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Πέθανε ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ 

 

 
έθανε  στις 3 Απρίλη στην κλινική «Αθήναιον» όπου νοσηλευόταν ο 
µεγάλος Καραγκιοζοπαίκτης Γιώργος Χαρίδηµος, ύστερα από 
σκληρή µάχη µε τον καρκίνο. 

Γιος του επίσης µεγάλου καραγκιοζοπαίκτη Χρήστου  Χαρίτου  -  Χαρίδη-
µου, γεννήθηκε στην Κηφισιά το 1924, όπου σε ηλικία 18 χρονών πρωτοπαί-
ζει στο Χατζηκυριάκειο το 1942 στο καφενείο «Πανελλήνιον». Εκεί µετά 
την κατοχή, φτιάχνει και το πρώτο του «µαντράκι . 
Το 1943 και ‘44 εργάστηκε µε τον πατέρα του στο Θέατρο ΕΡΜΗΣ.     Το 
1957 εγκαθίσταται στο κινηµατοθέατρο «ΦΡΥΝΗ» στην Νεάπολη. 
Το 1959 τον βρίσκουµε να παίζει στην συνοικία ΑΠΟΛΛΩΝ στα Καµίνια.  
 
 Συνέχεια στην επόµενη  σελίδα 

 

 
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ 
Νοµίζουµε ότι ήταν λάθος 

έως µικροψυχία του Αργύρη 
Αθανασίου να µην επιτρέψει 
στον πρόεδρο του Σωµατείου 
κο Πάνο Καπετανίδη να απευ-
θύνει τον ύστατο χαιρετισµό 
στον Γ. Χαρίδηµο εκ µέρους 
του Σωµατείου. 

Ο Πρόεδρος δεν εκφράζει 
τον εαυτό του αλλά τον συνδι-
καλιστικό φορέα του οποίου ο 
εκλιπών υπήρξε Πρόεδρος και 
επίτιµος πρόεδρος. 

 

Έσβησε το κερί 
πίσω απ’ τον 

µπερντέ 
στην Κύπρο 

 

ΠΕΘΑΝΕ Ο 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
Ι∆ΑΛΙΑΣ  

 Ανταπόκριση από την ΚΥΠΡΟ 
στην Σελίδα 3 
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Πέθανε ο ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  

ΑΠΌ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙ∆Α) 
 

Σταθµός στην καριέρα του η δη-
µιουργία του θεάτρου «Χαρούµενη 
Ακτή» (1960) στην Πειραϊκή, όπου 
κάθεται για τέσσερα συνεχόµενα κα-
λοκαίρια και θριαµβεύει. Τον χειµώνα 
«στήνεται» στο θέατρο «ΠΑΠΑ» ενώ 
τον χειµώνα του 1961  δουλεύει στο 
Θέατρο Βεργή, όπου γνωρίζεται µε 
τον Κόντογλου. Αυτός τον συµβου-

λεύει να χρησιµοποιήσει το Βυζαντινό 
στιλ στις φιγούρες και τα σκηνικά του,  

κάτι που ακολούθησε. 
Το 1966 επαναλαµβάνει τον θρί-

αµβό του στο Θέατρο 
«ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ» στο Κερατσί-

νι όπου κάθεται µέχρι το καλοκαίρι 
του 1969. 

Τελευταίο θέατρο στην καριέρα 
του ήταν στην Πλάκα (1969) , στο 

«φανάρι του ∆ιογένη», όπου παίζει 
µέχρι το 1987, οπότε τον διώχνει ο ιδι-
οκτήτης για να το κάνει ...καφετέρια, 

παρά τον χαραχτηρισµό του χώρου 
σαν «Θέατρο Σκιών από τον τότε υ-

πουργό χωροταξίας Α. Τρίτση. 
Το 1975 ταξίδεψε στην Αµερική 

δίνοντας πολλές παραστάσεις για  την 
οµογένεια και όχι µόνο. 

