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Η ΓεΝΝΗςΗ ΤΟΥ κΟΛΛΗΤΗΡΗ  Ή ΤΟ ΠεΠΡΩΜεΝΟ 
ΦΥΓεΙΝ άΔΥΝάΤΟΝ



A BST R ACT: This essay focuses on an intriguing play of Greek Shadow 
Theatre, probably launched in the 1920’s and quite popular in past years. Ac
cording to the plot, Karaghiozis’ newborn child gets abducted by Pasha’s Officer 
and offered to him. Pasha, trying to escape a fateful prophecy, orders the baby’s 
execution, which is annulled by merciful soldiers who abandon the baby in the 
forest. A childless shepherd (BarbaYorgos) finds and raises the child (Vretos). 
After many years, Pasha meets the fatal child and reattempts to assassinate it. 
Thanks to mysterious interference the boy not only is saved but marries Pasha’s 
daughter as well, thus fulfilling his destiny. In order to trace the play’s mod
els, a comparison between unpublished versions of the play, Greek tales of Fate 
(άarne – τhompson – Uther types 930949) and Sophocles’ Oedipus Rex is drawn.

η γεννηση του κολλητηρη, Τα γραμμένα άγραφ(τ)α δεν γίνονται, 
Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον είναι εναλλακτικοί τίτλοι έργου του 

Ελληνικού Θεάτρου σκιών (στο εξής Ε.Θ.σ.), που συνιστά τον πυρήνα 
της μελέτης μας. στο πλαίσιο της ανίχνευσης του κειμένουπροτύπου του 
θα διερευνηθεί η σχέση του με τον σοφόκλειο Οιδίποδα τύραννο και παρα
μύθια του πεπρωμένου (Aarne – τhompson – Uther 930949), μέσω της 
πλοκής αθησαύριστων παραστάσεων, χειρογράφων, επισήμανσης σε αυ
τά παραμυθικών μοτίβων και ποικίλων μαρτυριών.1

1. στην κατάταξη παραμυθιών ακολουθούνται η κατηγοριοποίηση των Aarne – Thompson 
(στο εξής άτ), υποκατηγορίες του Uther (στο εξής άτU), μοτίβα του Thompson (στο 
εξής τ), Λειτουργίες κατά προπ (στο εξής Λπ). Βλ. A. Aarne, The Types of the Folktale: 
A Classification and Bibliography, translated and enlarged by St. Thompson, Helsinki 
²1973, καθώς και H.J. Uther, The Types of International Folktales: A Classification and 
Bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson, Helsinki 2004, 3 
τόμοι. άκόμα, St. Thompson, Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrat-
ive Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, Fabliaux, 
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σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, η σύζυγος καραγκιόζη (στο εξής 
κ.) γεννάει αγόρι ενώ ο Βεζύρης (στο εξής Β.) είναι θλιμμένος λόγω ανυ
παρξίας διαδόχου του. η προσφορά του νεογέννητου από υπασπιστή του 
ανακαλεί στη μνήμη του χρησμό απώλειας θρόνου και ζωής από βρετό 
αγόρι. Ενόσω κ. και άγλαΐα αναζητούν το νεογέννητο, ο Β. διατάζει την 
απομάκρυνση και θανάτωσή του. Χάρη στην ανυπακοή του υπασπιστή 
του, το βρέφος εγκαταλείπεται (ύπαιθρος), οπότε βρίσκεται και ανατρέ
φεται σε στάνη (μπαρμπαΓιώργος). Χρόνια μετά, ο Β. ξανασυναντάει το 
βρετό αγόρι. παρά τη νέα ενέδρα θανάτου, το αγόρι γίνεται γαμπρός / διά
δοχος του Β. και σμίγει με βιολογική του οικογένεια.

στο έργο αυτό, που περιορισμένη σχέση έχει με λειτουργίες παραδο
σιακής κωμικής δραματουργίας του Ε.Θ.σ.,2 αντανακλώνται στοιχεία του 
μύθου του όιδίποδα, με απηχήσεις του και στον Οιδίποδα τύραννο. η αξιο
ποίηση από καραγκιοζοπαίχτες έργου σχετικού με το αρχαίο δράμα δεν 

Jest–Books, and Local Legends, Bloomington ²19551958, καθώς και Β. Γ. προπ, Μορ-
φολογία του Παραμυθιού. Η διαμάχη με τον κλωντ Λεβί–ςτρως και άλλα κείμενα, μτφρ. 
άρ. παρίση, άθήνα 2009 (11991). παραμύθια που προσιδιάζουν στον Οιδίποδα τύραν-
νο εμπίπτουν στον άτ 931. H καταλογογράφηση ελληνικών παραμυθιών βάσει άτ(U) 
δεν έχει προχωρήσει μετά τον άτ 749, οπότε δεν είναι βιβλιογραφικά προσβάσιμο το 
σύνολο των ελληνικών εκδοχών παραμυθιών του πεπρωμένου. παραταύτα, το τοπίο 
“φωτίζουν” κάποιες μεμονωμένες μελέτες, όπως του Γ. ά. μέγα, “ό ιούδας εις τας 
παραδόσεις του λαού” και “Ὁ περὶ όἰδίποδος μύθος (προσθήκη εἰς τὴν περὶ Ἰούδαν 
πραγματείαν)”, Ἐπετηρὶς τοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου (Ἐν Ἀθήναις) 34 (19412) [1951], 
332, 196209 αντιστοίχως, καθώς και Β. πούχνερ, Μυθολογικά και άλλα θέματα: παρα-
μυθολογικές μελέτες Β΄, άθήνα 2012, 1740. άκόμα, οι σωτηρίου, Θείελπις, Roussel και 
Dawkins διασώζουν παραμύθια του πεπρωμένου —με διαφορετική όμως έκβαση από 
αυτήν που μας ενδια φέρει εδώ. Βλ. κ. δ. σωτηρίου, “Ἀλβανικὰ ἀσμάτια καὶ παραμύ
θια”, Λαο γραφία (Ἐν Ἀθήναις) ά΄ (1909), 82106 και ειδικά 92100 (“ό Βυζογίδας”), 
καθώς και Λεφκίας Θείελπις [Βρανάς μπεγιάζης] (επιμ.), “2. τ Θου τα γραμένα δεν 
λιώνιν”, στο Λαογραφικά της Μυτιλήνης: γ. παραμύθια, συλλογή Βερναρδάκη, άρχείο Λ. 
Θείελπη, χφ.ο. άκόμα, L. Roussel, “Nro. 49”, στο Contes de Mycono, Léopol 1929, 99102 
και R. M. Dawkins, “The μan born to be King”, “The Ordering of the Fates”, στο Modern 
Greek Folktales, Oxford 1953, 3349, 3403 αντιστοίχως. Για σφαιρικότερες γεω γραφικά 
απόψεις βλ. L. Edmunds – Al. Dundes (eds.), Oedipus: A Folklore Casebook, N. York 1984. 
Για τύπους (άτ 461) παραμυθιών με θέμα και τίτλο Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον ή Τα 
γραμμένα δεν ξεγράφονται, με μακρυνή σύνδεση ωστόσο με την υπόθεση που εδώ παρου
σιάζεται, βλ. Ά. άγγελοπούλου – ά. μπρούσκου, επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και 
παραλλαγών άΤ 300499, (Γ. ά. μέγα – κατάλογος Ελληνικών παραμυθιών – 3), άθή
να 1999, 87997. ιστορίες ομότιτλες παρουσία ζαν δημοφιλή περιοδικά ποικίλης ύλης, 
λ.χ. “τῆς μοίρας τὰ προστάγματα: παραμύθι τοῦ άϊδινίου τῆς μικρᾶς Ἀσίας”, (Λαϊκὴ 
λογοτεχνία), Μπουκέτο, τ. 5, αρ. 226 (02/08/1928) 806 και άλ. ρεμιζώφ, “τῆς μοίρας 
τὰ γραμμένα”, (ρώσσικη λογοτεχνία), Μπουκέτο, τ. 13, αρ. 651 (20/08/1936) 52.

2. Για τις — κατά το πρότυπο του Βλ. προπ — λειτουργίες κωμικής παράστασης Ε.Θ.σ. 
βλ. Γρ. σηφάκης, Η παραδοσιακή δραματουργία του καραγκιόζη, άθήνα 1984, 3746.
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είναι πρωτοφανής.3 Ειδικότερα, πλάι σε διασκευές αριστοφανικών κωμω
διών (Βάτραχοι,4 Πλούτος, ειρήνη, άχαρνής, Όρνιθες, Ιππής,5 Λυσιστράτη6) 
σημειώνονται διασκευές τραγωδιών (Ιφιγένεια εν άυλίδι,7 άντιγόνη,8 Οιδί-

3. στα νεότερα χρόνια η παρουσία αρχαιόθεμων έργων είναι μάλλον πειραματική. Γι’ 
αυτό και κατά την αξιολόγηση τέτοιων εγχειρημάτων οφείλουν να λαμβάνονται υπ’ 
όψιν παράμετροι, όπως η σχέση τους με το παραδοσιακό Ε.Θ.σ., η ενσωμάτωσή τους 
στο δραματολόγιο του είδους, η δημοφιλία τους, κ.λπ.

