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Αν�μεσα στην ιδ�α 
Και στο γεγον�ς 
Αν�μεσα στην κ�νηση 
Και στην πρ�ξη 
Η Σκι� π�φτει 

Αν�μεσα στη σ�λληψη 
Και στη δημιουργ�α 
Αν�μεσα στη συγκ�νηση 
Και στην ανταπ�κριση 
Η Σκι� π�φτει

                      Τ. Σ. Έλιοτ1

ΤΟ ΘΕ ΑΤΡΟ ΣΚ ΙΩΝΟ ΘΕ ΑΤΡΟ ΣΚ ΙΩΝ αγκαλι�ζει τη συμβολικ* �ννοια 
της σκι�ς και την ενσωματ,νει, παρουσι�ζοντας την 
ανταν�κλαση της ζω*ς. Με τις επ�πεδες, δισδι�στατες 
φιγο�ρες του, που προβ�λλουν τις σκι�ς τους π�νω στη 
φωτισμ�νη οθ�νη, το θ�ατρο σκι,ν μεταμορφ,νει την 
πραγματικ�τητα σε �νειρο. Κ�θε στοιχε�ο εν�ς �ργου 
ε�ναι αναγνωρ�σιμο, χωρ�ς να αποτελε� ακριβ* αντιγρα-
φ* της πραγματικ�τητας, αλλ� την πλησι�ζει μ�σα απ� 
τη μεταμ�ρφωση και την παραπο�ηση. Με κ�ντρο τον 
μπερντ� τοποθετε� απ� τη μ�α μερι� της οθ�νης τον κα-
ραγκιοζοπα�χτη που χειρ�ζεται τις φιγο�ρες, και απ� την 
�λλη τους θεατ�ς. Αν�μεσα σε αυτο�ς τους δ�ο ζωντανο�ς 
συντελεστ�ς της παρ�στασης, μια σειρ� απ� διαφανε�ς 
δερμ�τινες φιγο�ρες μεταδ�δουν και αποδ�δουν την πραγ-
ματικ* ζω* με αφηρημ�νο τρ�πο. 

Τ�σο στην Ελλ�δα �σο και στην Τουρκ�α γ�νεται δη-
μοφιλ�ς ως ε�δος ψυχαγωγ�ας. Το θ�ατρο σκι,ν ε�ναι μια 
ιδι�ζουσα και μοναδικ* περ�πτωση για τη μελ�τη του 

ιστορικο� και πολιτιστικο� π�νακα ως προς τη σ�μπλευση 
της ελληνικ*ς ιστορ�ας με την οθωμανικ*. Η σχ�ση του 
οθωμανικο� και του ελληνικο� λαϊκο� θε�τρου ε�ναι στε-
ν* και η πορε�α τους �χει μια χρονικ* ακολουθ�α: ο Καρα-
γκι�ζης γεννι�ται την ,ρα που σβ*νει ο Κaragöz, �στερα 
απ� ζω* τεσσ�ρων αι,νων.2 Σε μια αδιατ�ρακτη συν�χεια 
το ελληνικ� θ�ατρο σκι,ν εμφαν�ζεται στο τ�λος του 19ου 
αι,να και μορφοποιε�ται στις αρχ�ς του 20ο�, �ταν πια 
�χει εκπνε�σει το τουρκικ� θ�ατρο σκι,ν. Παρ�λληλα με 
την παρακμ* των Οθωμαν,ν που δ�νει στην Ελλ�δα την 
ευκαιρ�α για τη σταδιακ* αποκοπ* της απ� τον κορμ� της 
αυτοκρατορ�ας και την ανεξαρτητοπο�ησ* της, στα τ�λη 
του 19ου αι,να αρχ�ζει να στ*νεται ο Καραγκι�ζης.3 Τα 
βασικ� και πιο γν,ριμα σ*μερα �ργα του ελληνικο� θε�-
τρου σκι,ν συνιστο�ν υιοθεσ�ες των αντ�στοιχων πρωτ�-
τυπων του οθωμανικο�. Όμως στην ουσ�α, μ�σα απ� την 
αναγκαστικ* διαδικασ�α του εξελληνισμο� τους υπ�ρχει 
μια συν�χεια και, χωρ�ς να αφ*σουν κεν�, συμπληρ,νουν 
χρονικ� το ιστορικ� momentum. 

Ο το�ρκικος Κaragöz μας κληροδ�τησε, αναμφ�βολα, 
το �νομα του ομ,νυμου πρωταγωνιστ*, αλλ� και τα πε-
ρισσ�τερα κε�μενα των κωμικ,ν �ργων καταγραμμ�να πο-
λ� πριν απ� τα ελληνικ�.4 Έτσι ο Karagöz μας παρε�χε τα 
αρχικ� μοντ�λα π�νω στα οπο�α βασ�στηκαν τα αντ�στοι-
χα �ργα του ελληνικο� Καραγκι�ζη. Το ελληνικ� θ�ατρο 
σκι,ν υιοθ�τησε τον σκελετ�, την πλοκ*, τους βασικο�ς 
διαλ�γους αλλ� και, ορισμ�νες φορ�ς, τυποποιημ�να 
κομμ�τια, φτ�νοντας μ�χρι τους χαρακτ*ρες. Αυτ� μπο-
ρε� να στοιχειοθετηθε� με ακρ�βεια μ�σα απ� τα �δια τα 
�ργα με κοιν� κε�μενα και μια παρ�λληλη αν�γνωση. 

Αυτ�ς οι ομοι�τητες του ελληνικο� θε�τρου σκι,ν με 
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το τουρκικ� θα *ταν λ�θος να μελετηθο�ν σαν μια απλ* 
δανειοδ�τηση. Π�ρα απ� αυτο�ς τους κοινο�ς παρ�γο-
ντες, προ�χει το γεγον�ς μιας βαθ�τερης ομοιομορφ�ας 
που �γκειται στην κοιν* κοινωνικ* υποδομ* αι,νων με 
�μοιους καν�νες διο�κησης, συμπεριφορ�ς και αντ�λη-
ψης. «Την�καχυποψία�του�χωριάτη�προς�την�κυβέρνηση�
–ειδικά�τον�χωροφύλακα�ή�τον�εφοριακό–�μπορεί�να�τη�
βρούμε�και�να�την�καταγράψουμε�σαν�μια�ειδική�γνώση�
στη�μακρά�περίοδο�της�οθωμανικής�κατοχής.�Αυτοί�οι�δύο�
θεσμοί�ήταν�αυτοί�που�μίσησαν�και�πολέμησαν�οι�χωρικοί�
για�αιώνες».5 

Αναμφ�βολα, ο Καραγκι�ζης ε�ναι απ�λυτα ελληνικ�ς 
ως λαϊκ� θ�αμα και προφορικ* παρ�δοση. Όμως το βασι-
κ� και εξ�σου αδιαμφισβ*τητο γεγον�ς ε�ναι �τι ο Κaragöz 
προϋπ*ρχε του Καραγκι�ζη. Δεν υπ�ρχει τ�ποτε το αξιοπε-
ρ�εργο: τα αν,νυμα �ργα, προϊ�ντα προφορικ*ς παρ�δο-
σης και κοινοκτημοσ�νης σε �ναν ρευστ� κοινωνικ� χ,ρο, 
πα�ρνουν και αφομοι,νουν στοιχε�α απ� �που μπορο�ν. Το 
ελληνικ� θ�ατρο σκι,ν βασ�στηκε στη δανειοδ�τηση των 
αρχικ,ν οθωμανικ,ν προτ�πων. Αυτ* η υιοθεσ�α *ταν φυ-
σιολογικ*. Σ*μερα γ�νεται πολ� πιο ενδιαφ�ρουσα, �ταν 
δεχτο�με τις ομοι�τητες μεταξ� των αντ�στοιχων θε�τρων 
και τις μελετ*σουμε σαν τα ευκριν* στοιχε�α της Ανατο-
λ*ς στον πολιτισμ� μας, νομιμοποι,ντας �τσι το παρελ-
θ�ν μας. Στις διαφορ�ς *ταν και ε�ναι ε�κολο να εντοπ�σει 
κανε�ς τα σημε�α του αναδυ�μενου Ελλαδ�τη στραμμ�νου 
στη Δ�ση. 

Η χρησιμ�τητα του Karagöz �γκειται στο �τι *ταν �νας 
αντανακλαστικ�ς π�νακας της οθωμανικ*ς κοινων�ας, την 
οπο�α η Ελλ�δα γν,ριζε και στην οπο�α �ως �να σημε�ο 
συμμετε�χε. Ήταν �να κομμ�τι της αυτοκρατορ�ας, που 
σταδιακ� μεγ�λωσε γεωγραφικ�, μ�χρι την πλ*ρη ανε-
ξαρτητοπο�ησ* του. Μ�σα απ� τη διακωμ,δηση της κα-
θημεριν�τητας, ο Καραγκι�ζης απεικ�νισε ακριβ,ς αυτ� 
τον αγ,να της Ελλ�δας, π�ρα απ� τον π�λεμο, να ξεφ�γει 
απ� τη σφα�ρα επιρρο*ς της πολυεθνικ*ς Οθωμανικ*ς 
αυτοκρατορ�ας της οπο�ας αποτελο�σε μ�ρος. 

Όταν εμφαν�στηκε ο Καραγκι�ζης το 1841,6 *ταν νωπ* 
η Συνθ*κη της Αδριανο�πολης του 1829 για την ανε-
ξαρτησ�α της Ελλ�δας, της οπο�ας η επικρ�τεια �φτανε 
τ�τε μ�χρι τον Β�λο. Ήταν μια πολ� μικρ* και φτωχ* 
χ,ρα και ο κ�σμος μ�λις ε�χε πιστ�ψει στην ανεξαρτη-
σ�α της. Ήδη την εποχ* εκε�νη οι Φιλικο�, ο Υψηλ�ντης 
αλλ� και ο Καποδ�στριας *ταν παρελθ�ν. Οι β�σεις του 
ν�ου κρ�τους ε�χαν τεθε� και η βασιλε�α του Όθωνα *ταν 
πραγματικ�τητα. 

Εικ. 1. Ο Λαζ (Λαζ�ς * Π�ντιος), φιγο�ρα του τουρκικο� 
θε�τρου σκι,ν, περγαμην*. Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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Το πρ,το σ�νταγμα της Ελλ�δας στην απ�σχισ* της 
απ� την αυτοκρατορ�α �κανε την επ�σημη δι�κριση, απο-
καλ,ντας τους κατακτητ�ς Οθωμανο�ς και �χι Το�ρκους. 
Με το Σ�νταγμα του 1844 ε�χε επ�λθει μια ωρ�μανση των 
εθνικ,ν επιδι,ξεων και επανακαθορ�στηκε για �λλη μια 
φορ� ο στ�χος: «Ο�πόλεμος�ήτον�γενικώς�όλης�της�ελ%
ληνικής�φυλής�κατά�των�Μωαμεθανών,�και�τούτο�ουδείς�
αρνείται.�Ούτω�τον�εξέλαβεν�η�Ευρώπη,�ο�Σουλτάνος�και�
αι�Εθνικαί�μας�Συνελεύσεις». Οι Εθνικ�ς Συνελε�σεις 
�θεσαν τις β�σεις του ν�ου κρ�τους και οι ευρωπαϊκ�ς 
δυν�μεις στ*ριξαν τον αγ,να κατ� του σουλτ�νου. Στην 
περ�πτωση αυτ* ο σουλτ�νος *ταν ολ�κληρη η Ανατολ*, 
η αντ�περα �χθη. Αυτ* την επ�σημη θ�ση την αποδ�χθηκε 
και την αναπαρ�στησε στο σκηνικ� του το λαϊκ� θ�ατρο· 

ωστ�σο, οι χαρακτ*ρες του απεικ�νιζαν μια πιο σ�νθετη 
πραγματικ�τητα. 