Η συµµετοχή του στον «Καρα-
γκιόζη παρά λίγο Βεζίρη» που ανέβα-
σε το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου 
Κουν, ήταν άλλος ένας σταθµός στην 

καλλιτεχνική  σταδιοδροµία του. 
∆ιατέλεσε 2 φορές  Πρόεδρος 

του Πανελλήνιου Σωµατείου Θεά-
τρου Σκιών (από 20/4/1960 µέχρι 

26/4/1962 και από 29/3/1977 µέχρι 
8/3/1979). Με απόφαση των συναδέλ-

φων του κατείχε τον τίτλο του 
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ. 
Ο θάνατός του δεν είναι µόνο 

πλήγµα για την οικογένεια των καρα-
γκιοζοπαικτών, αλλά και του Ελληνι-
κού πολιτισµού, τον οποίο υπηρέτησε 

πιστά και αφοσιωµένα. 
Το Υπουργείο Πολιτισµού ύστε-

ρα από παραίνεση και του Προέδρου 
του σωµατείου µας προς τον κο Πολυ-
χρονόπουλο, σαν ύστατο φόρο τιµής 

για τον µεγάλο καλλιτέχνη αποφάσισε 
η κηδεία του να γίνει µε ∆ηµοσία ∆α-

πάνη. 
Στις  4/4 το µεσηµέρι, η σωρός 

του µεταφέρθηκε στον Άγιο Κωνστα-
ντίνο Πειραιά όπου ψάλθηκε η νεκρώ-
σιµος ακολουθία, ενώ η ταφή του έγινε 

στο Νεκροταφείο της Ανάστασης. 
Στην κηδεία του Γ. Χαρίδηµου 

παραβρέθηκαν αρκετοί συνάδελφοί 
του, σχεδόν σύσσωµο  το ∆.Σ. του 
Σωµατείου, και αρκετά µέλη. ενώ τον 
τελευταίο χαιρετισµό, πριν την ταφή 

του έκανε ο παλιός του βοηθός, Μιχά-
λης Χατζάκης. 

«....Το ξέραµε πως ήθελες να 
φύγεις, το οσµιζόµασταν από καιρό. 
Βιαζόσουνα να συναντήσεις τις παλιές 
σου γειτονιές, τα στέκια και τους φί-
λους που τα σάρωσε ο χρόνος». «... 
Κάθε απόγευµα η ψυχή σου, γινόταν 
ίσκιος βαρύς και τράβαγε στα περα-
σµένα». «...Καλή σου ώρα εκεί που 
πάς, καλό σου κατευόδιο και χαιρετί-
σµατα στον µπάρµπα Χρήστο, στον 
Μόλλα στον Θεόφιλο και στην Ελλά-
δα της σκιάς και του ονείρου.».  

 

 

Πώς τον γνώρισα 
 Γράφει ο βοηθός του   
και σήµερα Καραγκιο-

ζοπαίκτης  
Σωτήρης Τάγκαλος 

 
Πασαλιµάνι 1943. «Ερµής», 

Θέατρο Χρίστου Χαρίδηµου. 
Άνοιγαν τα φώτα. Ο Κώστας 

έτοιµος στο ταµείο. Φώτιζαν οι 
µεγάλες ρεκλάµες που ξεχώριζαν 
από µακριά. 

Τα παιδιά έπαιρναν τις θέσεις 
τους, ανεβασµένα δεξιά άλλα στο 
δέντρο κι άλλα στην πόρτα της 
εξόδου, στις χαραµάδες. 

Το θέατρο µέσα στολισµένο 
µε τις µεγάλες ρεκλάµες του Φώ-
τη Ράµµου. «Ο Κατσαντώνης», 
«το πήδηµα του Θανάτου» «η 
γέφυρα της Αλαµάνας». Αριστερά 
ένας πελώριος Φραγκενστάϊν. 