4. Βατράχους παρουσίασε ο Ε. σπαθάρης (1978 και 2008 σε play back παραστάσεις, 1980 
στη δισκογραφία), ενώ με το ίδιο έργο πειραματίστηκε ο Θεσσαλονικιός καραγκιοζο
παίχτης Χρήστος στανίσης αλλά και η ομάδα του νικόλα Ζώη, “Φίλοι του μπερντέ” 
(δανία, 19831988).

5. παραστάσεις των Πλούτου, ειρήνης, Ορνίθων, άχαρνέων, παρουσίασε (Ερτ, 19869) 
ο Ε. σπαθάρης, σε κείμενα μαριάννας κουτάλου. Βλ. A. G. Chotzakoglou, “T.V. per
formances (19781992) by E. Spatharis. The Significance of ‘Educational T.V.’ in the 
Course of the Steps from ‘Folk’ to ‘Art’ Shadow Theatre”, στο Πρακτικά ΙςΤ΄ Διεθνούς  
ςυνεδρίου της Παιδαγωγικής εταιρείας ελλάδος – International Scientific Conference eRA-9 
“Η ςυμβολή της Τεχνολογίας στην επιστήμη, την Οικονομία, την κοινωνία και την εκπαί-
δευση”, άθήνα 2224/09/2014, 18. τα ίδια έργα — και επιπλέον Ιππής — έχουν παρουσι
άσει και οι “Φίλοι του μπερντέ”. ειρήνη έχουν παρουσιάσει οι τάσος κώνστας, Γιάννης 
νταγιάκος, Χρ. στανίσης. Πλούτο έχουν παρουσιάσει οι Γιάνναρος — σε κείμενα Γ. άν
δρεάδη —, Χρ. στανίσης, ηλίας καρελλάς — με μείξη θεατρικών ειδών — (2003), αλλά 
και ο κρητικός καραγκιοζοπαίχτης και ζωγράφος νίκος μπλαζάκης, άνευ παρουσίας 
καραγκιόζη. άπό τον Πλούτο εμπνεύστηκε το θεατρικό της έργο, Karaghiozis strikes 
it rich, η Βάσω παπαγιαννάκηκαλαμάρα (άυστραλία) (: ά. Χοτζάκογλου, “μετα
νάστες και Θέατρο σκιών: ο καραγκιόζης ως ‘νόστιμον ήμαρ’”, στο Β΄ Θεατρολογικό 
ςυνέδριο του Πανελλήνιου ςυλλόγου Θεατρολόγων, Ινστιτούτο Γκαίτε, 28/03–30/03/2012, 
https://independent.academia.edu/anThichoTzaKoGlou). Όρνιθες παρουσίασε (1971)  
ο καραγκιοζοπαίχτης παναγιώτης μιχόπουλος και πιο πρόσφατα οι άγάπιος άγα
πίου (2002 κ.ε.), ηλ. καρελλάς (2006).

6. ό Ε. σπαθάρης παρουσίασε στιγμιότυπα της Λυσιστράτης σε κινηματογραφική με
ταφορά της (1972). άποσπάσματα της Λυσιστράτης παρουσίασε ο Χρ. στανίσης (“ημέ
ρα της Γυναίκας”, χώρος διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη), πριν τη διασκευή (2011) 
καραγκιόζης VS Λυσιστράτης, που ταξίδεψε (άριστοφάνους κωμωδία – Λυσιστράτη, 2012) 
και στην κύπρο. Επίσης Λυσιστράτη παρουσίασε (1999 κ.ε.) και ο Θεσσαλονικιός άγ. 
άγαπίου, ενώ παράσταση (Μια φορά κι ένα καιρό σαν σήμερα ο άριστοφάνης) με έμπνευ
ση από Λυσιστράτη, ειρήνη και άχαρνής παρουσίασε (μετά το 2000) ο Γ. Χατζής.

7. Ιφιγένεια εν άυλίδι παρουσίασε (1978) ο Ε. σπαθάρης με αρωγή του μ. Χατζιδάκι και 
συνεργασία των δημήτρη Λέκκα – Γιώργου παυριανού, αλλά και αργότερα (1989) 
στην τηλεόραση, με καινούργιες, πολύχρωμες πλαστικές φιγούρες (βλ. Chotzakoglou, 
“T.V. performances” ό.π. [σημ. 5]). το ίδιο έργο παρουσίασε ο Χρ. στανίσης. ό Ε. 
σπαθάρης έχει επίσης εμπνευσθεί από το ίδιο έργο σε ζωγραφική του σύνθεση. Βλ. 
Ίρ. κρητικού (επιμ.), ευγένιος ςπαθάρης – Robert Combas, (κατάλογος έκθεσης γκαλερί 
Fine Arts καπόπουλος) άθήνα 2006, 13.

8. άντιγόνη παρουσίασε ο εικαστικός και καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος κυριαζής σε ελλη
νικό (Γαλλικό ινστιτούτο άθηνών 1990, μεσσήνη 1997) και ευρωπαϊκό έδαφος (σουη
δία 1992, Γαλλία 1994 και 2006) (: Χοτζάκογλου, “μετανάστες και Θέατρο σκιών” 
ό.π. [σημ. 5]). Για το κείμενο βλ. σοφοκλής, άντιγόνη, Χρ. κυριαζή ελεύθερη απόδοση, 
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πους (τύραννος),9 Προμηθέας Δεσμώτης10 και σε ένα πειραματικό πλαίσιο 
οι άίας,11 επτά επί Θήβας12). στοιχεία του μύθου του όιδίποδα με βεβαιό
τητα αξιοποιούνται σε παραστάσεις Ε.Θ.σ., όπου παρουσιάζεται μείξη 
Οιδίποδος τυράννου και επεισοδίου άινίγματος της σφίγγας.13 η έρευνα 
έχει δείξει ακόμα πως και σε μη ομότιτλα έργα (λ.χ. Η τύφλωσις του στρα-
τηγού Βελισάριου) αξιοποιούνται μοτίβα παρόντα στον οιδιπόδειο μύθο.14  

άθήνα 1996, ενώ οι φιγούρες απόκεινται πλέον (2017 κ.ε.) στο μουσείο Ελληνικής Λαϊ
κής τέχνης. Φιγούρες της άντιγόνης συμπεριλαμβάνονται και στα σύνεργα του μ. άθη
ναίου (: ν. κοταρίδης (επιμ.), Μάνθος άθηναίος: φιγούρες, σκηνικά, άθήνα 2002, 111), 
καίτοι δεν επιβεβαιώνεται παράσταση του έργου. άκόμα, ο κούζαρος φέρεται να φύ
λασσε στο άρχείο του διασκευές άντιγόνης, αμφισβητείται όμως παράστασή τους. Βλ. 
ι. παπαγεωργίου, “ό Οιδίπους τύραννος του σοφοκλή στο Ελληνικό Θέατρο σκιών”, 
Λογείον 2 (2012) 23054 και ειδικά 235.

9. παπαγεωργίου, “όιδίπους” ό.π. [σημ. 8]. άς προσθέσουμε ότι Οιδίποδα παρουσίασε 
και ο μ. άθηναίος (: κοταρίδης, Μάνθος ό.π. [σημ. 8], 10810), αλλά και ο Γ. Χατζής, 
ο οποίος συμπεριέλαβε (2006) το επεισόδιο της σφίγγας (: συνέντευξη στη γράφουσα, 
12 & 14/11/2014). Επιπλέον, ο Οιδίποδας ενέπνευσε τον Ε. σπαθάρη σε ζωγραφική του 
σύνθεση (βλ. κρητικού, ςπαθάρης – Combas ό.π. [σημ. 6], 22).

10. Προμηθέα Δεσμώτη παρουσίασε (2006) ο Γ. Χατζής, ενώ φιγούρα προμηθέα αναγνωρί
ζεται στα σύνεργα του κύπριου καραγκιοζοπαίχτη ιωάννη μούζου (κισσονέργη). Βλ. 
Ά. μαραγκού (επιμ.), Έκθεση για την τέχνη του καραγκιοζοπαίχτη στην ελλάδα και την 
κύπρο: αφιέρωμα στον χρ. Πάφιο, κατάλογος, Λευκωσία 1988, 42.

11. πειραματική παράσταση του άίαντα παρουσίασε (Άνοιξη 2008, Φθινόπωρο 2014) η 
θεατρική ομάδα “Baumstrasse / δρόμος με δέντρα”, όπου ο άίας αποδόθηκε (κίνηση–
ερμηνεία: Άθως δανέλλης) με γιγαντοφιγούρα.

