεη γηα πάξα πνιιά ρξφληα βνεζφο θάπνηνπ 
επαγγεικαηία θαξαγθηνδνπαίθηε, θαη αθνχ «θιέςεη» ηνπο θψδηθεο ηεο ηέρλεο λα δνπιέςεη πνιχ. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Είλαη ζεωξεηηθά εύθνιν λα κπεη θαλείο ζην «γθξνππ» ηωλ θαξαγθηνδνπαηρηώλ; 
Τπάξρεη έλα σκαηείν απφ ην 1925 ην Παλειιήλην σκαηείν Θεάηξνπ θηψλ ζην νπνίν έρσ ηελ ηηκή λα 
είκαη πξφεδξνο γηα πάλσ απφ 25 ρξφληα, θαη ζην νπνίν αλήθνπλ φινη νη θαξαγθηνδνπαίθηεο ηεο Διιάδαο, 
θαη ηεο Κχπξνπ. ε απηφ γξάθνληαη αξρηθά νη ελδηαθεξφκελνη ζαλ «βνεζνί», ή «θίινη». ηαλ απηνί πνπ 
γξάθηεθαλ ζαλ βνεζνί, ζειήζνπλ λα γίλνπλ θαξαγθηνδνπαίρηεο, ηφηε κε αίηεζή ηνπο δεηνχλ λα δψζνπλ 
u949 εμεηάζεηο κπξνζηά ζηελ επηηξνπή «θξίζεσο Καξαγθηνδνπαίθηε». Αθνχ ινηπφλ ε επηηξνπή θξίλεη φηη 
ν θξηλφκελνο πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο, ηφηε θξίλεηαη ηθαλφο, θαη νλνκάδεηαη «θαξαγθηνδνπαίθηεο». 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Πνπ γίλνληαη νη παξαζηάζεηο; 
Παξαζηάζεηο γίλνληαη παληνχ. Απφ ζρνιεία, κέρξη πιαηείεο, απφ γεξνθνκεία κέρξη παηδηθνχο ζηαζκνχο. 
Απφ βαθηίζεηο κέρξη γάκνπο. Απφ ζέαηξα κέρξη γήπεδα. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Πνηνο είλαη νη εμειίμεηο όζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία Εζληθήο θελήο Θεάηξνπ θηώλ; 
Γπζηπρψο, παξά ηηο εθθιήζεηο καο, απηφο ν ζηφρνο δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκα. Δίλαη θάηη πνπ κφλν κε ηηο 
δηθέο καο δπλάκεηο δελ 6 κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε. Υξεηάδεηαη ε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε ιάβεη κηθξέο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, πνπ 



αξθνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηνχκε (φπνηε δνζνχλ) θάπνηεο επί κέξνπο εθδειψζεηο, φπσο ην «Αζελατθφ 
Φεζηηβάι ιφθνπ ηξέθε» εθζέζεηο κε ηηο θηγνχξεο ηεο ζπιινγήο ηνπ σκαηείνπ καο, Αλακέλνπκε ηελ 
χπαξμε ελφο «θσηηζκέλνπ» (ή κάιινλ ζα έιεγα «κπνιηαζκέλνπ» κε ηελ ηέρλε καο) Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, 
πνπ ζα πηνζεηήζεη απηή ηελ αλαγθαηφηεηα, πξνζθέξνληαο έηζη ηελ πςίζηε θξνληίδα ζηελ ηέρλε απηή θαη 
ηελ ζέζε πνπ ηεο αμίδεη. 
 
ΕΡΩΣΗΗ: Πωο ληώζεηε όηαλ αθνύηε θάπνηνλ λα απνθαιεί θάπνηνλ άιιν ππνηηκεηηθά 
«Καξαγθηόδε»; 
Απηφ ην ζέκα είρε γίλεη θάπνηε αληηθείκελν νιφθιεξεο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο κε ηνλ εμαίξεην 
δεκνζηνγξάθν Νάζν Αζαλαζίνπ. Πξνζσπηθά αηζζάλνκαη φηη ε ηέρλε κνπ είλαη δσληαλή, κε φπνην 
ραξαρηήξα ή ηφλν απνδνζεί ν ραξαθηεξηζκφο. Βέβαηα φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ζηνλ «ππνηηκψκελν» ηεο 
έλλνηαο ηνπ «θαθνθηηαγκέλνπ», ζπκθσλψ απφιπηα. Αληίζηνηρε «βξηζηά» ζηελ αγγιηθή γιψζζα είλαη ν 
«θιφνπλ». Αλ φκσο απηή ε «βξηζηά» απνδίδεη ζηνλ «ππνηηκψκελν» ηελ έλλνηα ηνπ «βιάθα» ή ηνπ «ραδνχ» 
ηφηε βξίζθσ ηελ απφδνζε ιάζνο, γηαηί ν Καξαγθηφδεο καο κφλν βιάθαο ή ραδφο δελ είλαη.  
 