Τα καθηµερινά παιδιά της γει-
τονιάς - πολλοί βοηθοί- τα ετοί-
µαζαν όλα. Ο πασατέµπος, στα 
σακουλάκια, τα καθίσµατα στη 
σειρά. Μέσα στο πάλκο ο Γιωρ-
γάκης ο Ρωµανός να ζωγραφίζει 

ή να σκαλίζει φιγούρες, ενώ ο 
Γιώργος ο Σπιλής, ο Μυταράς, να 

καθαρίζει το Θέατρο. 
Οι βοηθοί (ο Κώστας Νοµικός 

- ο κουρέας-, ο Σταύρος ο τσα-

γκάρης, ο Αντρέας ο Μουράκλας, 
ο Τάκης, ο Μήτσος Παπαδηµη-

τρίου και άλλοι, να ετοιµάζουν τις 
φιγούρες για την παράσταση. 
Στην πόρτα ο κυρ Αργύρης, 

(έξυπνος στην δουλειά του. ∆εν 
του ξέφευγε εισιτήριο). ∆ίπλα του 
εγώ, παιδάκι 8 χρονών, περίµενα 
να τελειώσει η ουρά στο ταµείο 

της πρώτης παράστασης, για να 
µε αφήσει να δω λίγο το έργο 
 Τότε την µια παράσταση την 

έκανε ο µπαρµπα Χρήστος και 
την άλλη ο Γιώργος Χαρίδηµος. 
Κάθε βράδυ νέο έργο, Κοσµο-

συρροή. Τετάρτη πατριωτικό έρ-
γο. 

Ένα καλοκαίρι, αυτό το όµορ-
φο µαντράκι πριν ακόµα ανοίξει 

και ανθίσουν οι καρδιές µας ήταν 
γκρεµισµένο, µαζί µε τα όνειρα 
των παιδιών της ηλικίας µου. 

1960, Ακτή Θεµιστοκλέους, 
δίπλα στη Σχολή ∆οκίµων. «Χα-
ρούµενη Ακτή». Εκεί πρωτοµπή-
κα στην σκηνή,  χάρη που µου 

έκανε ο πρώτος βοηθός του Χα-
ρίδηµου και φοβερός στην ζω-
ντανή σκηνογραφία, ο Κώστας 
Νοµικός, ενώ στην σκηνή τον 

βοήθαγε και ο Βαγγελάκης. Στο 
ταµείο η γυναίκα του Χαρίδηµου, 

η Άννα. 
Γνωρίστηκα έτσι καλύτερα µε 

τον µάστορα, αγκάλιασα τον Κα-
ραγκιόζη και τον αγάπησα. Βίδω-
να τις φιγούρες, τις έπαιζα µόνος 
µου στον αέρα, και σιγά σιγά, κά-
τω απ’ το αυστηρό βλέµµα του 
Χαρίδηµου, τις κράτησα και στο 

πανί. 
Κάποια στιγµή ο Βαγγελάκης 

πήγε στρατιώτης και τη θέση του 
πήρε ο Μήτσος ο Παπαδηµητρί-

ου. 
Ύστερα ήρθε το Θέατρο 

«Χρυσοστοµίδη (1966), στο Κε-
ρατσίνι. Οι επιτυχίες µου θύµιζαν 

το Πασαλιµάνι.  
Το 1969 στην Πλάκα, αγαπή-

θηκε από τον Αθηναϊκό λαό, ό-
πως και απ’ τον Πειραϊκό. 

Θυµάµαι τις ατέλειωτες συζη-
τήσεις µου µαζί του, τις συµβου-

λές, τα ιστορήµατά του. 
Μου έµαθε πολλά στα 15 
χρόνια που ήµασταν µαζί. 

 
Θα τον θυµάµαι πάντα. 
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Έσβησε το κερί 
πίσω απ’ τον 

µπερντέ 
στην Κύπρο 

 
 Ανταπόκριση από την Κύπρο 

του ΓΙΩΡΓΟΥ Ι∆ΑΛΙΑ 
 
 Στις 26 Μάρτη έσβησε στην πολύπα-
θη Κύπρο το φως πίσω από το πανί της 
σκηνής του Καραγκιόζη. Μαζί και η 
ζωή  του τελευταίου Κύπριου παραδο-
σιακού καραγκιοζοπαίκτη, Ανδρέα Ι-
δαλία.  
Ο 79χρονος  Καραγκιοζοπαίκτης , από 
το ∆άλι, πραγµατικά όργωνε την Κύ-
προ για µισό περίπου αιώνα, µε το πο-
δήλατό του για να παίξει καραγκιόζη 
στην παραµικρή της γωνιά. 