Ο Καραγκι�ζης συν�ψισε τη δημιουργ�α του ν�ου 
κρ�τους-�θνους. Δεν ξ�φυγε με τον δικ� του τρ�πο απ� 
τα σημε�α αναφορ�ς του συντ�γματος, τις εθνοσυνελε�-
σεις, τον σουλτ�νο και τη σ�μπραξη της Ευρ,πης. Το 
θ�ατρο σκι,ν λειτουργε� μ�σα σε �να αδρ� πλα�σιο, �πως 
τα σ�νορα της χ,ρας του. Αποτελε�ται απ� �να αυστηρ� 
και τυποποιημ�νο σκηνικ� με δ�ο στοιχε�α, την καλ�βα 
του Καραγκι�ζη αριστερ� και το σαρ�ι δεξι�. Ε�ναι απλ�, 
�πως �λες οι περιλ*ψεις μιας κατ�στασης. Ε�ναι οι δ�ο 
παρατ�ξεις, οι Έλληνες και οι Το�ρκοι, σε συνεχ* επι-
κοινων�α, σε καθημεριν* συνδιαλλαγ* και, στην ουσ�α, 
αντιμ�τωπες απ� την αρχ* μ�χρι το τ�λος.

Εικ. 2. Το Τζ�νι απ� το �ργο Cazutâr�[Τζατζ�γριες * Μ�γισσες], φιγο�ρα του τουρκικο� θε�τρου σκι,ν, περγαμην*. 
Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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Ακριβ,ς επειδ* μορφοποι*θηκε στη δι�ρκεια της δια-
δικασ�ας για τη δημιουργ�α του εθνικο� κρ�τους, ο Κα-
ραγκι�ζης δ�νει την εικ�να εν�ς κ�σμου ρευστο�, �σον 
αφορ� τις ταυτ�τητες των ηρ,ων του και τις αξ�ες τους. 
Ε�ναι η ακριβ*ς προσ�γγιση των δυσκολι,ν που αντιμετ,-
πισαν οι Ελλαδ�τες στην αποδοχ* της ν�ας τους εθνικ*ς 
ταυτ�τητας και στην απ�ρριψη της οθωμανικ*ς σκοπι�ς. 
Αυτ� αντανακλ�ται στην επιλογ* των ηρ,ων και ακ�μα 
πιο �μεσα μεταφ�ρεται απ� την αντ�ληψ* τους για τον 
κ�σμο. 

Ο αυτ�ματος τρ�πος καταγραφ*ς της κοινωνικ*ς 
πραγματικ�τητας ε�ναι αξ�ωμα για την προφορικ* παρ�-

δοση. Σαν αποτ�λεσμα, το θ�ατρο σκι,ν –σαν μοναδικ* 
�κφρασ* της– μπορε� να αποτελ�σει σ*μερα �να αρχε�ο 
της εποχ*ς του. Το γεγον�ς �τι μ�σα απ� τον αυτοσχε-
διασμ� �κανε κριτικ* των γεγον�των σε �να μεγ�λο και 
απροσδι�ριστο, δημογραφικ� και ταξικ�, κοιν� αν�γκα-
ζε τον καραγκιοζοπα�χτη να ταυτ�ζεται με το κοιν� του 
και να μιλ� την �δια γλ,σσα με αυτ�.7 Ήταν �νας ρ�λος 
αντ�στοιχος με τα σημεριν� ΜΜΕ, �σον αφορ� την επι-
κοινων�α με τον μ�σο �νθρωπο. Το θ�ατρο σκι,ν βοηθ� 
σ*μερα ως παραπληρωματικ* πτυχ* της ιστορ�ας και μας 
επιτρ�πει να αντιληφθο�με τα μεταβατικ� στ�δια εν�ς 
αρτισ�στατου �θνους. Η αν�γκη προσ�γγισης της μ�ζας 

Εικ. 3. Απ� αριστερ� προς τα δεξι�: ο Χατζιβ�ρ, η Ζενν� και το Τζ�νι, φιγο�ρες του τουρκικο� θε�τρου σκι,ν, περγαμην*. 
Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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με την αναπαραγωγ* και τη ρεαλιστικ* αντιμετ,πιση 
της καθημεριν�τητας *ταν ζ*τημα επιβ�ωσης για τον Κα-
ραγκι�ζη. Ως αποτ�λεσμα, τα �ργα μας παρ�χουν θ�σεις 
λιγ�τερο επεξεργασμ�νες απ� τις επ�σημες θ�σεις της 
εθνικ*ς μας ιστορ�ας.

Στην ουσ�α, το θ�ατρο σκι,ν γενν*θηκε �ταν η μισ* 
Ελλ�δα υπαγ�ταν ακ�μη στην Οθωμανικ* αυτοκρατο-
ρ�α. Ήταν �να μεσοδι�στημα, �ταν ακ�μα ο απελευ-
θερωμ�νος Ελλαδ�της, αν και απαλλαγμ�νος απ� την 
παρουσ�α του μουσουλμανικο� στοιχε�ου, δεν ε�χε ακ�μα 
συναισθηματικ� συνειδητοποι*σει �τι δεν ε�ναι πια οθω-
μαν�ς υπ*κοος. Ύστερα απ� 400 χρ�νια ως μ�λος του 

ισχυρο� ελληνορθ�δοξου μιλ�τ, δεν ε�χε ακ�μα προλ�βει 
να αποβ�λει την κοσμοθεωρ�α του και να αλλ�ξει τη στ�-
ση του. Ο κ�σμος του αν*κε τ�σο στον πολυεθνικ�, πολυ-
πολιτισμικ� και πολυθρησκευτικ� κ�σμο μιας γν,ριμης 
αυτοκρατορ�ας, �σο και σε αυτ�ν της μικρ*ς και φτωχ*ς 
χριστιανικ*ς χ,ρας του.

Σε αντ�θεση με τους διανοουμ�νους, που υπερπ*δησαν 
το Βυζ�ντιο για μια απευθε�ας σ�νδεση των Νεοελλ*νων 
με τους αρχα�ους, ο λα�ς διατ*ρησε το φυσικ� μ�τρο των 
αλλαγ,ν, αλλοι,νοντας σταδιακ� τη συνθετικ* εικ�να 
της καθημεριν�τητας και της κοσμοθεωρ�ας του. Σε αυτ* 
την περ�οδο με τα ελ�χιστα �ντυπα και βιβλ�α η συμμε-

Εικ. 4. Απ� αριστερ� προς τα δεξι�: ο Μπαμπ� Χιμμ�τ (Το�ρκος αντ�στοιχος του Μπαρμπαγι,ργου), 
ο Μπεμπερου� (αντ�στοιχος του Μορφονιο�) και ο Καραγκι�ζ, φιγο�ρες του τουρκικο� θε�τρου σκι,ν, περγαμην*. 

Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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τοχ* του Καραγκι�ζη, με ρ�λο αντ�στοιχο με τα σημεριν� 
ΜΜΕ στην πληροφ�ρηση, *ταν σημαντικ* ως προς την 
καταγραφ* των αλλαγ,ν. Το λαϊκ� θ�ατρο ε�ναι απλ,ς 
μια ιδια�τερα ενδεικτικ* περ�πτωση �μεσης αναπαραγω-
γ*ς της πραγματικ�τητας. 

Στ�χος του θε�τρου σκι,ν
Ο στ�χος του Καραγκι�ζη, �πως *ταν κι ο στ�χος του 
�διου του Αγ,να, *ταν ο Το�ρκος. Άλλωστε, η επ�σημη 
θ�ση του πρ,του συντ�γματος *ταν �τι: «Επαρχίαι�της�
Ελλάδος�είναι�όσαι�έλαβον�και�θα�λάβωσι�τα�όπλα�κατά�
της�Οθωμανικής�δυναστείας». Αυτ* η θ�ση *ταν απ�λυτα 
προσαρμοσμ�νη στα ιστορικ� δρ,μενα. Με τη δικ* του 
κλ�μακα αξι,ν το ελληνικ� λαϊκ� θ�ατρο εναρμον�στη-
κε με τις θ�σεις αυτ�ς. Απ� την αρχ* ε�χε �να διπολικ� 
σ�στημα λογικ*ς, ασπρ�μαυρο. Κινο�νταν π�ντα σε δ�ο 

παραμ�τρους, β�ζοντας τους Έλληνες χριστιανο�ς, απ� 
τη μ�α μερι�, με κ�ντρο την καλ�βα του Καραγκι�ζη, και, 
απ� την �λλη, τους Το�ρκους και τους Τουρκαλβανο�ς 
μουσουλμ�νους να κινο�νται γ�ρω απ� το σαρ�ι. Ε�ναι 
�νας βασικ�ς �ξονας, πολ� λειτουργικ�ς, αναλλο�ωτος 
μ�σα στα χρ�νια. 

Παρ� το �τι οι Έλληνες αρχ�ζουν να συσπειρ,νονται 
γ�ρω απ� τον πυρ*να του πρ,του ελλαδικο� χ,ρου, η 
μορφ* της αν,τατης εξουσ�ας παραμ�νει το σαρ�ι, ο 
πασ�ς και ο βεζ�ρης. Το θ�ατρο σκι,ν χρησιμοποιε� το 
σαρ�ι και τους Το�ρκους ως στ�χο, αντανακλ,ντας την 
ιστορικ* πραγματικ�τητα. Οι λ�γοι ε�ναι �τι για τον μ�σο 
Έλληνα, ακ�μα και τον Πελοπονν*σιο, το σαρ�ι αντιπρο-
σωπε�ει το κ�ντρο της εξουσ�ας και αυτ� πολεμ�.8 Όμως 
το σαρ�ι,  το αντ�στοιχο παλ�τι, *ταν π�ντα η κατοικ�α μ�-
νο του σουλτ�νου. Στην ουσ�α, ο σουλτ�νος καθ�ριζε ποιο 

Εικ. 5. Απ� αριστερ� προς τα δεξι�: ο Τουγσο�ζ Ντεγ* Μπεκ�ρ, ο Αρ�πης, ο Λαζ και ο Τσεγεμπ*, φιγο�ρες του τουρκικο� 
θε�τρου σκι,ν, περγαμην*. Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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*ταν το σαρ�ι ανεξ�ρτητα απ� το αν *ταν στην ανατολικ* 
* τη δυτικ* �χθη του Βοσπ�ρου, σε κ�θε περ�πτωση �μως 
στην Κωνσταντινο�πολη. Το θ�ατρο σκι,ν β�ζει το σαρ�ι 
απ�ναντι απ� την καλ�βα. 

Το γεγον�ς �τι δεν εμφαν�ζει στη σκην* τον σουλτ�νο 
ε�ναι δε�γμα του υποσυνε�δητου σεβασμο� των Οθωμα-
ν,ν για τον απρ�σιτο �ρχοντα. Ε�ναι �να α�σθημα που το 
συμμερ�ζονται οι Ελλαδ�τες και �χει απ�λυτη ισχ� για 
τους Έλληνες υπηκ�ους της Υψηλ*ς Π�λης, και ειδικ� 

για τους συνεργ�τες του σουλτ�νου, τους Φαναρι,τες. Το 
θ�ατρο σκι,ν δεν τοποθετε� τον σουλτ�νο αλλ� επιλ�γει 
‒σωστ� ιστορικ�‒ τον πασ�, τον στρατιωτικ� διοικητ*, 
ως αν,τατη μορφ* εξουσ�ας στον ελλαδικ� χ,ρο. Η 
εναλλαγ* του πασ� με τον βεζ�ρη ε�ναι μια αυθαιρεσ�α 
του λαϊκο� θε�τρου.

Το σαρ�ι τοποθετε�ται στη σκην* μετ� την Επαν�στα-
ση και αποκτ� λ�γο �παρξης. Ε�ναι το σημε�ο που η Ελ-
ληνικ* επαν�σταση περν� �μεσα το μ*νυμ� της και χω-

Εικ. 6. Απ� αριστερ� προς τα δεξι�: ο Καραγκι�ζ και ο Χατζιβ�τ στο χαμ�μ, φιγο�ρες του τουρκικο� θε�τρου σκι,ν, 
περγαμην*. Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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ρ�ς καθυστ�ρηση μετατρ�πει τον Το�ρκο σε τελικ� στ�χο. 
Αυτ* �λλωστε η στροφ* ε�ναι και δομικ� η ουσιαστικ* 
ποιοτικ* διαφορ� του ελληνικο� απ� το τουρκικ� θ�ατρο 
σκι,ν στις περιπτ,σεις που �χουν την �δια πλοκ*. Σε �λα 
τα �ργα, ανεξαιρ�τως, ο Καραγκι�ζης αρχ�ζει με αντιπα-
ρ�θεση, β�ζοντας το σαρ�ι απ�ναντι απ� την καλ�βα. 