ΕΡΩΣΗΗ: Σν ζέαηξν ζθηώλ ζηελ Ειιάδα έρεη θάπνηα ζηήξημε από ηελ πνιηηεία; Ιζωο κε ηελ κνξθή 
επηδνηήζεωλ από ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνύ; 
Ννκίδσ απάληεζα ζηελ εξψηεζε Νν 7. Δπηπξνζζέησο ζα πσ φηη ε πνιηηεία κε ηελ κνξθή ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, έρεη πξνζθέξεη ηα κέγηζηα, αθνχ ράξε ζηε δηθήο ηεο νξγάλσζε εθδειψζεσλ, έρνπκε απηφ 
ην «πινχζην» θαινθαίξη θάζε ρξφλν. 
 
πλέληεπμε ηνπ Πάλνπ Καπεηαλίδε ζηελ Αιέθα Ενπκή, Σξίηε 14 Ινπιίνπ 2009 
 
 
 
Ρεπνξηάδ: «Σν Θέαηξν θηώλ ηνπ Πάλνπ Καπεηαλίδε ζηελ Γεξκαλία» 
 
20 ρξφληα κεηά ηελ πξνεγνχκελε επίζθεςή ηνπ ζηελ Γεξκαλία, (1990) ν Πάλνο Καπεηαλίδεο κε ηνλ 
Καξαγθηφδε ηνπ επηζθέθζεθε απηή ηε θνξά ην Φξέρελ ηεο Κνισλίαο, ζηηο 24 Γελάξε, πξνζθαιεζκέλνο 
απφ ηνλ χιινγν Γνλέσλ ηνπ ρνιείνπ ηεο πεξηνρήο. Ζ ηδέα ήηαλ ηεο δαζθάιαο ησλ Διιεληθψλ ηνπ 
Γεξκαληθνχ απηνχ ζρνιείνπ Μαξίλαο Φσκηάδνπ, θαη ε επηηπρία φπσο ήηαλ αλακελφκελν ήηαλ κεγάιε. Ζ 
Γεκνηηθή ζεαηξηθή αίζνπζα ήηαλ θαηάκεζηε, (πάλσ απφ 500 άηνκα), ελψ ν χιινγνο, κε ηελ ακέξηζηε 
ζπκπαξάζηαζε ησλ γνλέσλ ηεο Διιεληθήο θνηλφηεηαο, είρε θξνληίζεη λα θηιέςεη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο 
κε παξαδνζηαθά γιπθά ηεο παηξίδαο, πνπ νη ίδηνη έθηηαμαλ, θαθέ, αλαςπθηηθά, αιιά θαη θξεζθνςεκέλα 
ζνπβιάθηα, ψζηε λα ηαηξηάδεη απφιπηα ε ξήζε ηνπ Καξαγθηφδε «Θα θάκε, ζα πηνχκε … θαη λεζηηθνί ζα 
θνηκεζνχκε». Σφζν ε ππνδνρή φζν θαη θηινμελία ηνπ Πάλνπ θαη ηεο Κηθήο ζην Φξέρελ ήηαλ αμέραζηε ελψ 
ην ζεξκφ αγθάιηαζκα ηνπ Διιελνγεξκαληθνχ θνηλνχ, δέζηαλε ηελ παγσκέλε αηκφζθαηξα ηεο ρηνληζκέλεο 
πφιεο. Γελ άξγεζαλ θαη νη πξνηάζεηο γηα επαλάιεςε ηνπ γεγνλφηνο ηφζν απφ ηνλ δηνξγαλσηή χιινγν 
φζν θαη απφ ηνλ χιινγν γεηηνληθνχ ζρνιείνπ θα ελφο Γεξκαληθνχ θνξέα δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ. Σα 
παηδηά αγφξαζαλ θαη θηγνχξεο ηνπ Πάλνπ θαη ηελ άιιε κέξα ζην ζρνιείν άξρηζαλ λα παίδνπλ ζηα 
δηαιείκκαηα κεηαμχ ηνπο, ιέγνληαο φζεο «αηάθεο» ζπκφληνπζαλ απφ ηελ παξάζηαζε. Ζ εγθάξδηα θηινμελία 
ζπκπιεξψζεθε κε μελάγεζε ζηελ Κνισλία (έλα ηέηαξην δξφκνο απφ ην Φξέρελ), απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
πιιφγνπ Κψζηα Υαξαιακπίδε, πνπ αλ δελ ππήξρε βηληενζθφπεζε, δελ ζα κπνξνχζακε λα 
ζπγθξαηήζνπκε ηηο πάκπνιιεο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδηλε. Ζ παλέκνξθε παιηά πφιε ηεο Κνισλίαο, ή φηη 
επηβίσζε (βιέπε “αλαζηειψζεθε”) απφ απηήλ, κεηά ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πνπ 
θαηαζηξέςαλε ζρεδφλ φιε ηελ πφιε, εθηείλεηαη γχξσ απφ ηνλ Καζεδξηθφ, ζηα λφηηα πξνο ηε δπηηθή φρζε 