12. περίληψη του έργου κείται στο άρχείο κούζαρου, χωρίς επιβεβαίωση παράστασής 
του (: παπαγεωργίου, “όιδίπους” [ό.π. σημ. 8], 235). η υπόθεση του μύθου και της 
αισχύλειας τραγωδίας εντάσσεται μάλλον στο ευρύτερο ενδιαφέρον του κούζαρου για 
έργα του θηβαϊκού κύκλου, λόγω πολυετούς εργασίας του στη Βοιωτία, τόπο καταγω
γής και της δεύτερης συζύγου του, Ευσταθίας νιάχα.

13. η βιβλιογραφία δεν έχει ακόμα αποσαφηνίσει το πλαίσιο ένταξης της ενότητας της 
σφίγγας στο Ε.Θ.σ. άνεξακρίβωτη παραμένει η σχέση της εκδοχής του Ε.Θ.σ. με 
το παραμύθι (άτ 851), στη διερεύνηση της οποίας θα μπορούσαν να συνεκτιμηθούν 
το παραμύθι του όιδίποδα με επιβίωση αινιγμάτων καθώς και δείγματα λαϊκής λογο
τεχνίας για παιδιά. Βλ. αναλυτικά B. Schmidt, “12. Die Räthselwette”, στο Griechische 
Märchen, Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877, 143 και L. Edmunds, “The Sphinx in the 
Oedipus Legend” στο Edmunds–Dundes, Oedipus ό.π. [σημ. 1], 14773. Επίσης, Οιδί-
πους και ςφίγγα, σειρά: παιδική Βιβλιοθήκη δημητράκου “Βιβλία κόκκινα” (: δ. Χα
νός, Το παιδικό λαϊ κό φυλλάδιο – περιοδικό – βιβλίο (The popular literature), άθήνα 1991, 
351). Επικουρική θα πρέπει να ήταν η εξοικείωση καραγκιοζοπαιχτών με έργα που πα
ρουσίαζαν επίλυση αινιγμάτων (λ.χ. Τα αινίγματα της Βεζυροπούλας) και αντιμετώπιση 
τεράτων (π.χ. Ο Μ. άλέξανδρος και τα επτά θηρία).

14. Για τη συνάφεια Βελισάριου – αρχαίου δράματος βλ. Γ. άνδρεάδης, “άπό τον Βελισάριο 
στον όιδίποδα: αρχαία μέσα και νεώτερα μοτίβα στο έργο Βελισάριος του λαϊκού μας 
Θεάτρου σκιών”, στο Τα παιδιά της άντιγόνης: μνήμη και ιδεολογία στη νεώτερη ελλά-
δα, άθήνα 1989, 3019. άκόμα, ά. Χοτζάκογλου, “Βυζαντινές πηγές της Λαογραφίας: 
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Ειδικά για τις παλαιότερες μεταφορές Ε.Θ.σ., αβέβαιη παραμένει η ταυ
τότητα κειμενογράφων/συνεργατών των καραγκιοζοπαιχτών.15

όμοίως, στο Ε.Θ.σ. αποτυπώνονται σημεία τομής και με το παρα
μύθι, καθώς εμπλουτίστηκε με διασκευές παραμυθιών (λ.χ. Γενοβέφα,16  
Το χρυσό/μαγεμένο μήλο,17 Το γαλάζιο πουλί,18 Η βασίλισσα του χιονιού19). 
Επιπλέον, δημιουργήθηκαν επίπλαστα έργα, όπου συναντιούνται ήρωες 

το παράδειγμα της ‘μετάγγισης’ του μύθου της τύφλωσης του στρατηγού Βελισάριου 
στο Θέατρο σκιών”, στο Γ. Βοζίκας (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς επιστημονικού ςυνεδ-
ρίου (άθήνα 0812/12/2010) “Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία 
– Θέατρο)”, τ. 3, άθήνα 2013, 586608, 718.

15. πέρα από τις επιρροές που δέχθηκαν καραγκιοζοπαίχτες από λαϊκή λογοτεχνία και 
θέατ ρο (άνδρεικέλων), πολλά λόγια κείμενα του Ε.Θ.σ. είθισται να αποδίδονται σε κύκλο 
εγγράμματων θιασωτών του θεάματος, λ.χ. ιωάννης μπομποτίνος, μ. μαργαρίτης, κ.ά. 
Επίσης, σε δίαυλο μεταφοράς θεατρικών τραγουδιών, επιθεωρησιακών σκετς, κ.λπ. ανα
δείχθηκε ο πατρινός ντίνος μουρελάτος. στο ίδιο πλαίσιο πιθανολογείται η συμβολή 
— σε ιστορικά έργα — της πρώτης συζύγου του κούζαρου, μαρίας δημοπούλου, δασκά
λας, με αξιόλογη βιβλιοθήκη. ιδιάζουσα περίπτωση αποτελούν άνθρωποι, που διαθέτο
ντας κάποια εγκύκλια μόρφωση ενεπλάκησαν με το Ε.Θ.σ. και ως συγγραφείς, όπως  
ο “λογο γράφος”, θεατρικός επιχειρηματίας, Γεώργιος σπίρλας, που ανακοίνωνε: “θα 
φωτοσκιασθώσιν εφέτος είκοσι έργα μου διαλαμβάνοντα Τερατολογίας, ςατύρας, εξωφρενι-
σμούς, Παρωδίας, άλοιθωρισμούς, Φάρσες, διανοητικά εκτρώματα, Βυζαντινά παραμύθια και 
Φιλο λογικές παλάβρες, άπαντα του γέλιου και του χάχανου” (: “Ἀπὸ τὴν Ζωὴν καὶ κίνησιν:  
ὁ νέος καραγκιόζης”, εφ. ςκρίπ 24/06/1929, 2). Βλ. και Γ. σπίρλας, Οἱ αἰσχροκερδείς: 
Λαϊ κὸν Θέατρον (καραγκιοζοθέατρον) Ἀριστοφανισμός εἰς τρεῖς πρᾶξεις, Ἀθῆναι 1930 (;).

16. ι. τ. παμπούκης, “Για το ρεπερτόριο του καραγκιόζη: από το άρχείο του π. μιχό
πουλου”, Ηώς 90 (1965) 559, ειδικά 56, 58.

17. πρόκειται για παράσταση που παρουσίαζε ο Ε. σπαθάρης και κατόπιν συνεχιστές 
του (: A. Chotzakoglou, “BeWitched Shadows: Approaching Greek Shadow Theatre’s 
Witches, inspired by Fairy tales”, Πρακτικά The Child and the Book 2014 “Time, Space 
and Memory in Literature for Children and young Adults”, National & Kapodi strian Uni-
versity of Athens 1012/04/2014) (υπό έκδοση). όι παραστάσεις διασκευών παραμυθιών 
είναι πολυάριθμες αλλά κατά βάσιν ακατάγραφες. Βλ. ηρ. καλλέργης, “παραμύθι και 
Θέατρο σκιών”, στο Ευ. άυδίκος (επιμ.), άπό τα παραμύθια στα κόμικς: παράδοση και 
νεωτερικότητα, άθήνα 1996, 589604. Επίσης Γ. Χατζής, “άπό την ανέμη των παραμυ
θιών στα λυχνάρια του μπερντέ”, Γιατί 2812 (1998), 5162, εξώφυλλο. Για τη σχέση 
παραμυθά – καραγκιοζοπαίχτη βλ. Β. πούχνερ, “δρώμενα και παραστάσεις στο λαϊκό 
παραμύθι”, στο Μυθολογικά και άλλα θέματα: παραμυθολογικές μελέτες Β΄, άθήνα 2012, 
89134 και ειδικότερα 1145. Για τηλεοπτικές παραστάσεις παραμυθιών από τον Ε. 
σπαθάρη βλ. Chotzakoglou,“T.V. performances” ό.π. [σημ. 5].

18. Το Γαλάζιο πουλί παρουσίαζε ο κύπριος καραγκιοζοπαίχτης Θεμιστοκλής Θεμιστοκλέους 
(19191991). Βλ. ά. Χοτζάκογλου, “καραγκιοζοπαίκτες της σολέας: Θ. Θεμιστοκλέους, 
ά. κοκωνάς, Γ. ιδαλίας”, στο Ελ. άντωνίου (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς κυπρολογικού 
ςυνεδρίου (Λευκωσία 29/0403/05/2008), Λευκωσία 2012, 73756, πίν. 6570.