Ο Ι∆ΑΛΙΑΣ που γεννήθηκε στα 1917 
άρχισε να παίζει Καραγκιόζη στα 13 
του χρόνια, τέχνη που την έµαθε από 
τον Γαµβρό του που του δίδαξε όλα τα 
τεχνάσµατα και τις ιστορίες. 
Γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της Κύ-
πρου. Ταξίδεψε στην Ευρώπη, στην 
Αυστραλία και τις Η.Π.Α. παίζοντας 
καραγκιόζη στους απόδηµους.  
Τον Φλεβάρη του 1987 είχε πάρει µέ-
ρος στην εκποµπή «τα κολλητήρια», 
της Ελληνικής τηλεόρασης, (ΕΤ-2)  
όπου γνωρίστηκε µε τους περισσότε-
ρους Έλληνες καραγκιοζοπαίκτες. 
Στην εκποµπή αυτή συµµετείχε µε τον 
γιο του Γιώργο, άξιο συνεχιστή της 
τέχνης που έµαθε από τον πατέρα του. 
 
Η Κηδεία του έγινε στις 27/3/96 στην 
εκκλησία  του Αγίου Γεωργίου στην 
Αγλατζιά, παρουσία αρκετών προσω-
πικοτήτων της πολιτικής, πολιτιστικής 
και συνδικαλιστικής ζωής της Κύπρου, 
όπως των τέως προέδρων της Κυπρια-

κής ∆ηµοκρατίας Κυπριανού και Βα-
σιλείου, αρκετών βουλευτών, δηµάρ-
χων, αντιπροσωπίας του Σωµατείου 
Κυπρίων Ηθοποιών και της Μορφωτι-
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι-
δείας. Τον επικήδειο εκφώνησε ο µε-
γαλύτερος γιος του εκλιπόντος  Γιώρ-
γος Ιδαλίας, µετά την οµιλία του ∆η-
µάρχου. 
 Ο Γιώργος Ιδαλίας, είναι σχεδόν ο 
µόνος επαγγελµατίας καραγκιοζοπαί-
κτης της Κύπρου. (σ.σ. µε τον οποίο το 
σωµατείο µας έχει τακτική επικοινω-
νία). 
Το Πανελλήνιο Σωµατείο Θεάτρου 
Σκιών εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη 
για τον χαµό του µεγάλου καραγκιο-
ζοπαίκτη της Κύπρου, στέλνει στην   
σύζυγο του Ανδρέα Ιδαλία Αναστασία, 
στα παιδιά του και σ’ όλη την οικογέ-
νεια του εκλιπόντος τα θερµά του συλ-
λυπητήρια.  

 

Στο υπόγειο της οδού Αδριανού 

Του Γιάννη Νταγιάκου 
 

µουν 14 χρονών όταν πρωτοµπήκα στο υπόγειο της οδού Αδρια-
νού. 
Ο χώρος έµοιαζε παραµυθένιος για µένα, αλλά - φαντάζοµαι - και 

για όποιο άλλο παιδί αγαπούσε τον Καραγκιόζη. 
∆ερµάτινες φιγούρες παντού κρεµασµένες, ένας πάγκος όπου κατασκευά-

ζονταν οι σούστες, δέρµατα κάτω στο πάτωµα, τζάµια, κοπίδια, µολύβια πάνω 
στο µικρό γραφειάκι. Και φυσικά διάφορα παλιά αντικείµενα προς πώληση: 
Γραµµόφωνα, δίσκοι γραµµόφωνου, λατέρνες, κουµπούρια, ό,τι µπορείς να 
φανταστείς. 