Το �λλο σημαντικ� στοιχε�ο, που γν,ριζαν οι Έλληνες 
του 19ου αι,να και σ*μερα �χει ατον*σει τελε�ως ακ�-
μα και στους Το�ρκους, ε�ναι �τι ο σουλτ�νος *ταν και ο 
χαλ�φης, ο θρησκευτικ�ς ηγ�της, ως ο απευθε�ας απ�γο-
νος του Μω�μεθ. Ο χαλ�φης ε�χε ιδια�τερη βαρ�τητα ως 
σ�μβολο του Ισλ�μ, που δεν τη διαθ�τει ο�τε ο Π�πας, 
και σαφ,ς �χι ο Πατρι�ρχης. Σε �ναν κ�σμο βαθι� θρη-
σκευ�μενο που �βγαινε απ� το θεοκρατικ� σ�στημα των 
μιλ�τ, θα *ταν ιεροσυλ�α να τοποθετηθε� στη σκην*. Ο 
μ�σος καραγκιοζοπα�χτης μ�χρι τη Συνθ*κη της Λοζ�ν-
νης *ταν σε πλ*ρη γν,ση της υπεροχ*ς αυτο� του συμ-
βολικο� ρ�λου.

Αυτ�ς ε�ναι και ο λ�γος που δεν γ�νεται καμ�α αναφορ� 
στον Πατρι�ρχη, ο οπο�ος παραμ�νει η αν,τατη εξουσ�α 
στην οπο�α λογοδοτε� το ελληνορθ�δοξο μιλ�τ. Μπορε� 
η Αντιβασιλε�α του Όθωνα να ανακ*ρυξε ανεξ�ρτητη την 
Εκκλησ�α της Ελλ�δας, δεν κατ�φερε �μως να αποδυνα-
μ,σει τη συναισθηματικ* εξ�ρτηση απ� το Οικουμενικ� 
Πατριαρχε�ο, και ο Καραγκι�ζης αυτ� το σεβ�στηκε. 

Ακριβ,ς επειδ* το λαϊκ� θ�ατρο λειτουργο�σε με τον 
παλμ� της εποχ*ς, �κανε τον Το�ρκο προ�χοντα στ�χο 
του ελληνικο� θε�τρου σκι,ν. Κι αυτ� *ταν το πρ,το 
β*μα της αφ�πνισης και της ν�ας ταυτ�τητ�ς του, την 
οπο�α διαμορφ,νει επιτιθ�μενος στον Το�ρκο που τον 
σκλ�βωσε και τον εξουσ�ασε παρ� τη θ�λησ* του επ� 
αι,νες. Παραμ�νει το βασικ� σημε�ο αναφορ�ς και περι-
τριγυρ�ζεται απ� χαρακτ*ρες με ιστορικ* υπ�σταση και 
λειτουργικ* δ�ναμη. 

Αντ�θετα, στον Karagöz δεν υπ�ρχει στ�χος στα �ργα 
αντ�στοιχος με εκε�νον του Το�ρκου στα ελληνικ� �ργα. 
Στο οθωμανικ� θ�ατρο σκι,ν �ρχεται στο τ�λος η κ�θαρ-
ση με την αποκ�λυψη της αλ*θειας και την τιμωρ�α του 
αν*θικου, μικροαπατε,να *ρωα Καραγκι�ζ. Αυτ� δια-
τηρε�ται στον Καραγκι�ζη, στο τ�λος του οπο�ου π�ντα  
αποκαλ�πτονται οι πονηρι�ς και οι κλεψι�ς και τρ,ει 
ξ�λο απ� τον Τουρκαλβαν� Βεληγκ�κα * απ� τον Μπαρ-
μπαγι,ργο. 

Αν και πολλ� πρ�γματα �λλαξαν απ� την πρ,τη γρα-
πτ* μνε�α για το θ�ατρο σκι,ν το 1841, εκε�νο που �μεινε 
αναλλο�ωτο μ�χρι σ*μερα ε�ναι το σκηνικ� με αυτ� τον 

αυστηρ� διαχωρισμ�. Γ�ρω απ� την καλ�βα συσπειρ,-
νονται οι χριστιανο� και ο Εβρα�ος, και απ�ναντι ε�ναι οι 
μουσουλμ�νοι ως �ρχουσα τ�ξη, με τους Τουρκαλβανο�ς 
ως εκτελεστικ* εξουσ�α.

Τον 19ο αι,να, �ταν δημιουργε�ται και διαμορφ,νεται 
το θ�ατρο σκι,ν στ*νοντας τον ιστ� του, πιθαν�τατα ο 
Karagöz να παιζ�ταν και στην Ελλ�δα, η οπο�α *ταν 
επαρχ�α της Οθωμανικ*ς αυτοκρατορ�ας. Οποιαδ*πο-
τε υπ�θεση δεν θα θεωρο�νταν παρ�τολμη, δεδομ�νου 
�τι *ταν φυσικ* η πολιτιστικ* ρευστ�τητα στις μη θρη-
σκευτικ�ς εκδηλ,σεις και το θ�ατρο σκι,ν *ταν απ� τα 
ελ�χιστα θε�ματα για τον φτωχ� �νθρωπο της εποχ*ς. 
Ήδη ο Karagöz βρισκ�ταν σε πλ*ρη ακμ* τον 19ο αι,να, 
�χοντας παρελθ�ν 300 χρ�νων. Αν υπ*ρχαν παραστ�σεις, 
και πιθαν�τατα αυτ* ε�ναι μια ρεαλιστικ* αντιμετ,πιση, 
θα *ταν μια πρ,τη εξελληνισμ�νη μορφ* του τουρκικο� 
θε�τρου σκι,ν. Τα αστε�α των προεπαναστατικ,ν παρα-
στ�σεων θα απευθ�νονταν στο ελληνικ� ακροατ*ριο, 
αλλ� θα διατηρο�σαν πολιτικ* ισορροπ�α αναγκαστικ� 
για την επιβ�ωσ* τους και τη συν�χιση της δουλει�ς των 
καραγκιοζοπαιχτ,ν. Τα μετεπαναστατικ� κε�μενα και οι 
καταγραφ�ς των �ργων χρονολογο�νται αρκετ� αργ�τε-
ρα, �ταν η Ελλ�δα ε�χε πια μπει στα τελευτα�α στ�δια της 
ενοπο�ησ*ς της. 

Κριτ*ρια επιλογ*ς των χαρακτ*ρων
Μια περισσ�τερο αντικειμενικ* αν�λυση βασισμ�νη σε 
ιστορικ� στοιχε�α θα χαρακτ*ριζε το λαϊκ� θ�ατρο ως 
�ναν αναχρονισμ�, τελε�ως ξεπερασμ�νο για την εποχ* 
του. Εδ, τ�θεται το ερ,τημα αν η ιστορ�α * αν το λαϊκ� 
θ�ατρο παραβι�ζει τους καν�νες. Ποτ� δεν ε�χαμε εξαιρ�-
σεις στους καν�νες του λαϊκο� θε�τρου. Αυτο� τηρο�νται 
αυστηρ� σε �λες τις χ,ρες, ανεξαρτ*τως εποχ*ς και συ-
στ*ματος. Εκ των πραγμ�των, αν ο Καραγκι�ζης *θελε να 
επιβι,σει, δεν μπορο�σε να παραβι�σει τους καν�νες του 
λαϊκο� θε�τρου.9 Οι γν,ριμες επιλογ�ς ηρ,ων, γλ,σσας 
και καταστ�σεων *ταν αναγκα�ες, καθ,ς το λαϊκ� θ�ατρο 
βασ�ζεται στην επαν�ληψη των *δη γνωστ,ν στοιχε�ων. 
Δεν υπ�ρχει πρωτοτυπ�α σεναρ�ου, ο�τε επιτρ�πονταν ανα-
τρεπτικ�ς προσεγγ�σεις σε �να τ�σο πλατ� κοιν�. Απλ� 
μ�σω του αυτοσχεδιασμο� υπ*ρχαν σχ�λια, με μεγ�λη 
αμεσ�τητα για τα πολιτικ� και τα κοινωνικ� πρ�γματα.

Αυτ* τη μεταβατικ* εποχ*, �ταν η Θεσσαλ�α και η 
Μακεδον�α αποτελο�σαν ακ�μη τμ*μα της αυτοκρατορ�-
ας, υπ*ρχαν ανοιχτ� ζητ*ματα για το τι ονομ�ζεται μιλ�τ, 
τι �θνος και τι γ�νος. Απασχολο�σαν κυρ�ως τους ανθρ,-



8,  2008 167

Ο Καρα γκ ι� ζης κα ι ο Καρα γκ ι� ζ ,  σεμνο � πρ�δρομο ι των Μ ΜΕ

πους της διαν�ησης, αλλ� και τους ιστορικο�ς και τους 
πολιτικο�ς, οι οπο�οι �πρεπε να βρουν απαντ*σεις και να 
κατευθ�νουν το επαναστατικ� κ�νημα. Ενδιαφ�ρον ε�ναι 
�τι το θ�ατρο σκι,ν �κανε μια σ�μπτυξη αυτ,ν των θ�σεων 
παρ�μοια με αυτ* του μ�σου Ελλαδ�τη. Άλλωστε, αυτ� 
συν�βαινε και στην πραγματικ�τητα. Τον 19ο αι,να δεν 
υπ*ρχε για τον καραγκιοζοπα�χτη, �πως και για τον λα�, 
καμ�α σ�γχυση των εννοι,ν και των �ρων μιλ�τ και γ�νος. 
Το �θνος ε�ναι μια πιο σ�γχρονη �ννοια. Στον βαλκανικ� 
χ,ρο, αυτ* την περ�οδο, εμφαν�στηκαν και διαμορφ,θη-
καν �λα τα ν�α �θνη μ�σα απ� το ελληνορθ�δοξο μιλ�τ.10 
Κοιν�ς στ�χος �λων των ορθοδ�ξων *ταν οι Οθωμανο�.

Συναισθηματικ� βαρ�νουσα αλλ� και καθαρ� λειτουρ-
γικ* σημασ�α ε�χε ο �ρος μιλ�τ και αυτ� φα�νεται καλ�τε-
ρα παρ� ποτ� στους χαρακτ*ρες του Καραγκι�ζη.11 Στην 
πρ�ξη το θ�ατρο σκι,ν �κανε ομαδοποι*σεις αντ�στοιχες 
με αυτ�ς των μιλ�τ. Β�ζει τους Έλληνες απ�ναντι στους 
Το�ρκους και τους Τουρκαλβανο�ς και ξεχωρ�ζει τον 
Εβρα�ο. Η Οθωμανικ* αυτοκρατορ�α ε�χε �ξι μιλ�τ, π�ντε 
χριστιανικ� και το εβραϊκ�. Οι υπ�λοιποι *ταν μουσουλ-
μ�νοι διαφ�ρων εθνοτ*των και αποκλ�σεων, με τον βεζ�ρη 
και τους πασ�δες στην κορυφ*. Αυτ* την πραγματικ�τη-
τα αντιγρ�φει και το ελληνικ� θ�ατρο σκι,ν και αυτ� ε�ναι 
το πολ� ενδιαφ�ρον στοιχε�ο. 