19. Για τη Βασσίλισσα του χιονιού, διασκευής μ. κουτάλου, βλ. εκπομπή “Λαϊκά παρα
μύθια από το Θέατρο σκιών του Ε. σπαθάρη” (κρατική τηλεόραση) (: Chotzakoglou, 
“T.V. performances” ό.π. [σημ. 5]).
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Ε.Θ.σ. με πρωταγωνιστές δημοφιλών παραμυθιών/μύθων,20 ενώ δεν λεί
πουν έργα όπως Ο καραγκιόζης πλοίαρχος21 ή Το ψέμα22 και Η κολοκυθιά 23 
όπου ανιχνεύονται τύποι/μοτίβα οικεία στους κόλπους των παραμυθιών.24

η Γέννηση του κολλητηριού (στο εξής Γέννηση…), που εδώ μας απα
σχολεί, δεν είναι σαφές πότε πρωτοπαρουσιάστηκε. Όμως στη χρονολο
γική οριοθέτηση παραστάσεών της, μαρτυρίες καραγκιοζοπαιχτών είναι 
αξιοποιήσιμες ως terminus post quem. Λ.χ. ο καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος 
Χαρίδημος (Χρ. Χαρίτος, 18951970) επεσήμαινε για το ντεμπούτο του 
γιού του, Γιώργου (19241996): “το 1924 ήλθε και με πήρε ο θεατρώνης 
Χρ. μουστάκας στην κηφισιά, πλησίον στον πλάτανο. Εδούλεψα εκεί δυο 
χρόνια πολύ καλά. Εκεί εγεννήθη ο γιος μου, ο Γ. Χαρίδημος [...] Ενθυ
μούμαι, ένα βράδυ, που έπαιζα εκεί την παράσταση Η γέννηση του κολ-
λητηριού —σύμπτωσις, εμπήκε η γυναίκα μου στη σκηνή με το γιο μου. 
Χρειάσθηκα να κλάψει το κολλητήρι που εγεννήθη και σκέφθηκα να πάρω 
το γιο μου να τον τσιμπήσω για να κλάψει. ό γιος μου έβαλε τα κλάματα 
κ’ εγώ εφώναζα με τον καραγκιόζη. κούνα μωρή το παιδί, θα σκάσει από 
τα κλάματα! το κοινόν κατάλαβε ότι έκλαιγε ο γιος μου και εγέλασε.”25 

20. ό καραγκιοζοπαίχτης παύλος μαρμαράς (Επτανήσιος) χρησιμοποιούσε κάποτε ως 
αφηγητή τον παπουτσωμένο γάτο. Βλ. Η Νεολέα [sic] (: χφ. 273 Ε.Λ.ι.ά.μ.ι.Ε.τ.), 
καθώς και Ματωμένη χαραυγή, Ο τολμηρός βασιλιάς, (: χφ. συλλογής ά. Χοτζάκογλου). 
περαιτέρω, βλ. Ειρ. κριτσωτάκη, Ο καραγκιόζης, η κοκκινοσκουφίτσα και ο κατηραμένος 
λύκος, εικονογράφηση τ. πετράκη, άθήνα 2009, καθώς και Ίλ. Λιόκη, Οι άργοναύτες της 
πλατείας, εικονογράφηση διον. κωνσταντόπουλου – Ελ. τσακμάκη, άθήνα 2009 (βιβλίο 
& cd με συμμετοχή των καραγκιοζοπαιχτών ιάσωνα & άλέξανδρου ι. μελισσηνού).

21. Βλ. ενδεικτικά μ. Ξάνθος, Ὁ καραγκιόζης πλοίαρχος, κωμωδία εἰς πρᾶξεις τρεῖς, εκδ. 
σαραβάνος – Βουνησέας & Ἰ. Β. Βουνησέας καὶ σια, Ἀθῆναι χ.χ. άκόμα, βλ. ενδεικτικά 
Γ. νταγιάκος, “ό καραγκιόζης στη χώρα των κατεργαραίων”, Παράθυρο στην εκπαί-
δευση του παιδιού 14 (μάρτ.άπρ. 2002), εγγραφή 8 (cd).

22. Βλ. ενδεικτικά Ε. σπαθάρη, “όι τρεις ερωτήσεις και το ψέμα στον πασά”, στο Γ. σολ
δάτος (επιμ.), Ο καραγκιόζης των ςπαθάρηδων, άθήνα 1979, 11120.

23. Βλ. ενδεικτικά την ομώνυμη τηλεοπτική παράσταση (Ετ 1 1990) Ε. σπαθάρη (https://
www.youtube.com/watch?v=1VVJnl1Wqw, 25/09/2017).

24. Για το πρώτο έργο βλ. Γ. κεχαγιόγλου, “νεοελληνικά λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία και 
οι μεταμορφώσεις τους: το Μυθολογικόν ςυντίπα και Ο καραγκιόζης πλοίαρχος του μ. 
Ξάνθου”, επιστημονική επετηρίδα Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής ςχολής του 
άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περ. Β΄, τ. Ε΄ (1995) 15363. Για τα υπό
λοιπα έργα βλ. ά. Χοτζάκογλου, “ό καραγκιόζης νικητής σε “contest in lying”: μία 
ακατάγραφη συνδιάλεξη του Ελληνικού Θεάτρου σκιών με το παραμύθι μέσα από το 
παράδειγμα επιβιώσης του παραμυθιακού τύπου AarneThompson 1920 σε παραστά
σεις καραγκιόζη”, στο ςΤ ΄ Πανελλήνιο Θεατρολογικό ςυνέδριο “Θέατρο και ετερότητα: 
Θεωρία, Δραματουργία και Θεατρική πρακτική”, ναύπλιο, 1719 μαΐου 2017.

25. Χρ. Χαρίδημος, “Έζησα μὲ τὸν καραγκιόζη: ὑπαγορεύει ὁ καραγκιοζοπαίχτης Χαρί
δημος”, Θέατρο 10 (Ἰούλ.άὔγ. 1963), 558, ειδικά 58. το ίδιο συμβάν περιγράφεται 
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ό Χρ. Χαρίδημος χρόνια αργότερα ηχογράφησε (1965;) και σύντομη 
(0.6.17΄) εκδοχή της παράστασης.26

ό καραγκιοζοπαίχτης της ίδιας γενιάς σωτήρης σπαθάρης (1892–
1973)27 κατέτασσε Τα γραμμένα άγραφτα δεν γίνονται στα δικής του έμπνευ
σης έργα, μνημονεύοντας παραστάσεις σε βόρεια προάστια άττικής (περ. 
19258)28 και δράμα (1926). άν και στα μνημειώδη άπομνημονεύματά του 
δεν παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες,29 ο αναγνώστης της — αδημοσίευ
της — δεύτερης εκδοχής των άπομνημονευμάτων του, φιλοδωρείται με δι
αφωτιστική περίληψη του έργου: “του κ. η γυναίκα γεννάει ένα αγοράκι. 
ό πασάς του τόπου βλέπει πως αυτό το παιδί που γεννήθηκε θα του πάρει 
τον θρόνο, γι’ αυτό διατάζει δύο στρατιώτες να το πάρουν κρυφά από τον 
κ. και να πάνε στο βουνό να το σφάξουν […] το παιδί το βρίσκει κάτω 
από ένα δέντρο ο τσοπάνος δήμος, που είναι ανιψιός του μπαρμπαγιώρ
γου […] το όνομα που έδωσε στο παιδί ο άτεκνος μπαρμπαγιώργος είναι 

(: Β. άιγαιοπελαγίτης, “σαράντα χρόνια στην υπηρεσία του καραγκιόζη”, ημερήσιος 
τύπος αγνώστων λοιπών στοιχείων) εδώ: “μόλις είδε ο πατέρας Χαρίδημος τη γυναί
κα του, αρπάζει το μωρό απ’ την αγκαλιά της και του πατάει μια δυνατή τσιμπιά. το 
παιδί έβαλε τις τσιριξιές και τα κλάματα, σα να έβγαινε από την κοιλιά της μάνας του. 
κείνη τη στιγμή ξεγεννούσε η καραγκιόζαινα. και ο καραγκιόζης που αγωνιούσε έξω 
από την παράγκα ρώτησε: ‘τί είναι κυράμαμή, αρσενικό για θηλυκό;’ ‘άρσενικό και 
να σου ζήσει’, απάντησε η μαμή. το ‘τρυκ’ ήταν τόσο επιτυχημένο, που οι θεατές ξέ
σπασαν σε δυνατά χειροκροτήματα και φώναζαν ‘μπράβο Χαρίδημε, να σου ζήσει ο 
γιος!’” όμοίως βλ. Β. πλάτανος, “Χρήστος Χαρίδημος (1895–1970): εύχομαι σε κάθε 
νέο καραγκιοζοπαίχτη να δώσει προσοχή στην τέχνη του καραγκιόζη για να μη χαθεί 
η τέχνη μας”, Μανδραγόρας 38 (καλοκαίρι 2008) 5868, ειδικά 59.

26. Χρ. Χαρίδημος, Ἡ Γέννησις τοῦ κολλητηριοῦ, [δίσκος 33 στροφών], Ἀθῆναι Odeon 
3131, χ.χ. Για το κείμενο: Β. πλάτανος, “δυο μικρές κωμωδίες του Χρήστου Χαρίδη
μου”, Μανδραγόρας 37 (Φθινόπωρο 2007) 713. το ηχογραφημένο στιγμιότυπο προέρ
χεται μάλλον από την ά΄ πράξης της παράστασης.