Αυτός ο παραµυθένιος χώρος, ήταν ζωντανός µέχρι τις 21 ∆εκέµβρη του 
95. Μετά έκλεισε και δεν ξέρω τι θα απογίνει αν ανοίξει ξανά. Γιατί ο κυρ 
Κώστας ο Σοκαράς, ο άνθρωπος που δούλευε εκεί και τούδινε ζωή πέθανε. 
Χωρίς να το περιµένουν ούτε οι δικοί του, ούτε οι φίλοι του.  

Παρά τα 83 χρόνια του, στεκόταν πάρα πολύ καλά. Εγώ, από τότε που τον 
γνώριζα (70 ετών) ήταν ίδιος. 

«Όταν σε βλέπω νοµίζω ότι ο χρόνος έχει κολλήσει», του έλεγα. 
Ο κυρ Κώστας, εκεί, κρατούσε ζωντανό τον Καραγκιόζη. Έξυνε και σκά-

λιζε δερµάτινες φιγούρες, έφτιαχνε σούστες. Όλα τα µυστικά για το δέρµα µου 
τα έδειξε µε µεγάλη άνεση. Του άρεσε πως ήθελα να γίνω Καραγκιοζοπαί-
κτης. 

Περνούσα ώρες και µέρες εκεί κάτω, µε τον ηλικιωµένο φίλο µου. Έµαθα 
πολλά ακόµη και την τέχνη του έµπορα, του παλιατζή. Εκεί γνώρισα πολλούς 
καραγκιοζοπαίκτες, που µερικοί έχουν φύγει και αυτοί πια. 

Ο κυρ Κώστας είχε δηµιουργή-
σει ένα στέκι του Καραγκιόζη. 
Πουλούσε φιγούρες σε όλο τον κό-
σµο. ∆εκάδες έδινε στο εξωτερικό. 
Πάντα γελαστός και πρόσχαρος, 
όπως τον θυµάµαι να δουλεύει ή να 
διαπραγµατεύεται αγορές και πω-
λήσεις παλαιών πραγµάτων, ή να 
επισκευάζει λατέρνες και γραµµό-
φωνα. 

«Τον συµπαθώ πολύ τον Κώ-
στα»,  µου είπε κάποτε ο Μίµης 
Μόλλας, «είναι πολύ ευφυής και 
ευχάριστος άνθρωπος». 

Εδώ και τέσσερις µήνες τώρα, ο 
κυρ Κώστας κοιµάται στο 3ο νε-
κροταφείο, συντροφιά µε ένα δερ-
µάτινο Καραγκιόζη. Μαζί µε την 
αγάπη µου, του στέλνω και ένα µε-
γάλο ευχαριστώ για όλα όσα µου 
έµαθε στο υπόγειο της οδού Αδρια-
νού.

 

 
 

ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΟΡΕΣΤΗ 
Για τον θάνατο της συντρόφισσας της ζωής του συναδέλφου µας ΟΡΕΣΤΗ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ, το ∆.Σ. του 
Σωµατείου µας έστειλε τηλεγράφηµα µε τα συλλυπητήρια όλων των συναδέλφων του.  
 

 

Ή 
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

του καραγκιοζοπαίκτη 
 

τις 16 Μάρτη, µια 
βδοµάδα µετά την καθιε-
ρωµένη ∆ιεθνή µέρα της 

Γυναίκας (8 Μάρτη), το σωµατείο 
µας τίµησε τις γυναίκες των καρα-
γκιοζοπαικτών . 

Στο κατάµεστο κεντράκι 
«ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Ο ΜΠΕΡΝΤΕΣ» 
πολλά από τα µέλη µας καραγκιο-
ζοπαίκτες, και λίγες, δυστυχώς, 
γυναίκες, φάγαµε ήπιαµε, διασκε-
δάσαµε και θυµηθήκαµε τις πιο 
όµορφες, αλλά και τις πιο άσκηµες 
µέρες που περάσαµε µε τις συ-
ντρόφισσες της ζωής µας, µε άξο-
να το επάγγελµά µας. 