 Το καθολικ� και το προτεσταντικ� μιλ�τ δεν ε�χαν πο�-

μνιο στην Ελλ�δα, ενδεικτικ� της ιδιομορφ�ας του πρ,-
του βασιλικο� ζε�γους, του καθολικο� Όθωνα και της 
διαμαρτυρ�μενης Αμαλ�ας. Δεν �κανε επ�σης μνε�α στους 
ελληνορθ�δοξους Σ�ρβους, Βο�λγαρους και Αλβανο�ς ως 
χαρακτ*ρες. Δεν βλ�πουμε επ�σης πουθεν� αυτο�ς τους εκ-
προσ,πους απ� τα Βαλκ�νια, πολλο� απ� τους οπο�ους μι-
λο�σαν ελληνικ� και ε�χαν πολεμ*σει στην Επαν�σταση. 

Μπορε� κανε�ς να δικαιολογ*σει την απουσ�α του Καπο-
δ�στρια �πως και �λλων σημαντικ,ν μορφ,ν του Αγ,να, 
αλλ� �χει μεγ�λο ενδιαφ�ρον �τι το θ�ατρο σκι,ν αγν�η-
σε και τους Βαυαρο�ς. Ήταν μια ομ�δα ανθρ,πων με τε-
λε�ως διαφορετικ* νοοτροπ�α και ξεχωριστ� τρ�πο ζω*ς. 
Στην ουσ�α *ταν απρ�σκλητοι, �ξεστοι ξ�νοι στρατι,τες 
που επιβλ*θηκαν απ� τις ξ�νες Δυν�μεις και φ�ρθηκαν ως 
κατακτητ�ς τις πρ,τες δεκαετ�ες μετ� την Επαν�σταση. 
Ε�χαν εισχωρ*σει στον στρατ�, εκτοπ�ζοντας τους αγωνι-
στ�ς, και στον δημ�σιο τομ�α, στερ,ντας τις ελ�χιστες 
θ�σεις απ� τους ν�μιμους δικαιο�χους. Θεωρητικ�, οι 
Βαυαρο� ε�χαν �λα τα στοιχε�α που προσφ�ρονται για 
διακωμ,δηση και δημιουργ�α τ�πων, αρχ�ζοντας απ� το 
διαφορετικ� τους ντ�σιμο, την προφορ� τους και τις συ-
ν*θει�ς τους στο φαγητ� και στον τρ�πο ζω*ς. Επ�σης, θα 
υπ*ρχε καθολικ* αναγν,ρισ* τους απ� τους υπηκ�ους 
τους και πολλο� θα χειροκροτο�σαν για τα παθ*ματ� τους. 
Όμως, οι Βαυαρο� αν*καν αυστηρ� στον ελλαδικ� χ,ρο 
και μ�νο οι απελευθερωμ�νοι Έλληνες θα �βλεπαν σε 
αυτο�ς μια μορφ* της ν�ας εξουσ�ας, χωρ�ς δι�ρκεια ζω-
*ς. Αντ�θετα, το σαρ�ι και �,τι αυτ� εκπροσωπο�σε *ταν 
�να δεδομ�νο σ�στημα εξουσ�ας παγιωμ�νο και ισχυρ� 
για �λους τους Έλληνες. Ακριβ,ς επειδ* δεν μπορο�σε, 
και μ�χρι το 1922, να αναιρεθε� η σημασ�α του, �γινε ο 
στ�χος. 

 
Ο ρ�λος της θρησκε�ας
Η θρησκε�α θα π�ρει στο θ�ατρο σκι,ν πρωταρχικ* ση-
μασ�α για την αποτ�ναξη του ζυγο� των Οθωμαν,ν. Όμως 
η σχ�ση Ανατολ*ς - Δ�σης που μεταφρ�ζεται πολιτικ� 
ως θρησκε�α - εκκοσμ�κευση δεν γρ�φει στον μπερντ� 
του λαϊκο� θε�τρου, γιατ� ακ�μα δεν �χει γ�νει β�ωμα του 
κοινωνικο� συν�λου. Αναμφισβ*τητα στο ξεκ�νημ� της 
η Ελλ�δα *ταν πολ� πιο κοντ� στην Ανατολ*. Η στιγμ* 
της απαγκ�στρωσης της Εκκλησ�ας της Ελλ�δος απ� το 
Πατριαρχε�ο οριοθ�τησε τη ρ*ξη εν�ς ουσιαστικο� δε-
σμο� με τους Οθωμανο�ς. Δεν υπεισ�ρχεται πουθεν� στον 
Καραγκι�ζη το πιο σημαντικ� θ�μα, αυτ� της αυτοκ�φα-
λης Εκκλησ�ας της Ελλ�δος. Απλ� αγνοε�ται επιδεικτικ� 

Εικ. 7. Ο Καραγκι�ζ γ�ιδαρος απ� το �ργο Cazutâr�
[Τζατζ�γριες * Μ�γισσες], φιγο�ρα του τουρκικο� θε�τρου 

σκι,ν, περγαμην*. Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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οποιαδ*ποτε εκκλησιαστικ* ηγεσ�α. Εκ των πραγμ�των, 
το εθνικ� κρ�τος *ρθε σε μια διπολικ* αντιπαρ�θεση με 
τους Οθωμανο�ς και με την �ρχουσα τ�ξη των Ελλ*νων 
της Π�λης. Όμως ο Καραγκι�ζης δεν �βαλε το Πατριαρ-
χε�ο και τους Φαναρι,τες μαζ� με τους Οθωμανο�ς. Αυτ* 
η ομαδοπο�ηση δεν �γινε ορατ* στο λαϊκ� θ�ατρο. Το πιο 
πιθαν� ε�ναι �τι οι καραγκιοζοπα�χτες απλ� �φησαν στην 
�κρη �να ζ*τημα τ�σο λεπτ� και δ�σκολο σε οποιον-
δ*ποτε συναισθηματικ� και πολιτικ� χειρισμ�. Απλ� ο 
Καραγκι�ζης ενστερν�στηκε και διατ*ρησε τη θ�ση της 
επ�σημης εθνικ*ς ιστορ�ας και επ�τρεψε στους δημιουρ-
γο�ς του, τους αν,νυμους καλλιτ�χνες, να εκφρ�ζονται 
ανεν�χλητοι.

Αναμφισβ*τητα, ο Πατρι�ρχης εκπροσωπο�σε την αν,-
τατη ηγεσ�α για το ελληνορθ�δοξο μιλ�τ και σε αυτ�ν λο-
γοδοτο�σαν �λοι οι μη απελευθερωμ�νοι Έλληνες. Ήταν 

ο �μεσος ηγ�της, εν, ο σουλτ�νος *ταν μια πιο απ�μακρη 
εξουσ�α. Αυτ*, �μως, η συνειδητοπο�ηση π*ρε δεκαετ�ες 
και συναισθηματικ� η αποδυν�μωση της εξουσ�ας και του 
γο*τρου, �χι μ�νο του Πατριαρχε�ου αλλ� και του σουλ-
τ�νου, *ταν σταδιακ*. Μη αναφ�ροντ�ς τον, το θ�ατρο 
σκι,ν τοποθ�τησε, σιωπηλ�, τον Πατρι�ρχη δ�πλα στον 
σουλτ�νο, �πως *ταν και η πραγματικ�τητα. 

Μ�νο ο Γρηγ�ριος Ε ,́ που θεωρ*θηκε σ�μβολο αντ�-
στασης επειδ* θανατ,θηκε, και ο Παλαι,ν Πατρ,ν Γερ-
μαν�ς, ο οπο�ος σ*κωσε το λ�βαρο της Επαν�στασης,  
ξεχωρ�ζουν ως μοχλο� στον Αγ,να κατ� των Οθωμαν,ν 
και εμφαν�ζονται ως ηρωικ� πρ�σωπα σε �ργα, �πως Η�
Κρεμάλα�του�Πατριάρχη. Το γεγον�ς �τι ο Γρηγ�ριος Ε´ 
εναντι,θηκε στον ξεσηκωμ� του 1821 αποσιωπ�ται. Ο 
Καραγκι�ζης τους αποδ�χεται ως πρωτεργ�τες της Επα-
ν�στασης και με αυτ* την ιδι�τητα τους χρησιμοποιε�, δ�-

Εικ. 8. Απ� αριστερ� προς τα δεξι�: ο Χατζιβ�τ και ο Καραγκι�ζ βαρκ�ρηδες απ� το �ργο Kayik�[Καΐκι], φιγο�ρες του 
τουρκικο� θε�τρου σκι,ν, περγαμην*. Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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νοντας στη θρησκε�α τον πρωταρχικ� ρ�λο, ξεχωρ�ζοντ�ς 
την ταυτ�χρονα απ� την εκκλησιαστικ* εξουσ�α. 

Αναγνωρ�ζοντας αυτ* την αμφισημ�α ο Καραγκι�ζης 
�φησε το β�ρος να π�σει στον απλ� κλ*ρο. Όσο για τον 
ρ�λο των κληρικ,ν και των μοναχ,ν, το λαϊκ� θ�ατρο �χει 
συν�πεια και ακρ�βεια. Όταν οι ιερωμ�νοι �χουν καθοδη-
γητικ� ρ�λο στα ιστορικ� γεγον�τα, γ�νεται διαχωρισμ�ς 
καλ,ν και κακ,ν μοναχ,ν· και οι δ�ο κατηγορ�ες μετα-
φρ�ζονται σε συνεργ�τες των χριστιαν,ν κλεφτ,ν και σε 
προδ�τες με το μ�ρος του Αλ* Πασ� και των Το�ρκων.

Οι χαρακτ*ρες του θε�τρου σκι,ν καθρεφτ�ζουν το 
π�ρασμα της Ελλ�δας απ� το πολ�χρωμο σκηνικ� της 
Οθωμανικ*ς αυτοκρατορ�ας στη μονοχρωματικ* πραγ-
ματικ�τητα της χ,ρας των ορθοδ�ξων χριστιαν,ν. Αυτ* 
η αλλαγ*, πρακτικ� και συναισθηματικ� δ�σκολη, �γινε 
πολ� σταδιακ�. Ακριβ,ς αυτ* τη σ�γχυση προδ�δει η 

επιλογ* των ηρ,ων, συνθ�τοντας μια εικ�να με αλλ�-
θρησκους και αλλ�γλωσσους, �πως πραγματικ� *ταν ο 
ελλαδικ�ς χ,ρος του 19ου αι,να �ως και τη Μικρασιατι-
κ* καταστροφ*. 

Με αυτ* τη λογικ* οι *ρωες του θε�τρου σκι,ν βλ�-
πουν τους Το�ρκους και τους Τουρκαλβανο�ς ως μ�λη 
της κοινων�ας τους. Ε�ναι η �λλη ομ�δα, το στρατ�πεδο 
των μουσουλμ�νων μαζ� με τον πασ� και τον βεζ�ρη, την 
Αϊσ� και τις χανο�μισσες. Ε�ναι οικε�α σημε�α αναφορ�ς 
ως πρ�σωπα της εξουσ�ας, αλλ� η συγκ�ντρωσ* τους και 
η αλλογλωσσ�α τους, μαζ� με τη θρησκε�α, τους β�ζουν 
αντιμ�τωπους με τους υπ�λοιπους.

Κατοικο�ν απ�ναντ� τους. Τους δ�νουν δουλει�, ειδικ� 
στον Χατζηαβ�τη που πα�ζει τον ρ�λο του μεσ�ζοντα. 
Τα χρ*ματα και τα αγαθ� βρ�σκονται �λα στo σαρ�ι στα 
χ�ρια του πασ�. Η �ποψη του Shaw,12 �τι �λοι εργ�ζο-

Εικ. 9. Το μεγ�λο και το μικρ� φ�δι απ� τα �ργα του Μεγαλ�ξανδρου, φιγο�ρες του ελληνικο� θε�τρου σκι,ν, περγαμην*.

Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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νται για το αυτοκρατορικ� θησαυροφυλ�κιο και για την 
περιουσ�α του σουλτ�νου, εμφαν�ζεται και εδ,. Στο σα-
ρ�ι ε�ναι κλεισμ�νη και η βεζιροπο�λα, η κοιν* ανδρικ* 
φαντασ�ωση αυτ*ς της παν�μορφα ντυμ�νης φιγο�ρας, 
υπαρκτ*ς αλλ� ουσιαστικ� �πιαστης. 