27. σ. σπαθάρης, άυτοβιογραφία και η τέχνη του καραγκιόζη, επιμ. κ. Φιλδισάκου, άθήνα 
41992 (πέργαμος 11960) καθώς και σ. Βενάρδος, Μὲ τὸν ςωτήρη ςπαθάρη, Ἀθήνα 1975.

28. σπαθάρης, άυτοβιογραφία ό.π. [σημ. 27], 224, 101.
29. ό σ. σπαθάρης σημειώνει σε αδημοσίευτη εκδοχή των άπομνημονευμάτων του (βλ. 

υποσ. 30) πριν την περίληψη του έργου: “τα γραμμένα άγραφτα δεν γίνονται. Έργο 
που παίζεται μία μέρα. άυτό το έργο το ανέβασα εις την σκηνή του καραγκιόζη το 
1926 εις την δράμα. το έργο είναι κωμωδία”. άπό αποδελτίωση δραμινού τύπου (εφ. 
άγών, Θάρρος, Πρόοδος) της περιόδου 19251926 επιβεβαιώθηκε η εκεί δράση (τουλά
χιστον 30/05/1925 έως 30/07/1925 και 30/05/1926 έως 12/06/1926) του σ. σπαθάρη 
αλλά όχι και παράσταση της Γέννησης... η εικασία να εμπνεύσθηκε ο σ. σπαθάρης το 
έργο από τον γνώριμό του Άγγ. σικελιανό, που στα επόμενα χρόνια δραστηριοποιήθη
κε στις δελφικές Γιορτές, δεν θα ευσταθούσε, καθώς η γνωριμία τους χρονολογείται 
αργότερα (δεκαετία 1940) (: ι. ιωάννου, “σπαθάρηδες και σικελιανός: τα Ελευσίνια 
μυστήρια είναι αρχή του Θεάτρου σκιών;” στο Πρακτικά Ζ΄ ςυμποσίου Ιστορίας και 
Λαο γραφίας άττικής – ελευσίνα 1997, Ελευσίνα 2011, 200–9).
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“Βρεττός”. […] Ένας παπάς Έλληνας είπε στον πασά πως “τα γραμμέ
να άγραφτα δεν γίνονται” και εάν είναι γραφτό να χάσει τον θρόνο θα τον  
χάσει […] στο τέλος όλο το σαράι έγινε καραγκιοζέικο”.30

σε παρεμφερές πλαίσιο, ο κειμενογράφος Γ. παυριανός, συνεργάτης 
του καραγκιοζοπαίχτη Ε. σπαθάρη (1924–2009) από τα τέλη της δεκα ετίας 
του ’70, επεσήμαινε σχετικά: “ένα απόγευμα μου έβαλε ο Ευγένιος ν’ ακού
σω μια παλιά μαγνητοταινία, που έπαιζε μαζί με τον πατέρα του. Είχε ηχο
γραφηθεί γύρω στο ’50 από τον Εμπειρίκο τον ποιητή μάλλον, και λεγόταν 
Τα γραμμένα, άγραφα δεν γίνονται. με έκπληξη διαπίστωσα ότι επρόκειτο 
για τον Οιδίποδα τύραννο διασκευασμένο. ό κ. ήταν ο όιδίποδας, ο πασάς 
ο πατέρας του, ο μπάρμπαΓιώργος ο βοσκός που τον αφήνει στην ερημιά 
να πεθάνει, ένα φοβερό έργο”…31 Χρόνια μετά, ο Ε. σπαθάρης παρουσίασε 
— σε τηλεοπτική διαφήμιση — συνοπτική αφήγηση της παράστασης.32

στα 1975, ο άιγιώτης καραγκιοζοπαίχτης Βασίλαρος (Β. άνδρικό
πουλος, 1899–1979) κατέγραφε εκδοχή (Η Γέννησις του κολητήρη και ο άθε-
ος Πασσάς) του ίδιου έργου,33 εντάσσοντάς το στις διασκευές του.34 άν και  

30. άξιοσημείωτα στοιχεία της εκδοχής σ. σπαθάρη είναι πως το βρέφος δεν προσφέρεται 
στον πασά αλλά ο ίδιος ο πασάς είναι παρών στη γέννησή του και πως η πεποίθη
ση του αμετάβλητου πεπρωμένου προέρχεται από χριστιανό ιερωμένο. τα στοιχεία 
προέρχονται από δεύτερη, αναλυτικότερη εκδοχή των άπομνημονευμάτων, επιμέλειας 
Λάμπη Χρονόπουλου. Για τη διάθεσή τους, ευχαριστώ τον αν. καθηγητή Γιάννη κόκ
κωνα, που εντόπισε τις δύο λανθάνουσες εκδοχές των άπομνημονευμάτων κι επιμελεί
ται επικείμενη έκδοσή τους. Βλ. Γ. κόκκωνας, “ό σ. σπαθάρης ως συγγραφέας και τα 
ανέκδοτα έργα του”, ελληνικό θέατρο σκιών – Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, Διεθνές επι-
στημονικό συνέδριο (προς τιμήν του Β. Πούχνερ), κέντρο Βυζαντινών, νεοελληνικών και 
κυπριακών σπουδών Γρανάδας, άθήνα, Εθνικό ιστορικό μουσείο, 27–29/11/2015.

31. Γ. μητρόπουλος, “όδύσσεια: η τηλεοπτική μεταφορά του ομηρικού έπους, σε διασκευή 
του Γ. παυριανού για το Θέατρο σκιών του Ε. σπαθάρη και με μουσική του δ. Λέκ
κα. μια συζήτηση με το Γ. παυριανό και το δ. Λέκκα”, Phenomenon 1 (μάρτης 1982) 
59–65, ειδικά 60. Εδώ εσφαλμένα ο ρόλος του όιδίποδα αποδίδεται σε κ. αντί Βρετό.

32. κατά την ολιγόλεπτη παράσταση ο κ. αφηγούνταν τα συμβάντα στον Χ. Εξηγούσε 
δηλαδή πώς ο χαμένος υιός του κ., μυριγκόγκος, ανατράφηκε σαν παιδί του πασά 
(: συνέντευξη Γ. νταγιάκου στη γράφουσα, 04/10/2014). όι εξήντα πέντε περίπου 
τρίλεπτες παραστάσεις εν είδει διαφημιστικού μηνύματος εταιρείας Ελληνικού καφέ, 
προβλήθηκαν στη δεκαετία του 2000.

33. Βασίλαρος, Η Γέννησις του κολητήρη και ο άθεος Πασσάς, “πάτραι 12 μαΐου 1975 η 
συγ γραφή”, 34 σσ., αρ. τετρ. 3. Βλ. κ. Γεωργιάδη (επιμ.), Για μια επιστημονική προ-
σέγγιση του καραγκιόζη: Πρακτικά Ημερίδας, ηράκλειο 2015, 70–1. Εδώ αξιοποιήθηκε 
περίληψη του χειρογράφου, μέσω του ερευνητικού έργου “το δραματολόγιο του Θεά
τρου σκιών στην πάτρα κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1922–1940)”, πρόγραμ
μα “κ. καραθεοδωρή”, Επιτροπή Ερευνών, πανεπιστήμιο πατρών (στο εξής π.κ.κ.). 
Ευχαριστώ την διευθύνουσα του έργου, επικ. καθηγήτρια, κ. ι. παπαγεωργίου.

34. κ. τσίπηρας, Ο ήχος του καραγκιόζη, άθήνα 2001, 74.
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η Γέννηση… του Βασίλαρου κινείται στον ίδιο θεματικό άξονα με τις εκδοχές 
Βάγγου και Γιάνναρου (βλ. παράρτημα), διέπεται από έντονο θρησκευτικό 
χαρακτήρα,35 ενώ δεν λείπουν και διαφοροποιήσεις, με χαρακτηριστικότερη 
αυτή του φινάλε.36

στα 1979, ο κύπριος καραγκιοζοπαίχτης Χριστόδουλος άντωνιάδης  
(πάφιος) (1904–1987) κατέγραφε Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον (ή Οιδί-
πους).37 ιδιαίτερο ενδιαφέρον εγείρει ο διπλός τίτλος, που υποδηλώνει ανα   
γνώριση του σοφόκλειου δράματος ως πηγής του έργου. άυτοψία του αδη
μοσίευτου χειρογράφου πιστοποιεί πως η κυπριακή εκδοχή, παρά τις δια
φοροποιήσεις (λ.χ. ονοματοδοσία βρετού αγοριού) και την αφαιρετικότητά 
της, ομοιάζει σε αυτή των Βάγγου / Γιάνναρου. το δε έργο συμπεριλαμβανό
ταν στο δραματολόγιο του καλλιτέχνη τουλάχιστον από τη δεκαετία 1950.38

ό πειραιώτης καραγκιοζοπαίχτης Βάγγος (Ε. κορφιάτης, 1922–
2008)39 παρουσίαζε Γέννηση του κολλητηριού, της οποίας ηχογράφηση 
(περ. 0.45΄, τέλη δεκαετίας 1980) αξιοποιείται εδώ.40 καθώς πρόκειται για 

35. σε αυτό το πλαίσιο, ιερέας διαβάζει ευχή στο νεογέννητο και συνδράμει οικονομικά 
τον κ. Επιπλέον, την αλλαγή της μοιραίας επιστολής πραγματοποιεί Άγγελος κυρίου.  
ό πασάς χάνει την εμπιστοσύνη του στο Θείο αδυνατώντας ν’ αποκτήσει διάδοχο, ενώ 
η πίστη του ενδυναμώνεται, καθώς εκλαμβάνει ως θαύμα την επιβίωση του Βρετού 
μέσω αλλαγής της επιστολής “και τάσσεται παρά το πλευρό του υψίστου μεγαλοδύ
ναμου άλλάχ!” (σ. 28). Επιπλέον, άγλαΐα και κ. προσεύχονται στην παναγία προς 
σωτηρίαν του παιδιού τους. η παρουσία άγγέλου ως βοηθού συναντάται στον άτU 
770ά* των Θρησκευτικών παραμυθιών (άτ 750–849).