 
Οι γυναίκα του καραγκιοζο-

παίκτη, τιµήθηκε µε την ειδική τι-
µητική διάκριση,  «για τα δύσκολα 
χρόνια της παράγκας», ενώ ο πρό-
εδρος του Σωµατείου τόνισε: 

... «Τιµούµε τη γυναίκα του 
Καραγκιοζοπαίκτη που αποδέχτη-
κε για σύζυγο έναν άνθρωπο που 
εξ αιτίας της δουλείας του, χανό-
ταν από την ∆ευτέρα του Πάσχα 
για την καλοκαιρινή του περιοδεία 
και ξαναγύριζε στο σπίτι µε τις 
πρώτες βροχές του Σεπτέµβρη και 
πάλι αναγκαζόταν να ξαναφύγει 
τον Οκτώβρη - Νοέµβρη για την 
χειµωνιάτικη περιοδεία του, για να 
ξανασµίξει µε την γυναίκα του την 
µεγάλη βδοµάδα, βδοµάδα των 
παθών βλέπετε και δεν µπορούσαν 
να γίνουν παραστάσεις».  

«Κι όλα αυτά, αν δεν τον ακο-
λουθούσε σε όλη αυτή την κουρα-
στική περιοδεία, να τον βοηθάει 
στην δουλειά του να κουβαλάνε 
µαζί τις βαλίτσες από τρένο σε γά-
ιδαρο, από λεωφορείο σε τρίκυ-

κλο, να κάνει την ταµία, και να 
φροντίζει να υπάρχει και το τσου-
κάλι». 

«Την γυναίκα του καραγκιοζο-
παίκτη που γεύτηκε την δόξα του 
συζύγου της όταν η τέχνη µεσου-
ρανούσε, αλλά και την πείνα και 
την δυστυχία, όταν ο Κινηµατο-
γράφος εξοστράκιζε τους φωτει-
νούς µπερντέδες, και η πολυκατοι-
κία έπαιρνε την θέση από τα 
κλασσικά µαντράκια µε τον κισσό 
και το αγιόκληµα, εξ ου και το ρη-
θέν από τον Καραγκιόζη « Καλές 
οι δάφνες µωρέ παιδάκι µου αλλά 
να ήταν και µέσα σε ένα πιάτο φα-
κή...». 

«Αλλά και η σηµερινή γυναίκα 
του καραγκιοζοπαίκτη, παρά τις 
ευκολίες που υπάρχουν σήµερα 
και την καλυτέρευση των συνθη-
κών εργασίας, πάλι ηρωικά στέκε-
ται δίπλα του και τον βοηθάει, ε-
νεχόµενη την ατσαλιά στο σπίτι 
από τα αποξύσµατα από το δέρµα 
ή τα κοµµατάκια από το χαρτόνι 
όταν ο Καραγκιοζοπαίκτης φτιά-
χνει τις φιγούρες του, αλλά και µε 
την ουσιαστική βοήθεια στην δου-
λειά, σαν βοηθός καραγκιοζοπαί-
κτη, µια και οι βοηθοί κι αυτού εί-
ναι δυσεύρετοι». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Οι σύζυγοι των καραγκιοζο-
παικτών που δεν παραβρέθηκαν 
στην γιορτή, µπορούν να παρα-
λάβουν τα διπλώµατά τους τις 
ηµέρες και τις ώρες που τα γρα-
φεία µας είναι ανοιχτά ή να επι-
κοινωνήσουν µε τον ΙΑΣΩΝΑ 
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟ στο τηλ: 
98.32.135 

 
 

 

Γενική συνέλευση  
ακτική γενική Συνέλευση 
του Σωµατείου θα γίνει το 
Σάββατο 4 Μάη 1996 και 

ώρα 9.30 π.µ στα γραφεία µας. 