 Πολ� ε�στοχα το λαϊκ� θ�ατρο φωτ�ζει τα μιλ�τ και 
�χι την εθνικ* καταγωγ*, και αυτ� αποδεικν�εται στην 
περ�πτωση των Αλβαν,ν. Οι Αλβανο�, στην πλειον�τη-
τ� τους, *ταν μουσουλμ�νοι. Ένα μ�ρος τους αν*κε στο 
ελληνορθ�δοξο μιλ�τ και �να μικρ� ποσοστ�  ‒στον Βορ-
ρ�‒ στο ρωμαιοκαθολικ� μιλ�τ. Δεν υπ*ρχαν καθολικο� 
Αλβανο� στην Ελλ�δα. Ο Καραγκι�ζης εστι�ζει στους 
εξισλαμισμ�νους Αλβανο�ς, αποκαλ,ντας τους Τουρ-
καλβανο�ς. Ε�ναι τα εκτελεστικ� �ργανα της εξουσ�ας 
δ�πλα στον �ρχοντα. Αντ�θετα, οι χριστιανο� Αλβανο� , ως 
ομ�θρησκοι και μ�λη του �διου ελληνορθ�δοξου μιλ�τ, 
αγνοο�νται, αποδεικν�οντας �τι οι καραγκιοζοπα�χτες 
γν,ριζαν πολ� καλ� τη δομ* των μιλ�τ και ακολουθο�-
σαν την κοσμοθεωρ�α των Οσμανλ*δων. 

Στα κωμικ� �ργα β�ζουν τον Τουρκαλβαν� ως Βεληγκ�-
κα * Δερβ�ναγα να βρ�σκεται στα χαμηλ�τερα σκαλοπ�-
τια της εξουσ�ας, κοντ� �μως στον αν,τατο �ρχοντα, τον 
πασ� * τον βεζ�ρη. Ο ρ�λος των Τουρκαλβαν,ν ε�ναι του 
χωροφ�λακα-εκτελεστ* της τ�ξης. Αυτ� *ταν �νας αντι-
κατοπτρισμ�ς, καθ,ς οι μουσουλμ�νοι Αλβανο� *ταν τα 
εκτελεστικ� �ργανα στην Οθωμανικ* αυτοκρατορ�α. Αυ-
τ� ε�ναι ορατ� στον Καραγκι�ζη, �που o αστυν�μος ε�ναι 
Τουρκαλβαν�ς, τον οπο�ο εκε�νος μισε�. Ο Βεληγκ�κας 
ε�ναι ο μ�νιμος τρ�μος του Καραγκι�ζη. 

Αντ�θετα, στα ιστορικ� �ργα οι Αλβανο� τοποθετο�νται 
στην υπηρεσ�α του Αλ* Πασ�, αποκαλ�πτοντας τις πο-
λ�μορφες διαστ�σεις των σχ�σεων των Αλβαν,ν τ�σο 
με τους Έλληνες, �σο και με τους Το�ρκους στο βιλα�τι 
των Ιωανν�νων, που *ταν το κ�ντρο των ζυμ,σεων και των 
εξελ�ξεων.

 
AΛΒΑΝΟΣ: Πω�τα’��αφεντιά�σου�είσαι�το�Μανταρίνια;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Εντζ�νετζ,�εγώ�είμαι�φενμέτζ.
ΑΛΒΑΝΟΣ: (Ιδ�α) Πω,�ωρέ�μπούρα�μου�ετούτο,�πώς�κου%
βεντιάζει�σα�φραντζέζο. (Δυνατ�) Πω,�ωρέ�μπούρα�μου,�
Μανταρίνια�τζάμπα�τζάμπα,�ετούτο�το�βαλίτζα�μου�το�
δίνει�το�βεζίρη.�Πω,�έχει�ρούχα�μέσα,�και�είπε�το�ιφέντη,�
τα�δικά�σου�είναι�κεια�που�γράφουν,�ωρέ�μπούρα�μου,�
Μανταρίνια�τζάμπα�τζάμπα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ενζ�τσεν,�τσεν,�φχαριστώ,�εντς.
ΑΛΒΑΝΟΣ: (Αναχωρ,ν) Γεια� σου,� μπούρα�μου. (Ιδ�α) 

Όλο�τσαμπ�τζαν�δεν�παίρνεις�χαμπέρι�τι�λέει.�Ετούτο�
το�φρατζέζο,�ωρέ,�τ’�ανακατεύουν�όλα�μπιρ�ταμάμ�και�τα�
φτιάνουν�πιλάφι.

Το θ�ατρο σκι,ν απ� την αρχ* εισ�γει �λλον �ναν χα-
ρακτ*ρα, αυτ�ν του Εφτανησι,τη,13 του Σιορ Νι�νιου, 
που αποτελε� μια κλασικ* και πετυχημ�νη φιγο�ρα.14 Η 
διακωμ,δησ* του περι�χει και ιστορικ� στοιχε�α. Η ιδι�-
τυπη για τους Ελλαδ�τες δι�λεκτος που χρησιμοποιε�ται 
στα Ι�νια νησι� καταγρ�φεται στον Καραγκι�ζη και σω-
στ� διακωμωδε�ται μ�σω των λεγομ�νων του Ζακυνθινο� 
Σιορ Νι�νιου. Ο Νι�νιος αντιγρ�φει σε νοοτροπ�α τον 
Φρενκ, �πως ε�ναι στα τουρκικ� η συντ�μευση της λ�ξης 
“φραγκολεβαντ�νος”· με την �δια λ�ξη αποκαλο�νται και 
οι Ζακυνθινο�. Ο Φρενκ του τουρκικο� θε�τρου ε�ναι ο δυ-
τικ�φερνος κ�τοικος της Κωνσταντινο�πολης, κατ�λοιπο 
των Φραγκολεβαντ�νων της Ανατολ*ς. Ο Νι�νος ε�ναι η 
αντ�στοιχη καρικατο�ρα, κατ�λοιπο της Φραγκοκρατ�ας 
και της Ενετοκρατ�ας των Επταν*σων. Όμως για το ελλη-
νικ� θ�ατρο σκι,ν η σημασ�α του ε�ναι πολ� μεγαλ�τερη, 
καθ,ς η απομ�νωση του Νι�νιου μ�σα στους υπ�λοιπους 
*ρωες και οι προτιμ*σεις του τον ξεχωρ�ζουν, αποδεικν�-
οντας π�σο πολ� αν*κε η Ελλ�δα στην Ανατολ*. 

Πιο ξ�νοι *ταν οι Εφταν*σιοι, σαν πιο γν*σιοι Ευρω-
πα�οι, αλλ� μετ� την �νωση των Ιον�ων, αν και υπ*ρξαν 
επιφυλ�ξεις, *ταν γενικ� αποδεκτο�. «Δεν�εισήξα�πολλά�
γένη�Ελλήνων�εις�την�σκηνήν,�περιορισθείς�εις�μόνα�αυτά�
μετά�των�οποίων�συμπεριλαμβάνονται�όσα�μεν�μιγνύουν�
την�τουρκική,�ιδίως�με�τον�Ανατολίτην,�όσα�την�ιταλική�
και�τας�ευρωπαϊκάς�διαλέκτους,�με�τον�Επτανήσιον,�όσα�
την�αλβανικήν,�με�τον�Αλβανόν�και�όσα�τας�διαφθαρμένας�
λέξεις,�με�τους�λοιπούς,�ώστε�όταν�ακούη�τις�Βυζαντινόν,�
ή�Σμυρναίον,�ή�άλλον�τινά�προφέροντα�μεταξύ�τουρκικάς�
λέξεις,�ας�εννοή�τον�Ανατολίτην,�καθότι�εις�πολλά�μέρη�
της�Κωνσταντινουπόλεως�δεν�διαφέρει�πολύ�η�ομιλία�των�
Βυζαντινών�από�εκείνην�των�Ανατολιτών […].»15 Η �λλειψη 
τ�πων ομογεν,ν απ� τα βαλκανικ� παρ�λια βοηθ�, επ�-
σης, στην ερμηνε�α και την καταν�ηση της εικ�νας του 
κ�σμου που ε�χε ο Έλληνας.16

Υπ�ρχει μια μεροληπτικ* μεταχε�ριση του Βλ�χου, αν 
και δεν εκπροσωπε�ται ως μ�λος της εθνολογικ*ς ομ�δας. 
Όμως ο Βλ�χος ε�χε εξελληνιστε�, �χοντας καταγραφε� 
εξαρχ*ς στη λαϊκ* συνε�δηση ως μια γραφικ* φυσιογνω-
μ�α με �ντονη προφορ� και �ξεστους τρ�πους. Χαρακτη-
ριστικ� του �σως διακρ�νουμε στον Μπαρμπαγι,ργο. Το 
βασικ� �μως ε�ναι �τι δεν μιλ� βλ�χικα. Ο Μπαρμπα-
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γι,ργος ε�ναι ο μ�νος φουστανελ�ς του θε�τρου σκι,ν, 
ε�ναι αυτ�ς με τη μυϊκ* δ�ναμη που κατατροπ,νει τον 
Τουρκαλβαν� και καταστρ�φει το σαρ�ι, �πως στο �ργο 
Ο Γάμος�του�Μπαρμπαγιώργη. 

Μια �λλη ομ�δα, με ελληνικ* συνε�δηση και �ντονα 
χαρακτηριστικ�, ε�ναι οι Σαρακατσ�νοι,17 τους οπο�ους 
επ�σης αγνοε� το λαϊκ� θ�ατρο. Συχν� οι Σαρακατσ�νοι 

μπερδε�ονταν με τους Βλ�χους,18 αν και οι πρ,τοι ε�ναι 
ορεσ�βιοι Έλληνες, εν, οι δε�τεροι αποτελο�ν μειον�τη-
τα. Σ*μερα γνωρ�ζουμε ακ�μα λιγ�τερα για την καταγω-
γ* τους απ� την εποχ* του Αγ,να, �ταν οι δι�φοροι λαο� 
αναγν,ριζαν αμ�σως τις εθνοτικ�ς ομ�δες. Αυτ� φα�νεται 
�ταν ο *ρωας Κατσαντ,νης19 αναφ�ρεται ως Σαρακατσ�-
νος στην καταγωγ*, εν, ο Μπαραμπαγι,ργος προσδιο-
ρ�ζεται ως Βλ�χος, αποδεικν�οντας �τι το λαϊκ� θ�ατρο 
κ�νει αυτ�ματα διαχωρισμ�.

Στο θ�ατρο σκι,ν, αν και παρατηρε�ται �ντονη παρου-
σ�α Αλβαν,ν, πουθεν� δεν διακρ�νεται η σλαβικ*. Το γε-
γον�ς �τι το λαϊκ� θ�ατρο αποφε�γει την καταγραφ* των 
Σλ�βων ως ομοθρ*σκων, αν και η παρουσ�α τους στον 
Αγ,να *ταν �ντονη, αποδεικν�ει �τι τ�σο το θ�ατρο σκι,ν 
�σο και ο μ�σος Ελλαδ�της βλ�πει τον κ�σμο �χι με εθνι-
κ� αλλ� με θρησκευτικ� χαρακτηριστικ�. Ο ομ�θρησκος 
Σλ�βος, μ�λος του �διου μιλ�τ με τους Έλληνες, δεν κα-
ταγρ�φεται. Αυτ* την κοινων�α με τις συγκεχυμ�νες αξ�ες 
απεικον�ζει ο Καραγκι�ζης. Ο Νεο�λληνας ε�ναι ξυπ�λη-
τος, χωρ�ς ορατ* δι�ξοδο για την επ�λυση των προβλημ�-
των του, και γνωρ�ζει μ�νο τον εξωτερικ� εχθρ�.