ηνπ Ρήλνπ, ελδείθλπηαη γηα αηειείσηεο βφιηεο ζηα ζηελά, ιηζφθηηζηα ζνθάθηα ηεο, κε ηηο κηθξέο, ραξηησκέλεο 
πιαηείεο, ηα εληππσζηαθά, πνιχρξσκα θηίξηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηα νινδψληαλα κπαξ θαη εζηηαηφξηα πνπ 
ζεξβίξνπλ νιφθξεζθε, ηνπηθή κπχξα Kolsch - απφ ην φλνκα ηεο ηνπηθήο, ηδηφηππεο δηαιέθηνπ. ηα 
δξνκάθηα γπξφθεξλαλ αθφκα αξθεηά «πηψκαηα» - φπσο νλφκαδε ν Πξφεδξνο ηνπο μεραζκέλνπο 
καζθαξάδεο απφ ην θαξλαβάιη πνπ μεθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα. ε φιε ηε βφιηα, ςειά - ςειά 
μερψξηδε ν Καζεδξηθφο λαφο «Νηνκ», πνπ φζν πιεζηάδακε γηλφηαλ πην επηβιεηηθφο. ηαλ ην βιέκκα πνπ 
μεθηλά απφ ην έδαθνο θαη αλεβαίλεη αξγά πξνο ηνλ νπξαλφ ηνζν αξγά, ζρεδφλ θνβηζκέλα, δελ πξέπεη λα 
ππάξρεη ζηηγκή πνπ ε ιέμε δένο λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη θαιχηεξα απφ απηήλ. ε φζεο θσηνγξαθίεο θη αλ 
ηνλ έρεηο δεη, φζν ππνςηαζκέλνο θη αλ μεθηλήζεηο, ηελ πξψηε θνξά πνπ ηνλ αληηθξίδεηο ζε φιε ηνπ ηε 
κεγαινπξέπεηα, κε ηα 157 κέηξα ησλ πχξγσλ ηνπ, πνπ θάπνηε ηνπ ράξηζαλ ηνλ ηίηιν ηνπ ςειφηεξνπ 
θηηξίνπ ηνπ θφζκνπ, λα πςψλνληαη πάλσ ζνπ αγγίδνληαο ηνλ νπξαλφ, ζρεδφλ ηξνκάδεηο. Κηηζκέλνο (γηα ηελ 
αθξίβεηα, νινθιεξσκέλνο) κφιηο ην 1880, ν Καζεδξηθφο ηεο Κνισλίαο δελ είλαη απιά ζχκβνιν ηεο πφιεο. 
Δίλαη πην δηάζεκνο απφ ηελ ίδηα ηελ πφιε πνπ ηνλ θηινμελεί. Δίλαη, επίζεο, ν λαφο ησλ ξεθφξ: Ζ 
κεγαιχηεξε γνηζηθή εθθιεζία ηεο Δπξψπεο, κε ηνπο δεχηεξνπο ςειφηεξνπο πχξγνπο ζηνλ θφζκν, θαη ηε 
κεγαιχηεξε αλαινγία χςνπο - πιάηνπο απφ θάζε άιιε κεζαησληθή εθθιεζία, πνπ επηβίσζε δεθαηέζζεξηο 
βνκβαξδηζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ελψ ε πφιε γθξεκηδφηαλ. Λέγεηαη φηη εδψ 
θπιάζζνληαη θαη ηα νζηά ησλ Σξηψλ Μάγσλ - λαη, εθείλσλ κε ηα δψξα. Απηφ γηα ην νπνίν (ζα έπξεπε λα) 
είλαη δηάζεκε ε πφιε, φκσο, είλαη ε αγάπε ηεο γηα ηηο ηέρλεο, πνπ εθθξάδεηαη ζηα ακέηξεηα, άθξσο 
ελδηαθέξνληα κνπζεία θαη ηηο γθαιεξί ηεο, ην Μνπζείν κνληέξλαο ηέρλεο Ludwig, αθξηβψο δίπια (δπζηπρψο 
πνιχ δίπια) ζηνλ Καζεδξηθφ, πνπ θηινμελεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζπιινγέο pop art ζηελ Δπξψπε αιιά 
θαη ην πξσηφηππν Μνπζείν Farina, πνπ απνηίεη ην δένληα θφξν ηηκήο ζηνλ ηφπν φπνπ γελλήζεθε ε 
θνιφληα. Σν Eau de Cologne ζεκαίλεη ζηα γαιιηθά «λεξφ ηεο Κνισλίαο» θαη ην θηίξην είλαη ην παιηφ 
εξγνζηάζην “4711” ηνπ αξσκαηνπνηνχ πνπ ην δεκηνχξγεζε, ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα. ήκεξα, ην 
κνπζείν πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ είλαη, θπζηθά, κνπζείν αξσκαηνπνηίαο θαη ζε πξσηνηππία ην 