36. Χαρακτηριστικό είναι πως ο ταχήρ κλέβει το νεογέννητο από την αγκαλιά του κ. για 
να το προσφέρει στον πασά, καθώς και ότι η διαφωνία των δύο ανδρών, στους οποίους 
ανατίθεται ο φόνος του βρέφους, ωθεί τον υπερασπιστή του νεογέννητου σε φόνο του 
συναδέλφου του. τέλος, ο πασάς δεν χάνει τη ζωή ούτε και τον θρόνο του, καθώς ο 
Βρετός ζει με τη βιολογική του οικογένεια.

37. ά. Χοτζάκογλου, “Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον (ή Οιδίπους): άγνωστο χειρόγραφο, 
σεναρίου Θεάτρου σκιών (καραγκιόζη), του κύπριου καραγκιοζοπαίχτη Χριστόδου
λου άντωνιάδη (πάφιου) (19041987)”, στο Πρακτικά ά΄ Θεα τρολογικού ςυνεδρίου στη 
μνήμη του Γ. κατσούρη: “Το Θεάτρο στη νεότερη και σύγχρονη κύπρο”, Λεμεσός 30-31/10 
και 01/11/2015, (υπό έκδοση).

38. κ. Γ. Γιαγκουλλής, “το ημερολόγιο του καραγκιοζοπαίχτη Χριστόδ. άντωνιάδη πά
φιου (1904–1987)”, επετηρίδα κέντρου επιστημονικών ερευνών XXV (1999) 367–432.

39. Άλκηστις [κοντογιάννη], “η εποποιία του καραγκιοζοπαίχτη: Βάγγος κορφιάτης” 
στο κουκλο-Θέατρο ςκιών, άθήνα 1992, 301–36. Για την έναρξη δραστηριοποίησης 
του Βάγγου βλ. ά. Χοτζάκογλου, “ό Βάγγος και η μπουκάλα του ‘παραδείσου’”, εφ. 
Ο καραγκιόζης μας 52 (νοέμ. 2011) 10–13.

40. η ηχογράφηση (: συλλογή ά. Χοτζάκογλου) ξεκινάει με διάλογο Χ. – τ. δεν είναι 
σαφές αν προηγούνταν τυπικός πρόλογος. Για προλόγους παραστάσεων του Βάγγου 
βλ. άικ. μπρεντάνου, Τυπολογία των προλόγων του καραγκιόζη, άθήνα [μεταπτυχιακή 
εργασία, Ε.κ.π.ά.] χ.χ.
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μη προσβάσιμο, αδημοσίευτο ηχητικό υλικό, παρουσιάζεται αναλυτικότε
ρα στο τέλος της μελέτης.41

όμοίως, ο πατρινός καραγκιοζοπαίχτης Γιάνναρος (Γ. μουρελάτος, 
1931–2012)42 παρουσίαζε Το πεπρωμένο φυγής [sic] αδύνατον ή Γέννηση 
του κολλητηριού, του πρώτου παιδιού του καραγκιόζη (εικ. 1). Εκδο χές, που 
αξιο ποιούνται στη μελέτη μας και παρουσιάζονται στο παράρτημα, πηγά
ζουν από ωριαία ζωντανή παράσταση (23/09/2006)43 (στο εξής π.Γ.) και 
συμπληρωματικά από ημίωρη τηλεοπτική παράσταση (Ερτ 2, “τα κολ
λητήρια” 1987;)44.

στους καραγκιοζοπαίχτες, που παρουσίασαν το έργο (Η Γέννησις του 
κολυτηριού, κατά τα έτη 19291931) προστίθεται ο πατρινός ντ. Θεοδωρόπου
λος (κ. καλογεράς 1890–1975),45 οι πελοποννήσιοι Β. άνδρου  τσόπουλος,46 ν. 

41. ό συμβατικός χωρισμός σε τέσσερις πράξεις προκρίθηκε προς διευκόλυνση του ανα
γνώστη, ενώ κατάλογος προσώπων, σκηνικών αντικειμένων, αλλαγές σκηνικών εικά
ζονται βάσει όσων ακούγεται να συμβαίνουν.

42. Ά. μηλιώνης, “Γιάνναρος”, στο ςκιές στο φως των κεριών, πάτρα 2001, 72–103.
43. Τρίτοι άγώνες ελληνικού Θεάτρου ςκιών, [κατάλογος εκδηλώσεων 22–24/09/2006], 

πάτρα 2006. σε παλαιότερη συνέντευξη (11/09/2005) του Γιάνναρου στη γράφουσα, 
σχολιάστηκε πως ο ίδιος δεν έγραψε έργα. ό καλλιτέχνης επεσήμανε τότε πως, εκτός 
της προσφοράς του πατέρα του, ντ. μουρελάτου, στο κεφάλαιο αυτό σημαντική ήταν 
η συνεισφορά συναδέλφων, τους οποίους τίμησε παρουσιάζοντας έργα τους. Ενδεικτικά 
αναφέρθηκαν τα έργα Βελισάριος και το Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, του οποίου περι
γράφηκε ο καμβάς. στην έκπληξή μας, καθώς αναγνωρίζαμε τον καμβά του Οιδίποδα 
τυράννου, και στο σχόλιό μας πως δεν πρόκειται για έργο καραγκιοζοπαίχτη αλλά του 
σοφοκλή, επέμεινε πως σφάλλουμε. η σύντομη διήγησή του έκλεισε με την υπόσχεση 
πως, προκειμένου να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα των έργων, σύντομα θα το πα
ρουσίαζε, όπως και έπραξε κατά το επόμενο Φεστιβάλ, στην τιμητική του παράσταση. 
Βοηθοί σκηνής τότε διετέλεσαν οι καραγκιοζοπαίχτες σωκράτης κοτσορές (γέν. 1985), 
Χάρης μπιλλίνης (γέν. 1983), τάσος άνδριώτης (γέν. 1987).

44. Βλ. πλέον (2015 κ.ε.) και https://www.youtube.com/watch?v=fM23Zs2kEs&feature= 
emuploademail (25/09/2017).

45. ό τύπος της πάτρας αναφέρεται σε σχετικές παραστάσεις (1929–1931) του Θεοδω
ρόπουλου: εφ. Νεολόγος Πατρῶν 23/09/1929, 01/07/1930 και 01/09/1931, εφ. 
Νεολόγος Πατρῶν και Τηλέγραφος Πατρών 31/05/1931 (: π.κ.κ.). στα 1929–1940 χρο
νολογούνται οι παραστάσεις στο Ά. σταυρακοπούλου, “παράδοση και ανανέωση: ο 
καραγκιοζοπαίκτης ντίνος Θεοδωρόπουλος στην πάτρα της δεκαετίας του 1930”, Πα-
ράβασις 2 (2002), στο Πρακτικά ά΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού ςυνεδρίου (17–20/12/1998)  
“Το ελληνικό Θέατρο από τον 17ο στον 20ό αι.”, 26374, ειδικά 270. σύμφωνα με μαρ
τυρία πάντως του πελοποννήσιου καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη πρωτοψάλτη (γέν. 
1936), που μαθήτευσε στη σκηνή του Θεοδωρόπουλου κατά τη δεκαετία του 1950,  
Η Γέννηση του κολλητήρη δεν συμπεριλαμβανόταν στο δραματολόγιο του δασκάλου 
του (: συνέντευξη Γ. πρωτοψάλτη στη γράφουσα, 26/10/2014).