Θέµατα:  
1.Απολογισµός δράσης της  

προηγούµενης περιόδου 
2.Έκθεση Ελεγκτικής επιτρο-

πής από Οκτώβρη 1994 µέχρι Ο-
κτώβρη 1995 
 

Ο Καραγκιόζης σε 
«ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ» 

ετά από ενέργειες του 
Σωµατείου ο Ο.Τ.Ε. έκα-
νε δεκτό το αίτηµά µας 

για να εντάξει σε τηλεκάρτα σχέ-
διο µε φιγούρες του Καραγκιόζη. 
Μέχρι τέλος Μαίου όσοι ενδιαφέ-
ρονται να είναι το σχέδιό τους 
στην «τηλεκάρτα,  µπορούν να φι-
λοτεχνήσουν έγχρωµη µακέτα ύ-
ψους σχεδίου 22cm και πλάτος 
34cm για το σκοπό αυτό. Επικοι-
νωνήστε µε τον Πρόεδρο  
40.07.125 & 
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 
κθεση µε τις φιγούρες του 
ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ ορ-
γανώθηκε στο Πνευµατικό 

Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων από 
τον Σύλλογο φίλων του Γιάννη 
Σκαρίµπα.  

Θα διαρκέσει µέχρι τις 30/4. 
Αρκετά από τα εκθέµατα έχουν 
φιλοξενηθεί στις εκθέσεις που έχει 
οργανώσει το Σωµατείο µας στο 
Κερατσίνι και στην Ν. Ιωνία. 

 

 

 

ΑΚΟΜΑ ΠΑΙΖΟΥΝ 
 

 χειµερινή σεζόν τελειώνει 
την Κυριακή των Βαίων. 
Παρ’ όλα αυτά µερικοί συ-

νάδελφοι επιµένουν µέχρι τέλος 
Μαίου τουλάχιστον. Είναι: 

• Ο Καραγκιόζης του Σπυρό-
πουλου. 

• Οι Παραδοσιακές παρα-
στάσεις του Κυριάκου ∆ε-
σύλλα. 

• Καραγκιόζης από τους α-
δελφούς Αθανασίου. 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
ο Πανελλήνιο Σωµατείο 
Θεάτρου Σκιών, γιορτάζο-
ντας  τα 70 του χρόνια, ορ-

γάνωσε έκθεση φιγούρας , σκηνι-
κών και ρεκλάµας θεάτρου Σκιών 
σε συνεργασία µε τον Ιωνικό Σύν-
δεσµο στην Νέα Ιωνία από 6 - 19 
Νοέµβρη. 

Τα εγκαίνια έγιναν την ∆ευτέ-
ρα 6 Νοέµβρη µε µεγάλη επιτυχία. 

Περιλάµβανε φιγούρες σκηνικά 
και ρεκλάµες από όλο το φάσµα 
των καραγκιοζοπαικτών, ζωγρά-
φων του Καραγκιόζη µε ιστορικές 
φιγούρες πάνω από 100 χρόνων, 
αλλά και του σήµερα.  

 Ακόµη εκτέθηκαν σε ειδικό 
ταµπλό, εργαλεία από το πρόσφα-
το απόκτηµα - δωρεά του αείµνη-
στου Θέµη Καράµπαλη προερχό-
µενο από δυο  γενιές καραγκιοζο-
παικτών, του Κώστα Καράµπαλη, 
και του Θέµη Καράµπαλη αλλά 
και από το πλούσιο αρχείο του φι-
γούρων και πινάκων του Σωµατεί-
ου.  Άλο ειδικό ταµπλό, περιλάµ-
βανε φιγούρες φιλοτεχνηµένες από 
τον µεγάλο λογοτέχνη, πεζογράφο 
και ιστορικό Γιάννη Σκαρίµπα, 
προσφορά του «Συλλόγου φίλων 
Γιάννη Σκαρίµπα». 

  Αλφαβητικά τα εκθέµατα πε-
ριλάµβαναν έργα των: 

Αβρααµ, Αγαπητού - Ζεστού, 
Αθηναίου, Ακριτίδου, Αλιµπέρτη, 
Ασπιώτη, Βάγγου, Βίκα, Ιδαλία, 
Καπετανίδη, Καράµπαλη Κ., Κα-
ράµπαλη Σπ, Κυριαζόπουλου, 
Κωστιδάκη, Λιάκου, 