ζπλαγσλίδεηαη κφλν ην Μνπζείν νθνιάηαο ζηηο φρζεο ηνπ Ρήλνπ, πνπ δπζηπρψο ιφγσ Κπξηαθήο ήηαλ 
θιεηζηφ. Φεχγνληαο ηελ άιιε κέξα γηα ην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ Νηίζειληνξθ, ζην κπαιφ καο 
θνπβαιήζακε ηηο σξαίεο αλακλήζεηο απφ ηελ παξάζηαζε θαη ην σξαίν, δεζηφ θνηλφ ησλ παηδηψλ θαη ηεο 
Διιεληθήο θνηλφηεηάο αιιά θαη ηεο θαηαπιεθηηθήο μελάγεζε ζηελ Κνισλία. 

 

  
Ραδηόθωλν 

 

 
Σειεόξαζε 

 

"Πνπ ην πάεη ν Καξαγθηφδεο", απφ ηελ εθπνκπή "Παξαζθήλην" 
Πξψηε πξνβνιή ΔΣ-1, Γεπηέξα 15 Απξηιίνπ 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=_yY5zh6sBjM 

πλέληεπμε Πάλνπ Καπεηαλίδε  
ζηελ εθπνκπή ηνπ HIGH TV "Σξάπεδα αληηθψλ"  
ζηηο 4/11/2011, Α' ΜΔΡΟ 
https://www.youtube.com/watch?v=jFxWxN-8Ik8 (30-11-2013) 

πλέληεπμε  Πάλνπ Καπεηαλίδε  
ζηελ εθπνκπή ηνπ HIGH TV "Σξάπεδα αληηθψλ"  
ζηηο 4/11/2011, Β' ΜΔΡΟ 
https://www.youtube.com/watch?v=HttfB9ly3IQ (30-11-2013) 

Πάλνο Καπεηαλίδεο ζην ΣειεΑζηπ "ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ ΝΔΑ ΜΔΡΑ"  
Με ηελ Μαξία Μπεθαηψξνπ Α' ΜΔΡΟ 
https://www.youtube.com/watch?v=fl9KaCJdmZo (30-11-2013) 

Πάλνο Καπεηαλίδεο ζην ΣειεΑζηπ "ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ ΝΔΑ ΜΔΡΑ"  
Με ηελ Μαξία Μπεθαηψξνπ β' ΜΔΡΟ 
https://www.youtube.com/watch?v=eEMNRbT-8Xc (30-11-2013) 

Απφ ηελ εθπνκπή "Καη κηιάεη...θαη ιαιάεη"  
ν Πάλνο Καπεηαλίδεο ζηελ παξάζηαζε "Ο Υξηζηηαλνκάρνο" 
https://www.youtube.com/watch?v=v6Nov0Eib2A (30-11-2013) 

Απφ ηελ εθπνκπή "Καη κηιάεη...θαη ιαιάεη"  
ν Πάλνο Καπεηαλίδεο ζηελ παξάζηαζε "Ο Καξαγθηφδεο θνχξλαξεο" 
https://www.youtube.com/watch?v=VEZFWRWcfrw (30-11-2013) 

 
 

 
Βηβιηνγξαθία 
(Άξζξα, 
κνλνγξαθίεο) 
 

  
 

 
 
 
 