Ο διπολικ�ς διαχωρισμ�ς του χριστιανικο� απ� το 
μουσουλμανικ� στοιχε�ο, που κινητοποιε� τον Αγ,να, 
ε�ναι η βασικ* θρησκευτικ* διαφορ� του οθωμανικο� 
συστ*ματος το οπο�ο στην ουσ�α β�ζει τα μιλ�τ απ� τη 
μ�α μερι� και το κυρ�αρχο μουσουλμανικ� στοιχε�ο απ� 
την �λλη – το μουσουλμανικ� μιλ�τ ε�χε καταργηθε� τον 
16ο αι,να, την περ�οδο ακμ*ς της αυτοκρατορ�ας, τοπο-
θετ,ντας τους μουσουλμ�νους σε μια αν,τερη τ�ξη. Αυ-
τ* την αντ�ληψη του κ�σμου μεταφ�ρει το θ�ατρο σκι,ν. 
Στον ελλαδικ� χ,ρο ζυμ,νεται η ν�α ταυτ�τητα. Αυτ* η 
αναγκαστικ* καλλι�ργεια της εθνικ*ς ταυτ�τητας γ�νεται 
με τη σταδιακ* αποκοπ* του ομφ�λιου λ,ρου απ� τους 
Οθωμανο�ς.

Χωρ�ς προκαταλ*ψεις, ο απλ�ς παρατηρητ*ς μπορε� να 
καταλ*ξει στο συμπ�ρασμα �τι οι *ρωες του Καραγκι�ζη 
ε�ναι αντιπρ�σωποι των μιλ�τ. Αυτ�ς ε�ναι οι θρησκευτι-
κ�ς και εθνολογικ�ς ομ�δες που αναγνωρ�ζει αυτ�ματα ο 
Έλληνας του 19ου αι,να και στις οπο�ες ο �διος εντ�σσε-
ται. Τα μιλ�τ, που λειτουργο�ν μ�χρι και τη Μικρασιατι-
κ* καταστροφ* και τη δημιουργ�α της Δημοκρατ�ας της 
Τουρκ�ας, ε�ναι ο γν,ριμος κ�σμος τ�σο του Ελλαδ�τη, 
�σο και του Έλληνα. Ο �διος, ως μ�λος του ισχυρ�τερου 
ελληνορθ�δοξου μιλ�τ (rum-milleti), �χει την αντ�ληψη 
και την παιδε�α του ορθ�δοξου χριστιανο� σε μια πολυε-
θνικ* θεοκρατικ* αυτοκρατορ�α. Αυτ�ς οι θρησκευτικ�ς, 

Εικ. 10. Σκηνικ� του τουρκικο� θε�τρου σκι,ν, περγαμην*. 
Αθ*να, ιδιωτικ* συλλογ*.
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κυρ�ως, ομ�δες ε�ναι οι βασικ�ς για τα πρ�σωπα του Κα-
ραγκι�ζη. Ο διαχωρισμ�ς των χαρακτ*ρων πα�ει να ε�ναι 
ο οθωμανικ�ς διαχωρισμ�ς, προχωρ� �να β*μα πιο π�ρα 
απ� την πολυεθνικ* αυτοκρατορ�α και δημιουργε� �να εν-
δι�μεσο διπολικ� σ�στημα, με τους χριστιανο�ς απ� τη 
μ�α μερι� και τους μουσουλμ�νους απ� την �λλη. Στην 
ουσ�α, συνοψ�ζεται το κ�νητρο του Αγ,να και του ξεσηκω-
μο� των Ελλ*νων εναντ�ον των Το�ρκων. Αυτ* *ταν και η 
κοιν* β�ση π�νω στην οπο�α στηρ�χθηκαν �λα τα εθνικ� 
κιν*ματα των βαλκανικ,ν λα,ν.

Οι αν,νυμοι καραγκιοζοπα�χτες, μ�λη της λαϊκ*ς τ�ξης 
με τη στοιχει,δη πληροφ�ρηση των αγρ�μματων κατωτ�-
ρων στρωμ�των, αντιλαμβ�νονται απ� �νστικτο τα μην�-
ματα που φ�ρνουν τα εθνικ� κιν*ματα, προσπαθ,ντας να 
προσαρμοστο�ν, εν, ταυτ�χρονα λειτουργο�ν μ�σα στις 
υπ�ρχουσες κοινωνικ�ς δομ�ς. Αυτ� το παγιωμ�νο σ�στη-
μα μ�σα στο οπο�ο κινο�νται το καταγρ�φουν πιστ�. 

Τα αρχ�τυπα και οι διαφορ�ς του Κaragöz 
Μ�σα απ� τα �ργα του Karagöz ξαναζωντανε�ει η πολ�-
χρωμη, πολυεθνικ* κοινων�α των Οθωμαν,ν, γν,ριμη απ� 
αφηγ*σεις20 Μικρασιατ,ν και παλαι,ν Κωνσταντινουπο-
λιτ,ν. Στον Karagöz συναντ,νται �λοι οι χαρακτ*ρες της 
Οθωμανικ*ς αυτοκρατορ�ας και το κ�ντρο β�ρους π�φτει 
στους μουσουλμ�νους. Η κεντρικ* δομ* και προσ�γγιση 
του τουρκικο� θε�τρου σκι,ν, ως αντιπροσωπευτικο� λαϊ-
κο� θε�ματος, απεικον�ζει μια ισλαμικ* αυτοκρατορ�α, 
ελαχιστοποι,ντας την παρουσ�α των χριστιαν,ν και των 
αλλοθρ*σκων. 

Αντ�θετα με τη συν*θη και πολ� γενικευτικ* �ποψη 
της ιστορ�ας �τι οι θρησκευτικ�ς διαφορ�ς υπερτερο�-
σαν και υπερκ�λυπταν τις εθνικ�ς, ανακαλ�πτουμε �τι 
οι Οθωμανο� γν,ριζαν σαφ,ς τα εθνικ� χαρακτηριστικ�. 
Ο Karagöz αποτυπ,νει μεγ�λες ιδιομορφ�ες μεταξ� των 
διαφ�ρων εθνοτ*των στους μουσουλμ�νους. Αυτ�ς πρ�πει 
να *ταν αποδεκτ�ς απ� �λους ανεξαιρ�τως, για να αποτυ-
πωθο�ν στο λαϊκ� θ�ατρο.

Ο Karagöz, η μοναδικ* θεατρικ* �κφραση των Οθω-
μαν,ν, με τους ατελε�ωτους μουσουλμ�νους *ρωες δια-
φ�ρων εθνοτ*των γ�ρω απ� τους βασικο�ς χαρακτ*ρες, 
εξελ�σσεται στην Κωνσταντινο�πολη. Στη σκην* του 
τουρκικο� θε�τρου σκι,ν βλ�πουμε μ�νο το σπ�τι του 
Καραγκι�ζ. Καν�να σ�μβολο εξουσ�ας δεν υπ�ρχει στο 
σκηνικ�, ο�τε και *ρωες της �ρχουσας τ�ξης. Το θ�μα 
της αν,τατης εξουσ�ας, σε οποιαδ*ποτε μορφ*, πολιτικ* 
* θρησκευτικ*, ε�ναι αν�παρκτο. 

Γ�ρω απ� τους κεντρικο�ς και συν,νυμους *ρωες Κα-
ραγκι�ζ και Χατζιβ�τ υπ�ρχουν οι σ�ζυγοι και τα παιδι�, 
�πως στο αντ�στοιχο ελληνικ� θ�ατρο. Οι κυρ�ως χαρα-
κτ*ρες ε�ναι μουσουλμ�νοι και �χουμε και τα αντιπροσω-
πευτικ� μιλ�τ στον Εβρα�ο, τον Αρμ�νη και τον Φρενκ, 
που ε�ναι γενικ� και α�ριστα χριστιαν�ς. Στους δευτερε�-
οντες τ�πους βρ�σκουμε τον Άραβα, τον Αζερ�, τον Κο�ρ-
δο, τον Αρναο�τη, τον Ρουμελιλ� απ� τα Βαλκ�νια. Δια-
κρ�νουμε τις εθν�τητες στον μουσουλμανικ� πληθυσμ� 
απ� �λη την επικρ�τεια της αυτοκρατορ�ας, στον οπο�ο 
και εστι�ζεται το θ�ατρο σκι,ν. Οι κατακτ*σεις των Οθω-
μαν,ν στον αραβικ� κ�σμο, στη Μ�ση Ανατολ* και στη 
Β�ρεια Αφρικ* δεν ε�χαν επεκταθε� προς τη Χερσ�νησο 
του Α�μου, αλλ� *ταν εξαιρετικ� σημαντικ�ς για την αυ-
τοκρατορ�α – και αυτ� αποτυπ,νεται στον Karagöz.

Καν�νας απ� τους τ�πους του Karagöz δεν αν*κει στην 
εξουσ�α. Ε�ναι �λοι τους ταπεινο� και φτωχο�. Δεν υπ�ρ-
χει εκπροσ,πηση της �ρχουσας τ�ξης, παρ� μ�νο στη 
μορφ* του Καμπ�νταη που δ�ρνει και �χει τον ρ�λο του 
χωροφ�λακα, αντ�στοιχα με τον Δερβ�ναγα.

Αντ�θετα, τα υπ�λοιπα μιλ�τ, που ε�ναι πολυ�ριθμα, 
�χουν ισχν* και ασαφ* εκπροσ,πηση. Τα αλλ�θρησκα 
μιλ�τ δανε�ζουν τον Εβρα�ο και τον Αρμ�νη, αλλ� στην 
περ�πτωση του Φρενκ, του Φραγκολεβαντ�νου, υπ�ρ-
χει μια αξιοπερ�εργη γεν�κευση. Ο Φρενκ εμφαν�ζεται, 
αναλ�γως με την περ�σταση, �λλοτε ως προτεστ�ντης, 
�λλοτε ως καθολικ�ς και σπανι�τερα ως ορθ�δοξος Έλ-
ληνας. Το ελληνορθ�δοξο μιλ�τ *ταν το μεγαλ�τερο, με 
σαφ* αριθμητικ* υπεροχ* �ναντι �λων των υπολο�πων. 
Το γεγον�ς �τι �νας *ρωας αντιπροσωπε�ει τρ�α μιλ�τ, 
απ� τα οπο�α το ελληνορθ�δοξο ε�ναι το ισχυρ�τερο, συνι-
στ� �νδειξη μεγ�λης περιφρ�νησης και αυτ� φα�νεται και 
στη γελοιοπο�ηση του χαρακτ*ρα του Φρενκ. Ο Αρμ�νης 
δεν καθορ�ζεται αν αν*κει στο αρμενικ� γρηγοριαν� μι-
λ�τ * στο Αρμενικ� Καθολικοσ�το, τα οπο�α *ταν ισχυρ� 
καθ,ς η οικονομικ* τους δ�ναμη *ταν πολ� μεγ�λη. Το 
μιλετ%ί�σαντικά (πιστ� μιλ�τ), �πως αποκαλο�νταν οι Αρ-
μ�νιοι, εκπροσωπε�ται στον Κaragöz απ� *ρωες με κατ,-
τερα επαγγ�λματα και οικιακο�ς βοηθο�ς. 

Ο Φρενκ ε�ναι ε�τε προτεστ�ντης * καθολικ�ς Φρα-
γκολεβαντ�νος, ε�τε Έλληνας ορθ�δοξος, με αποτ�λεσμα 
τελικ� �νας *ρωας να σκιαγραφε� στην ουσ�α τρ�α μιλ�τ 
διαφορετικο� μεγ�θους και σημασ�ας, το καθολικ�, το 
προτεσταντικ� και το ελληνορθ�δοξο. Ε�ναι ενδιαφ�ρον 
�τι απ� το ελληνορθ�δοξο μιλ�τ οι Οθωμανο� διαλ�γουν 
μ�νο τον Έλληνα και ποτ� τον Σ�ρβο, τον Βο�λγαρο * τον 
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ορθ�δοξο Αλβαν�. Οι Έλληνες21 εμφαν�ζονται πιο συχν� 
σε σχ�ση με τον καθολικ� * τον διαμαρτυρ�μενο. 