46. τεκμαίρονται παραστάσεις του στην ταράτσα Γουργουρίνης (συνοικία τζίνη): 
εφ. Νεο λόγος Πατρῶν (30/09/1939, 07/10/1939), εφ. Τηλέγραφος Πατρῶν (06, 07, 
08/10/1939). Βλ. π.κ.κ.
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παναγιωτάρας47 και κώσταρος (κ. παλαιοθόδωρος 1916–2001),48 ενώ δεν 
αποκλείεται μια συγκεντρωτική έρευνα στον τύπο να αποκαλύψει επιπλέον 
στοιχεία. όμότιτλο έργο49 συμπεριλαμβάνεται σε λαϊκές εκδόσεις Ε.Θ.σ.,50 
ενώ στο ίδιο πλαίσιο, σώζονται σχετική ρεκλάμα του πελοποννήσιου λαϊ
κού ζωγράφου άνδρέα κυριαζόπουλου (γέν. 1941)51 καθώς και έτερα σύ
νεργα, τα οποία ενδεχομένως συνδέονται με παράσταση της Γέννησης...,52 
που προσφάτως αναβιώνει.53 Επιπλέον, έργο με θέμα τη γέννηση δεύτε
ρου παιδιού του κ. και εναλλακτικό τίτλο Ο κοπρίτης βασιλιάς παρουσίαζε 

47. “67. Γένισις κολιτιργιού”. Βλ. άρχείο ν. παναγιωτάρα στη συλλογή κ. τσίπηρα.
48. Βλ. συνέντευξη του πατρινού καραγκιοζοπαίκτη κώστα μακρή στη γράφουσα, 

30/09/2016. κατά τον κ. μακρή, ο κώσταρος έμαθε το έργο από τον Βασίλαρο.
49. όμότιτλα έργα ωστόσο, που έχουν οπτικοποιηθεί, δεν σχετίζονται μεταξύ τους αλλά 

οπωσδήποτε ούτε και με τον μύθο του όιδίποδα ή επιβιώσεις του. Βλ. Ά. δανέλλης, Τα 
κατορθώματα του καραγκιόζη: Της τύχης τα γραμμένα, [dvd υπ’ αρ. 7], άθήνα [2010] και 
τ. Γεωργίου, Της τύχης τα γραμμένα, [dvd υπ’ αρ. 9], άθήνα 2011. στο δεύτερο έργο, 
παρόν και στο δραματολόγιο του μ. άθηναίου υπό τους τίτλους Η/Οι ατυχία/-ες του 
καραγκιόζη και Η χήνα, αναπαράγονται μοτίβα του παραμυθιού The man followed by 
bad luck (άτ 947). Για την εκδοχή μ. άθηναίου βλ. τσίπηρας, Ήχος καραγκιόζη ή ό.π. 
[σημ. 34], 103–4.

50. ό δ. Χανός, επισημαίνοντας πως οι πολλαπλές εκδόσεις φυλλαδίων προκαλούν σύγ
χυση και πιθανώς λαθεμένη αρίθμηση από πλευράς του, υποστηρίζει πως ομώνυμο 
φυλλάδιο κυκλοφορήθηκε (εκδ. άριστοφ. παπαδημητρίου, υπ’ αρ. 33) στα 1925–1928 
αλλά και 1930–1940 (εκδ. “άστήρ” – άλ. & Ευάγ. παπαδημητρίου, υπ’ αρ. 74). Βλ. 
Χανός, Παιδικό λαϊκό φυλλάδιο ό.π. [σημ. 13], 291, 2956, αντιστοίχως. ό κ. κάσσης 
από την άλλη πλευρά, αναφέρεται σε ομότιτλο φυλλάδιο (εκδ. άρ. παπαδημητρίου, 
υπ’ αρ. 32) της περιόδου 1930–1931 (: κ. κάσσης, Παραλογοτεχνία στην ελλάδα 1830–
1980: Λαϊκά φυλλάδια – Ο γραφτός καραγκιόζης, άθήνα 1985, 57, 1556). τέλος, δημο
σίευση εξωφύλλου ομώνυμου φυλλαδίου (εκδ. παπαδημητρίου, υπ’ αρ. 1, σειρά “νέαι 
παραστάσεις μὲ φιγούρες”) τεκμηριώνει συγγραφική υπευθυνότητα του μ. Ξάνθου (: 
άθ. Φωτιάδης, καραγκιόζης ο πρόσφυγας: ελληνικό Θέατρο ςκιών. εθνογραφική έρευνα, 
άθήνα 1977, 245). όι αναφερόμενες εκδόσεις λανθάνουν.

51. άλ. Χαριτάτου (επιμ.), ελληνικό Θέατρο ςκιών: φιγούρες από φως και ιστορία, (κατά
λογος έκθεσης), άθήνα 2004, 54. ό ά. κυριαζόπουλος (συνέντευξη στη γράφουσα, 
12/11/2014) δεν θυμήθηκε ονόματα καραγκιοζοπαιχτών, για τους οποίους είχε ζωγρα
φίσει σχετική ρεκλάμα.

52. Βλ. π.χ. φιγούρα μωρού, κατασκευής Λευτέρη κελαρινόπουλου (: Χαριτάτου, ελλη-
νικό Θέατρο ό.π. [σημ. 51], 97) καθώς και ανυπόγραφη ρεκλάμα τιτλοφορούμενη Ο 
καραγκιόζης μορο [sic] του Πασά (: Φωτιάδης, καραγκιόζης πρόσφυγας ό.π. [σημ. 50], 
οπισθόφυλλο).

53. πρόσφατες παραστάσεις, μάλλον αναπαραγωγές της π.Γ., παρουσίασαν πρόσφατα οι 
κ. μακρής (γέν. 1961), Ά. δανέλλης (γέν. 1966), τ. άνδριώτης (γέν. 1987). Βλ. αντι
στοίχως παραστάσεις σε άθήνα (στοά του Βιβλίου, δεκ. 2002 και υπαίθριο δημοτικό 
Θέατρο Ζωγράφου, 12/07/2009) και πελοπόννησο (πάτρα, 15/09/2013 στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων πολιτιστικού όργανισμού δ. πατρέων “το θέατρο σκιών συναντά τον 
κινηματογράφο” και Γύθειο, 05/05/2012, εικαστικός χώρος ΘΕά.σ.ι.).
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ο άθηναίος καραγκιοζοπαίχτης κούζαρος (σπ. κούζης, 1913–1992).54  
δεν αποκλείεται κάποιον ρόλο στη διάδοση του έργου να διαδραμάτισε η 
σύσταση (1925) του πανελληνίου σωματείου Θεάτρου σκιών, κόμβος συ
νάντησης και συνεπώς πυρήνας διάδοσης τεχνικών και δραματολογίου,55 
και προφανώς ο καραγκιοζοπαίχτης άβραάμ (ά. άντωνάκος, 1921–1998), 
“εξοπλίζοντας” καραγκιοζοπαίχτες άττικής και πελοποννήσου.

καθώς οι δημιουργίες Βάγγου (άττική) / Γιάνναρου (πελοπόννησος) 
είναι οι μόνες διαθέσιμες εκδοχές ολοκληρωμένων παραστάσεων — και 
όχι απλώς καταγραφών — και οι παλαιότερες χρονικά, η σύγκρισή μας 
θα βασιστεί σε αυτές παρά τους όποιους ανεπιθύμητους παράγοντες (λ.χ. 
προχωρημένη ηλικία Γιάνναρου κατά την παράσταση του 2006 και συν
δρομή μη τακτικών του βοηθών, συνοπτική εκδοχή της τηλεοπτικής πα
ράστασης, διαθέσιμη μόνον ηχητικά παράσταση Βάγγου). μαρτυρία του 
Γιάνναρου56 πως παρακολούθησε παράσταση του συγκεκριμένου έργου σε 
θέατρο (άιγάλεω άττικής) του Βάγγου από τον καραγκιοζοπαίχτη άβρα
άμ ερμηνεύει πειστικά τις ομοιότητες της πλοκής, επιβεβαιώνοντας γνώ
ση του ίδιου προτύπου.57

μελετώντας τις δύο εκδοχές αντιλαμβάνεται κανείς πως — κατά το 
ειω θός για τα δάνεια έργα του Ε.Θ.σ. — πρωταγωνιστής δεν είναι ο κ., 
αφού μοιράζεται τον κεντρικό ρόλο με Βρετό και Β., αλλά και άχμέτ/σε
λήμ58 (: π.Γ.). παραταύτα, στην παράσταση Βάγγου ο κ. έχει αναλογικά 

54. το έργο ξεκινούσε — σε παραστάσεις δεκαετίας του 1960 — με διάλογο κ.–Χ. γύρω 
από την επικείμενη γέννηση κοπρίτη και την ένδεια κ., ενώ με τη συνδρομή της μα
μής, γεννιόταν το μωρό. κ. και άγλαΐα το άφηναν στη θύρα του σαραγιού. ό Β., μην 
έχοντας διάδοχο, το υιοθετούσε. Χρόνια μετά, όταν ο κ. συλλαμβανόταν και καταδι
καζόταν σε θάνατο, ο κοπρίτης–βεζύρης ήταν παρών στην παρολίγο θανάτωσή του, 
οπότε γινόταν αναγνώριση και ο κ. διασωζόταν. Χαρακτηριστική φιγούρα του έργου 
ήταν ο κοπρίτης ντυμένος βεζύρης, καβαλικεύοντας ελέφαντα, που απεικονίσθηκε και 
σε ασπρόμαυρη ρεκλάμα, με αναφορά στον καραγκιοζο παίχτη μάνθο τσίχλα (: συνέ
ντευξη άναστασίου κούζη, υιού κούζαρου, στη γράφουσα, 24/10/2014).