Μαµάη, Μάνου, Μπαλούρδου 
Αυγ., Μπαλούρδου Ι.,  Πλέσσα Φ., 
Πολυκάρπου Ιωσ., Σπαθάρη,  
Φρέρη, Χαρίδηµου,  Χατζή, Ψαρι-
ανού, 

Για τους φιλοτελιστές,  στις 7 
Νοέµβρη  6-9 µ.µ.  έγινε η σφρά-
γιση µε αναµνηστική σφραγίδα 
πρώτης κυκλοφορίας µε θέµα τα 
70 χρόνια από την ίδρυσή του Σω-
µατείου 

Η έκθεση είχε τόσο µεγάλη ε-
πιτυχία, που σιωπηρά παρατάθηκε 
η λειτουργία της άλλες τρεις µέ-
ρες. Παρελάσανε σχεδόν όλα τα 
σχολεία της Ν. Ιωνίας, αλλά και 
πολλά από τις άλλες περιοχές της 
Αττικής. 

 
 
 
 
 

ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ 
από τον Γιάνναρο 

 
πό  τον  Γιάνναρο είχαµε 
εκπλήξεις και στις δύο εκ-
δηλώσεις του Σωµατείου. 

Και στις δύο η αναφορά ήταν η 
γυναίκα. 
Στα εγκαίνια της έκθεσης έπαιξε  
ένα διάλογο αναφορικά  µε το από 
πού προήλθε ο άνθρωπος. 

Στην εκδήλωση για την γυναί-
κα έπαιξε «Το φονικό εργαλείο». 

Να σαι καλά πάντα Γιάνναρε. 
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Ο Σταύρος Μπένος 
Υπουργός Πολιτισµού 

 Στην νέα κυβέρνηση του Κώστα Ση-
µίτη, Υπουργός Πολιτισµού ανέλαβε ο µέ-
χρι πριν Υφυπουργός Σταύρος Μπένος.  

Του ευχόµαστε καλή επιτυχία, και να 
µην ξεχάσει τις δεσµεύσεις του προηγού-
µενου υπουργού: 

1. Τιµητική σύνταξη στους 
καραγκιοζοπαίκτες. 

2. Ίδρυση Εθνικής Σκηνής 
Θεάτρου Σκιών. 
Το Σωµατείο µας έχει ζητήσει ραντεβού 
από τον νέο Υπουργό, αλλά µέχρι σήµερα 
δεν έχει επιτευχθεί.  

 
 

 

Εκδήλωση  για τον Χαρίδηµο 
Στην  Γενική  Συνέλευση  του  Σωµατείου ,  το  Σάββατο  4 Μάη ,  θα  γίνει  συζήτηση  

µε  θέµα :  Ο  καλλιτέχνης  Γιώργος  Χαρίδηµος .  Μετά  την  ολοκλήρωσή  της  συνέ-
λευσης ,  το  Σώµα ,  θα  αναχωρήσει  για  την  Πλάκα ,  όπου  στο  φανάρι  του  ∆ιογένη  
θα  γίνει  κατάθεση  στεφανιού ,  και  θα  ακουστεί  η  φωνή  του  από  την  παρέµβασή  
του  στο  Α ’  Πανελλήνιο  συνέδριο  για  τον  Καραγκιόζη  που  έγινε  τον  Απρίλη  του  
1987 στο  Πνευµατικό  κέντρο  του  δήµου  Αθηναίων ,  και  θα  παιχτεί  απόσπασµα  
από  παράσταση  του  Χαρίδηµου .  

 

Τα τραγούδια του Καραγκιόζη 
 

 

 
 
Μετά την εξάντληση του δίσκου και της κασέ-

τας µε τα «τραγούδια του Καραγκιόζη» µε τους 
αείµνηστους Σπύρο και Θέµη Καράµπαλη, η εται-
ρία BMG έβγαλε και CD που σηµαίνει πιστότερη 
και ποιοτικότερη απόδοση το CD έχει τον αριθµό 
RCA 70199  

Αυτό το χρήσιµο εργαλείο, δεν πρέπει να λείπει 
από κανένα καραγκιοζοπαίκτη. 

 
Πωλείται στα κεντρικά δισκοπωλεία. 

 