ΦΡΕΝΚ:22 Πού�’νι�χαρτί; 23

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ: «Τεράστιο�πουλί»,�λέει.
ΧΑΤΖΙΒΑΤ: «Πού�’ναι�το�χαρτί�σου»,�λέει.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ: Νάτο�σινιόρ.�(Σ�γχυση)
ΦΡΕΝΚ: Μπράβο.�Μπράβο.�Πού�’νι�κοντύλι; 24

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ: Εγώ�δεν�τό�’σπασα�σινιόρ�το�καντήλι. 
ΧΑΤΖΙΒΑΤ: Μολύβι�ρωτά.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ: Νάτο�το�μολύβι.�
ΦΡΕΝΚ: Πού�’νι�μελάνι; 25

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ: «Το�δες�το�φυντάνι».�Δεν�τό�’δα�το�φυντάνι.
ΧΑΤΖΙΒΑΤ: «Πού�είναι�το�μελάνι»,�λέει.
ΚΑΡΑΓKΙΟΖ: Νάτο�σινιόρ. […]

Ο Καραγκι�ζης, απ� την �λλη, �χει περιορ�σει την γκ�-
μα των χαρακτ*ρων. Σε σ�γκριση μ�λιστα με το τουρκι-
κ� θ�ατρο σκι,ν οι *ρω�ς του ε�ναι λ�γοι. Ε�ναι λ�γοι οι 
χαρακτ*ρες γιατ� δεν καταγρ�φει τις εθν�τητες μ�σα στο 
ελληνορθ�δοξο μιλ�τ, εν, αντ�θετα στο τουρκικ� θ�ατρο 
σκι,ν παρελα�νουν περιφερειακο� χαρακτ*ρες αραβικ,ν 
και �λλων εθνοτ*των, �λοι τους μουσουλμ�νοι με �ντονη 
ξενικ* προφορ�. Ε�ναι οι αντιπρ�σωποι των υποδο�λων 
μουσουλμανικ,ν εθν,ν της Μ�σης Ανατολ*ς και της Β�-
ρειας Αφρικ*ς. Αντ�θετα, ισοπεδ,νει �λους τους χριστια-
νο�ς σε �ναν και μοναδικ� *ρωα, τον Φρενκ. 

Αυτ* την τακτικ* δεν την εφαρμ�ζει το ελληνικ� θ�α-
τρο για τις εθν�τητες του ελληνορθ�δοξου μιλ�τ. Αγνοε� 
τους βαλκανικο�ς λαο�ς επιδεικτικ� ως ομοθρ*σκους. 
Σε αυτ* την αντιμετ,πιση της �γνοιας αντιγρ�φει τον 
οθωμανικ� Karagöz. Ακ�μα ο Καραγκι�ζης δεν �χει εκ-
προσ,πους του γ�νους. Ο καραγκιοζοπα�χτης αγνοε� 
την τερ�στια διαφορ� μεταξ� του Καραμανλ* απ� την 
Καππαδοκ�α και του Μαυροθαλασσ�τη απ� την Κωστ�ν-
τζα, οι οπο�οι αποτελο�ν εξαιρετικ� υλικ� για διαφορε-
τικο�ς χαρακτ*ρες με γλωσσικ�ς ιδιαιτερ�τητες. Αλλ� 
ο�τε και ο ελλαδικ�ς χ,ρος �χει επαρκ* εκπροσ,πηση. 
Έτσι, προκαλε�ται το ε�λογο ερ,τημα για τη λογικ* της 
επιλογ*ς των ηρ,ων. 

Όμως ο Καραγκι�ζης δεν προδ�δει τον Παπαρρηγ�-
πουλο, τον κατεξοχ*ν ιστορικ� της νεοελληνικ*ς ιστο-
ρ�ας, ο οπο�ος δ�νει �μφαση στην Αρχα�α Ελλ�δα και 
στη συγγ�νει� μας με τους αρχα�ους, προσθ�τοντας �να 
μικρ� κομμ�τι στην πολ�τομη ιστορ�α του για το Βυζ�-
ντιο. Δ�νοντας μ�σα απ� τη ματι� του καραγκιοζοπα�χτη 

Εικ. 11. Καπετ�νιος(;), φιγο�ρα του ελληνικο� θε�τρου 
σκι,ν, χαρτ�νι, χαρτ�, πολυεστ�ρας. Αθ*να, Μουσε�ο 
Μπεν�κη, αρ. ευρ. 40036. Δωρε� Ευγ�νιου Σπαθ�ρη.
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�να σκηνικ� πολ�χρωμο, δε�χνει �τι η Ελλ�δα βρ�σκεται 
μεταξ� Ανατολ*ς και Δ�σης αλλ� εγγ�τερα στην Ανατο-
λ*. Τα �ργα που στ*νει ο αμ�ρφωτος καλλιτ�χνης απευ-
θ�νονται στους αγρ�μματους –στη μεγ�λη τους πλειο-
ν�τητα– θεατ�ς της απελευθερωμ�νης Ελλ�δας, τους 
οπο�ους βρ�σκει σ�μφωνους και τους αντιπροσωπε�ει ο 
τρ�πος σκ�ψης και η νοοτροπ�α των χαρακτ*ρων. Ο θεα-
τ*ς του λαϊκο� θε�τρου βλ�πει τον εαυτ� του στη σκην*. 
Δεν βλ�πει ο�τε εξιδανικευμ�νους *ρωες, ο�τε �γνωστες 
καταστ�σεις. Ταυτ�ζεται με τους αντιπροσωπευτικο�ς τ�-
πους των κοινωνικ,ν ομ�δων που βρ�σκονται στον �μεσο 
περ�γυρ� του.

Ως βασικ* του αρχ* το θ�ατρο σκι,ν �χει τη δημιουργ�α 
εν�ς *ρωα που ε�ναι η συνισταμ�νη των χαρακτηριστικ,ν 
μιας ομ�δας. Αυτ� δικαιολογε� την �λλειψη συναισθημα-
τικ,ν αποχρ,σεων στους διαλ�γους. 

Vργα 
Ακ�μα και οι πλοκ�ς �χουν �ναν κεντρικ� �ξονα με τον 
οπο�ο οι φτωχο�, πονηρο� και συν�μα ηρωικο� Έλληνες 
χτυπο�ν την εξουσ�α του βεζ�ρη * του πασ�. Στα κωμικ� 
�ργα η Επαν�σταση κατ� των Το�ρκων υλοποιε�ται με 
την καταστροφ* του σαραγιο�, μια συμβολικ* αναπα-
ρ�σταση του Αγ,να. Στα ιστορικ� κε�μενα διακρ�νουμε 
μεγαλ�τερη αμεσ�τητα προσ�γγισης στις πραγματικ�ς 
διαστ�σεις του Αγ,να με �ργα για τους *ρωες της Επαν�-
στασης26 * τον κλεφτοπ�λεμο εναντ�ον του Αλ* Πασ�.

Στα κε�μενα του Karagöz, τα οπο�α ε�ναι ομολογουμ�νως 
προσεγμ�να, μ�νο η πλοκ* �χει σχ�ση με τα αντ�στοιχα 
κωμικ� �ργα του ελληνικο� ρεπερτορ�ου. Αρχιτεκτονικ� 
το τουρκικ� �ργο ε�ναι διαφορετικ� δομημ�νο απ� το αντ�-

στοιχο ελληνικ�, γεγον�ς με βαρ�νουσα σημασ�α, απ�ρ-
ροια προφαν,ς μιας πιο αυστηρ� δομημ�νης κοινων�ας.

Στον πρ�λογο γ�νεται �μμετρη αναφορ� και παρ�κλη-
ση στον Θε� στα οθωμανικ�, τη γλ,σσα του σαραγιο� 
γεμ�τη αραβοπερσικ� στοιχε�α. Αλληγορικ� γραμμ�νος, 
ε�ναι γεμ�τος συμβολισμο�ς δανεισμ�νους απ� την κλασι-
κ* πο�ηση. Σε αυτ� το μ�ρος ο καραγκιοζοπα�χτης κ�νει 
�κκληση στον Θε� και μνημονε�ει τον εκ�στοτε σουλτ�-
νο, πριν αρχ�σει το πιο καθημεριν� μ�ρος της παρ�στα-
σης. Ε�ναι �νας ακριβ*ς αντικατοπτρισμ�ς του ισλαμικο� 
κ�σμου και των καν�νων ιερ�ρχησ*ς του. Ο πρ�λογος * 
η εισαγωγ* (Giris * Mukaddeme) ε�ναι μια αυτοτελ*ς θε-
ατρικ* εν�τητα �σχετη απ� το υπ�λοιπο �ργο. 

Το �διο αυτοτελ*ς ε�ναι και η δε�τερη εν�τητα, ο δι�λο-
γος (Muhavere). Ε�ναι �νας μικρ�ς καθημεριν�ς δι�λογος 
μεταξ� των δ�ο πρωταγωνιστ,ν, Καραγκι�ζ και Χατζιβ�τ, 
για �να απλ� θ�μα βασισμ�νο π�ντα σε μια παρεξ*γη-
ση που δ�νει την αφορμ* για ευφυολογ*ματα, αστε�α με 
εξαιρετικ* χρ*ση του παραλ�γου. Πρ�κειται για ξεχωρι-
στ* εν�τητα που δεν �χει θεματικ* σχ�ση με την πλοκ*. 
Αυτο� οι δι�λογοι, που υπολογ�ζονται γ�ρω στους 60 στο 
τουρκικ� ρεπερτ�ριο, �χουν αυτοτελ* αξ�α. Κ�θε βρ�δυ 
ο καραγκιοζοπα�χτης μπορο�σε να επιλ�ξει �ποιον πρ�-
λογο και δι�λογο *θελε, κ�νοντας τη δικ* του σ�νθεση. 
Αν ο καραγκιοζοπα�χτης αποφ�σιζε να παρατε�νει την πα-
ρ�σταση, μπορο�σε να επιλ�ξει και δ�ο διαλ�γους, αλλ� 
ποτ� δ�ο εισαγωγ�ς.

Η τρ�τη μεγ�λη και πιο σημαντικ* εν�τητα, που δ�νει 
και τον τ�τλο στο �ργο, ε�ναι η πλοκ* (Fasil). Οι θεατρι-
κ�ς εν�τητες ακολουθο�ν μια δεδομ�νη σειρ� και �χουν 
μεταξ� τους σχ�ση μαθηματικ*ς ακρ�βειας ως προς την 
αναλογ�α του χρ�νου. 

Η πλοκ* ε�ναι το κ�ριο μ�ρος του �ργου, με μια ακο-
λουθ�α περιστατικ,ν και γεγον�των στα οπο�α εμπλ�κο-
νται �λοι οι *ρωες. Ο σκελετ�ς του �ργου ε�ναι περ�που ο 
�διος με εκε�νον του ελληνικο� ρεπερτορ�ου, αν και στον 
Καραγκι�ζη υπ�ρχουν περισσ�τερες σκην�ς. Αυτ* ε�ναι 
μια διαφορ� στην αρχιτεκτονικ* των �ργων του ελληνικο� 
θε�τρου σκι,ν, �πως και το �τι ο Έλληνας καραγκιοζο-
πα�χτης, εν, �χει δ�ο λιγ�τερες εν�τητες, πρ�πει να καλ�-
ψει την �δια περ�που χρονικ* δι�ρκεια με την παρ�σταση 
του  Karagöz. Και στο τουρκικ� θ�ατρο σκι,ν τα �ργα που 
�γιναν γνωστ� στις μεταγεν�στερες γενι�ς ε�ναι τα κωμι-
κ�. Τα κομμ�τια απ� κλασικο�ς μ�θους δεν υπ*ρξαν ποτ� 
τ�σο δημοφιλ*. 

Τα κωμικ� �ργα που υιοθετε� ο Καραγκι�ζης απ� το 

Εικ. 12. Τα γ�δια της προ�κας απ� το �ργο Ο�Γάμος�
του�Καραγκιόζη, φιγο�ρες του καραγκιοζοπα�χτη Σωτ*ρη 

Σπαθ�ρη, χαρτ�νι. Αθ*να, Μουσε�ο Μπεν�κη, 
αρ. ευρ. 39605. Δωρε� Ευγ�νιου Σπαθ�ρη.
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οθωμανικ� ρεπερτ�ριο ασχολο�νται με καθημεριν� θ�-
ματα, �πως λ�γου χ�ρη O�Γάμος�του�Μπαρμπαγιώργη 
απ� το αντ�στοιχο Sahte�Gelin�[Ψε�τικη Ν�φη], * με την 
ανε�ρεση εργασ�ας, �πως Ο�Καραγκιόζης�Φαρμακοποιός 
απ� το Ezhane [Φαρμακε�ο], Γιατρός�με�το�Στανιό απ� το 
Hekimlik�κ.�. 