Οπηηθναθνπζηηθό 
πιηθό 

  
Γίζθνη βηλίιην 

  
VIDEO/ CD 

 

"Σν θάληαζκα ηνπ ζαξαγηνχ & ν Καπεηάλ Κίζζαο" 
Δξαζηηερληθή ιήςε απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Πάλνπ Καπεηαλίδε  
ζην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Σαχξνπ, ζηηο 12 Απξίιε 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=uGCMnKNJpzQ 

Ο ήξσαο ησλ Αγξάθσλ "ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ"  
Παξάζηαζε απφ ηνλ κεγάιν θαξαγθηνδνπαίρηε Βάγγν (Δπάγγειν Κνξθηάηε) ζην Άιζνο Καηζαξηαλήο ζηηο 
27 Ηνχλε 1994. Παξαγσγή Δζληθήο θελήο Θεάηξνπ θηψλ  
ηνπ Παλειιήληνπ σκαηείνπ Θεάηξνπ θηψλ: 
https://www.youtube.com/watch?v=jCOOCvRTjn0 

https://www.youtube.com/watch?v=_yY5zh6sBjM
https://www.youtube.com/watch?v=jFxWxN-8Ik8
https://www.youtube.com/watch?v=HttfB9ly3IQ
https://www.youtube.com/watch?v=fl9KaCJdmZo
https://www.youtube.com/watch?v=eEMNRbT-8Xc
https://www.youtube.com/watch?v=v6Nov0Eib2A
https://www.youtube.com/watch?v=VEZFWRWcfrw
https://www.youtube.com/watch?v=uGCMnKNJpzQ
https://www.youtube.com/watch?v=jCOOCvRTjn0


 
"Ο Μ. Αιέμαλδνο & ην θαηαξακέλν θίδη" (ζε 3 κέξε) 
Μέξνο 1ν: https://www.youtube.com/watch?v=2a5_afy2qac 
Μέξνο 2ν: https://www.youtube.com/watch?v=YxOz9XrIcb4 
 Μέξνο 3ν: https://www.youtube.com/watch?v=yctis7jCO2I 

ηηγκηφηππα απφ ηελ Σξίπνιε 
https://www.youtube.com/watch?v=auTIu7gY1kI 

"Μελ πεξηκέλεηο πηα"  
αηηξηθφο ζηίρνο - Δξκελεία: Πάλνο Καπεηαλίδεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=KV9fp6SWVo0 

Πάλνο Καπεηαλίδεο: Παξνπζίαζε 
https://www.youtube.com/watch?v=5Lr6YNhZAw8 

"Σειε... Σέιε... Σέιε"  
αηηξηθφο ζηίρνο - Δξκελεία: Πάλνο Καπεηαλίδεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=rfBKd1okXDc 

"Οη Κφθθηλεο, νη Πξάζηλεο & νη Θαιαζζηέο ΓΑΛΗΑΝΣΡΔ" 
αηηξηθφο ζηίρνο - Δξκελεία: Πάλνο Καπεηαλίδεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=wxNnIOxY8NU 

"Καξαγθηφδεο θαη θαξλαβαιη" Γηαλλεο Κηνπξηζάθεο. 
πκκεηέρεη ν Πάλνο Καπεηαλίδεο 
https://www.youtube.com/watch?v=aMGkXGw7Uvg 

(Πεγή: http://www.karagkiozis.com/gr-deite.htm 18/10/13) 
 

  
DVD 

 

 
 
 

 
Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

 

 
Φωηνγξαθηθό 
πιηθό 
 

  

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2a5_afy2qac
https://www.youtube.com/watch?v=YxOz9XrIcb4
https://www.youtube.com/watch?v=yctis7jCO2I
https://www.youtube.com/watch?v=auTIu7gY1kI
https://www.youtube.com/watch?v=KV9fp6SWVo0
https://www.youtube.com/watch?v=5Lr6YNhZAw8
https://www.youtube.com/watch?v=rfBKd1okXDc
https://www.youtube.com/watch?v=wxNnIOxY8NU
https://www.youtube.com/watch?v=aMGkXGw7Uvg
http://www.karagkiozis.com/gr-deite.htm


 

 
 

 
Κύξηνο ρώξνο  
δξάζεο 
 

  
Κεξαηζίλη, Αζήλα 

 

 
 
Άιινη ρώξνη δξάζεο 
 

  
Γεωγξαθηθνί 

 

  
ρνιηθνί 

 
 
 

 
                                                                                                                   ύληαμε δειηίνπ: Πέηξνο αββαΐδεο 

 
 