Χρονικ� ο Καραγκι�ζης στ*νεται με το ν�ο βασ�λειο 
στο Να�πλιο, στην πρ,τη πρωτε�ουσα, και αρχ�ζει εκε� 
την πορε�α του παρ�λληλα με το ελληνικ� κρ�τος και τη 
μεταμ�ρφωση του Νεο�λληνα. Όμως, το λαϊκ� θ�ατρο 
δεν ακολουθε� τις β�σεις του ν�ου κρ�τους. Η πρ,τη γρα-
πτ* μνε�α αναφ�ρεται σε μια παρ�σταση στο Να�πλιο. 
Αντ�θετα απ� τον Karagöz, που διαδραματ�ζεται στην 
Κωνσταντινο�πολη, το αδιαμφισβ*τητο κ�ντρο εξουσ�ας 
της αυτοκρατορ�ας, ο Καραγκι�ζης δεν διαλ�γει το Να�-
πλιο αλλ� �να ακαθ�ριστο αστικ� κ�ντρο, καθ,ς η εικ�να 
δεν �χει ξεκαθαρ�σει και η Αθ*να δεν �χει μονοπωλ*σει 
ακ�μα καμ�α εξουσ�α. 

Ο Καραγκι�ζης ε�ναι η απεικ�νιση της σημαντικ*ς επο-
χ*ς της δημιουργ�ας του �θνους μας. Στο θ�ατρο σκι,ν 
βρ�σκουμε συμπυκνωμ�νη την καθημεριν�τητα του Έλ-
ληνα, �ταν ο Έλληνας του ν�ου ανεξ�ρτητου κρ�τους 
αρχ�ζει να συνειδητοποιε� �τι δεν ε�ναι πια υπ*κοος του 
σουλτ�νου αλλ� εν�ς ακ�μα πιο �γνωστου και ξ�νου Βαυ-

αρο� * Δανο� βασιλι�. Οι αντιλ*ψεις και η συμπεριφορ� 
των υπηκ�ων μιας πολυεθνικ*ς αυτοκρατορ�ας διατηρ*-
θηκαν και σταδιακ� ατ�νησαν. Αυτ� αντιπροσωπε�ουν οι 
*ρωες, συνθ�τοντας το σκηνικ� του Καραγκι�ζη: �ναν 
π�νακα της καθημεριν*ς ζω*ς μιας �λλης εποχ*ς. 

Το θ�ατρο σκι,ν παγ�δευσε στις σκι�ς του μπερντ� την 
πραγματικ�τητα, συνοψ�ζοντας μ�σα απ� τυποποιημ�-
νους δι�λογους και χαρακτ*ρες μια σ�νθετη εικ�να του 
κ�σμου. Μας προσφ�ρει μια εικ�να της καθημεριν*ς ζω*ς 
των ηρ,ων του με �λα τα προβλ*ματα της επιβ�ωσ*ς τους, 
και τη σχ�ση αλλ� και εξ�ρτησ* τους απ� την εξουσ�α. 
Τα �ργα του θε�τρου σκι,ν ασχολο�νται με καθημεριν� 
θ�ματα κοινωνικ*ς υφ*ς, �πως η ε�ρεση εργασ�ας * ο γ�-
μος, που εφ�πτονται, αναγκαστικ�, με την πολιτικ* και τις 
σχ�σεις εξουσ�ας. Αυτ* η ειδοποι�ς διαφορ� επιτρ�πει τη 
χρ*ση του λαϊκο� θε�τρου σαν ιστορικο� π�νακα. 

Τα �ργα του Καραγκι�ζη, ακριβ,ς επειδ* κιν*θηκαν 
γ�ρω απ� �ναν βασικ� σκελετ� χωρ�ς οργανικ�ς παρεκ-
τροπ�ς και με τυποποιημ�νους χαρακτ*ρες ενδεδυμ�νους 
με αντιπροσωπευτικ� στοιχε�α των μεγ�λων ομ�δων, ε�-
ναι ενδεικτικ� της κοινωνικοπολιτικ*ς υποδομ*ς του 
ακροατηρ�ου. «Ο�ευλύγιστος�σκελετός�μιας�παράστασης�
Καραγκιόζη�επέτρεψε�στους�καραγκιοζοπαίχτες�να�εισά%
γουν�κάθε�είδους�ετερόκλητες�ιστορίες�για�να�πλουτίσουν�

Εικ. 13. Ο Καραγκι�ζης αεροπ�ρος απ� το �ργο Ο�Γάμος�του�Καραγκιόζη, φιγο�ρα του καραγκιοζοπα�χτη Σωτ*ρη 
Σπαθ�ρη, χαρτ�νι. Αθ*να, Μουσε�ο Μπεν�κη, αρ. ευρ. 40035. Δωρε� Ευγ�νιου Σπαθ�ρη.
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το�ρεπερτόριό�τους�και�αυτές�οι�διαρκείς�μεταγγίσεις�τους�
εξασφάλιζαν�σταθερή�εμπορική�επιτυχία.»27 Η αναγν,ρι-
ση και η συνακ�λουθη τα�τιση του θεατ* με τα δρ,μενα 
και τους *ρωες επ�βαλλε ακρ�βεια στην αναπαρ�σταση 
της ιστορικ*ς πραγματικ�τητας. 

Στον Καραγκι�ζη ο κορμ�ς των �ργων που ταξ�δεψε 
μ�σα στον χρ�νο *ταν τα κωμικ� και αυτ� τα �ργα υιοθ�-
τησε απ� τον Karagöz. Τα κλασικ� �ργα ασχολο�νται με 
καθημεριν� θ�ματα τα οπο�α ε�ναι τα μ�να διαχρονικ�. 
Σε αυτ� η σ�τιρα �χει μεγαλ�τερο πεδ�ο και διατηρε� μια 
φρεσκ�δα στον χρ�νο. Πολλ� ιστορικ� �ργα ε�χαν περιο-
δικ* απ*χηση. Δεν μπ�ρεσαν να αποκτ*σουν διαχρονικ* 
αξ�α, ακριβ,ς γιατ� ε�χαν μεγαλ�τερη συν�πεια ως προς 
τα ιστορικ� γεγον�τα και αποτ�πωσαν την ουσ�α του Αγ,-
να. Σε αυτ� φα�νεται καθαρ� η επαναστατικ* δραστηρι�-
τητα και σ*μερα ε�ναι χρ*σιμα για τους μελετητ�ς. Όλα 
τα �ργα του ρεπερτορ�ου κατ�γραψαν τη βασικ* αντιπα-
ρ�θεση μεταξ� χριστιαν,ν και μουσουλμ�νων. Αυτ* τη 
μεταμ�ρφωση των παλαι�τερων ιστορικ,ν στοιχε�ων σε 
αξ�ες μιας ελληνοχριστιανικ*ς κοινων�ας, τις καταγρ�φει 
ο Καραγκι�ζης εν τω γ�γνεσθαι, προσφ�ροντας με τον δι-
κ� του κωμικ� τρ�πο μια ζωνταν* εικ�να της ιστορ�ας.

Το θ�ατρο σκι,ν καλ�πτει ακριβ,ς αυτ� το κεν� μεταξ� 
ιστορ�ας και καθημεριν�τητας που τροφοδοτε� την παρ�-
δοση. Τα αρχε�α και των δ�ο αλληλοσυμπληρ,νονται και 
ακολουθο�ν παρ�λληλη πορε�α. Επειδ* ο Καραγκι�ζης 
ε�ναι αναντ�ρρητα η μοναδικ* μας οπτικοακουστικ* θε-
ατρικ* μορφ* που αν*κει παρ�λληλα στην προφορικ* 
παρ�δοση, γ�νεται απ� την �δια της τη φ�ση αυθεντικ* 

πρ�σβαση σε μια ιστορικ* αλ*θεια, την οπο�α ζωγραφ�ζει 
με �ντονα χρ,ματα, μετατρ�ποντας τον μπερντ� του σε 
π�νακα της χ,ρας μας. Με τους δ�ο ζωντανο�ς συντελε-
στ�ς της παρ�στασης, τον καραγκιοζοπα�χτη π�σω απ� 
τον μπερντ� και τους θεατ�ς μπροστ�  –πομπ� και δ�κτη 
των καθημεριν,ν μικρ,ν κοινωνικ,ν μηνυμ�των–, το θ�-
ατρο σκι,ν αφομο�ωνε �λους τους πολιτικοκοινωνικο�ς 
κραδασμο�ς μ�σω του αυτοσχεδιασμο�. 

H Ελλ�δα *ταν �ρρηκτα δεμ�νη με την Οθωμανικ* 
αυτοκρατορ�α και αυτ� ε�ναι μια θ�ση που δ�σκολα μπο-
ρε� να αμφισβητηθε�. Στην ειδικ* σχ�ση των Ελλ*νων με 
τους Το�ρκους οι ιστορικ�ς εξελ�ξεις δεν προ�ρχονται μ�-
νο απ� οικονομικ� και πολιτικ� κ�νητρα, �πως συμβα�νει 
συν*θως σε κατακτητικο�ς πολ�μους, αλλ� εξαιτ�ας των 
αι,νων συν�παρξης αγκαλι�ζουν πολλο�ς και δι�φορους 
τομε�ς της πολιτιστικ*ς μας ζω*ς. Σε αυτ� ακριβ,ς το 
σημε�ο υπεισ�ρχεται το λαϊκ� θ�ατρο για να μας υποδε�-
ξει, μ�σα απ� τις αντιλ*ψεις των χαρακτ*ρων του, �να 
πορτρα�το ιστορικ� ασυμβ�βαστο, αφο� περιγρ�φει μια 
πολυεθνικ* κοινων�α, την οπο�α κατανοο�σαν τ�σο οι 
Μικρασι�τες �σο και οι Ελλαδ�τες. Εδ, το λαϊκ� θ�ατρο 
σκι,ν �ρχεται σε αντιπαρ�θεση με τους ιστορικο�ς που 
ερμ*νευσαν τη ν�α διαμ�ρφωση του κ�σμου μ�σα και �ξω 
απ� τα �ρια της χ,ρας. 

Κατερ�να Μυστακ�δου Ph.D.
Επ. Καθηγ*τρια Α.Π.Θ.
kmystaki@jour.auth.gr
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Both in Greece and Turkey shadow theatre was a very 
popular art form with very similar characters, sets and 
even some of the plots enacted by anonymous puppet-
eers in a one-man show. But, although Karaghiozis/
Karagöz belongs to a folk tradition, it is an indication of 
how sophisticated the historical and cultural exchanges 
between the Greeks and the Ottomans were.  The Greek 
Karaghiozis is easily identified as the continuation of the 
Turkish Karagöz. Historically the latter, the folk theatre 
of the Ottomans, portraying the daily life of a multi-
ethnic society, died with the Empire. Karaghiozis was 
born immediately after the War of Independence and it 
portrays the Greek struggle against  the Turks, with the 

pasha as the target of the main character’s tirades.   
Karaghiozis adapted the stock characters, some basic 

dialogues and the most popular plots dealing with eve-
ryday life from Karagöz. But, all these elements had to 
be transformed in order to reflect a different audience 
and a new identity. There was a fundamental process 
of assimilation and Hellenization in Karaghiozis, which 
ultimately completely transformed it in order to appeal 
to the requirements of the new citizen of Modern Greece. 
The political and social comments infiltrated daily into 
the improvisation, a basic characteristic of shadow theatre 
in both countries, were the guarantee that it was a genuine 
form of folk art and represented only its own people. 

KATERINA MYSTAKIDOU
Greek and Turkish Shadow Theatre
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