55. ό Βάγγος, λ.χ., επισήμανε (συνέντευξη στη γράφουσα, 10/05/2006) ότι με τον Βασί
λαρο συνεννοούνταν στο σωματείο για τη συγγραφή και αποστολή κειμένων. το ίδιο 
ίσως συνέβη (1937 κ.ε.) και με τον Ελληνοκύπριο Χρ. πάφιο.

56. μαρτυρία (σεπτ. 2006) Γιάνναρου στον καραγκιοζοπαίχτη σ. κοτσορέ. άπό σύνεργα 
του άβραάμ, ο Γιάνναρος — που δεν είχε σχεδιαστική ευχέρεια — αγόρασε ρεκλάμα και 
φιγούρες μωρού, Βρετού–τσομπάνη, Βρετού–βεζύρη.

57. άν και πιστοποιείται πως Βάγγος και Γιάνναρος συνπαρακολούθησαν παράσταση του 
άβραάμ, δεν διασαφηνίζεται αν είδαν και έτερων καραγκιοζοπαιχτών παραστάσεις 
του έργου.

58. στη γραπτή εκδοχή του Βασίλαρου καίριος είναι ο ρόλος του ταχήρ. όι ενέργειές του 
στοχεύουν σε τόνωση της πίστης του πασά και παράλληλα στην εμψύχωση του σώμα
τος του στρατού, που επηρεάστηκε από τον πασά.
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μεγαλύτερο ρόλο.59 Όσο για τον Βρετό, παρά την ηλικιακή απόκλιση — π.Β.: 
δεκαπενταετής, π.Γ.: εντεκαετής — και στις δύο εκδοχές ηθογραφείται ως 
κωμικό πρόσωπο,60 ενώ ο μπάρμπαΓιώργος τον μέμφεται ως παμπόνη
ρο, λωποδύτη και — κατά τραγική ειρωνεία — αδιαμφισβήτητη σπορά απα
τεώνα.61 Εντούτοις, καίτοι αγνοεί την εξ αίματος συγγένειά τους, είναι 
προστατευτικός απέναντί του. στο ίδιο πλαίσιο, ο μπάρμπαΓιώργος του 

59. ό κ. του Βάγγου δεν περιορίζεται σε αναγγελία γέννησης του υιού του, ταχτάρισμα και 
κατόπιν αναγγελία των χρόνων που πέρασαν αλλά δημιουργεί τρία κωμικά στιγμιότυ
πα: α) συναντάει τον Β. και τον πείθει να του πληρώσει δήθεν καύσιμα μοτοσικλέτας, 
ώστε να μεταβεί στη στάνη και να μεσολαβήσει στον μπάρμπαΓιώργο για τη φιλοξε
νία, β) διδάσκει στον Χ. γάβγισμα, ώστε να ξεγελάσουν τα σκυλιάφύλακες μπάρμπα
Γιώργου, γ) μοιράζει αμοιβή με μπάρμπαΓιώργο, εξαπατώντας τον. Ωστόσο, τυπικά 
κωμική είναι και η συμπεριφορά του κ. του Γιάνναρου, όταν κατά το ταχτάρισμα πε
τάει το μωρό στον αέρα, αλλά και όταν αυτό εξαφανίζεται. άρχικά, ρωτάει την άγλαΐα 
εάν το έστειλε για κάποιο θέλημα, αναποδογυρίζει την κούνια ψάχνοντάς το και κατα
λήγει “εχάσαμε το παιδί, μας έμεινε η κούνια! δεν βαριέσαι… κάνουμε άλλο!” (: πάτρα 
2006) / “δε βαριέσαι... έχασα το παιδί, μου έμεινε η κούνια!” (: π.Γ. Ερτ 2).

60. ό Βρετός σχολιάζει κωμικά, όταν ο τ. διαβάζοντας την επιστολή, τον αντιμετωπίζει 
σαν βεζύρη: [τ.:] –“σε προσκυνώ. [Βρετός:] –τί έκανε λέει; Εδώ στην πόλη όλοι χα
ζοί είναι, βρε παιδάκι μου. η μια βγαίνει από τον αέρα, ο άλλος σκύβει και… τί πας 
και μου κάνεις, ρε; Χαζομάρες πας και κάνεις;” (π.Β.). παρακάτω, όταν τον ντύνει: 
[Βρετός:] –“Άσε με, ρε! Άσ’ τη φουστανέλα κάτω, ρε! [τ.:] –Έλα, παιδί μου, μπες μεσ’ 
στο λουτρό να σε πλύνω γιατί αυτή τη στιγμή θα φορέσεις μια μεγάλη στολή και θα 
στεφθείς βασιλιάς. –τί έκανε, λέει; πάλι τρελλαμάρες! Εγώ θέλω να πάω στα πράτα 
’σα πάνω, στο κονάκι του μπάρμπα μου, ρε! […] –μεγάλε μου βεζύρη, σε προσκυνώ 
και πάλι. –ρε, άι δώσ’ μου τα τσαρούχια μ’ να πάω ίσα πάνω στο κονάκι, Άι ’σα πέρα. 
όρίστε μας!” (: π.Β.). παρά τη φημολογούμενη πονηριά του, δεν δείχνεται καιροσκό
πος: [τ.:] –“μόλις λάβω την επιστολή, λέει, αμέσως να σέ ορκίσω βεζύρη στον τόπο 
μας και να σε παντρέψω με την κόρη του Βεζύρη μας. [Βρετός:] –άχά χαζομάρες! και 
παντρολογιές θά ’χουμε, ρε; –Βεβαίως παιδί μου. πρέπει να εκτελέσω την εντολή που 
μου έστειλε ο Β. –Εμένα, ρε, θα κάνεις βεζύρη;”. κι αμέσως μετά τον θάνατο του B.: 
[Βρετός:] “–Εγώ θέλω να φύγω! Θέλω να πάω στον θείο!” (: π.Β.). Επίσης “ρε μπάρ
μπα, πάρε με από ’δώ μέσα, ωρέ μπάρμπα! Ω, με κάνανε σαν τζοβάνι, σ’ αυτά τα ρού
χα που με βάλανε!” (: π.Β.). άναλόγως συμπεριφέρεται όταν ο σελήμ διαβάζοντας το 
γράμμα τον προσκυνάει: –“Ώρε, αυτούνο τρελάθηκε! Ωρε, σήκω απάνω, έχει βρέξει, θα 
κρυώσεις. Ωωω..” –“μεγάλε μου βεζύρη μου, ελάτε μέσα, ελάτε στο χαμάμ, ελάτε να 
αλλάξετε, να φορέσετε τη στολή του μεγάλου βεζύρη” –“μωρέ ποιου κακομοίρη; Βρε 
άι πάγαινε, εγώ δεν είμαι ο αυτός […] Ώρε τρελοί που είναι εδώ στις πολιτείες. τους 
έχει χτυπήσει το σύννεφο!” (: π.Γ. Ερτ 2).

61. [Βρετός:] –“Θείε, αυτοί οι άνθρωποι με τα χρυσά, ποιοι είναι; [μπάρμπαΓιώργος:] –
Είναι ο τρανός. κοίτα, κερατά, μην κλέψεις τίποτα, κοίτα λωποδύτη… γιατί εσένα 
πρέπει, ρε, ο πατέρας σου να ήτανε λωποδύτης!” Επίσης, στο φινάλε [κ.:] –“Για κά
τσε... Ωρε! Ωρε μπάρμπα, αυτός είναι… είναι το παιδί μου! [μπάρμπαΓιώργος:] –άμ 
γι’ αυτό ήτανε κλεφτούδικο. άμ, γι’ αυτό έκλεβε!” (: π.Γ. πάτρα) και –“άμ καλά το 
κατάλαβα εγώ, αμ καλά το κατάλαβα πως πρέπει να είναι γιος του καραγκιόζη, που 
ήτανε κλεφτούδικο. Φαινότανε!” (: π.Γ. Ερτ 2).
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Βάγγου είναι αγαθότερος, όπως και η μαμή, που όχι μόνο δέχεται αδια
μαρτύρητα να μην αμειφθεί, αλλά ενισχύει και οικονομικά τον κ.62

Ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση αποτελεί ο πρόλογος (π.Β.), που πα
ρουσιάζει στοίχημα Χατζηαβάτη (στο εξής Χ.) – ταχήρ (στο εξής τ.), 
αντικατοπτρίζοντας αποκλίνουσες απόψεις τους περί πεπρωμένου.63  
όι απόψεις του Χ. του Βάγγου ομοιάζουν σε αυτές του άχμέτ του Γιάννα
ρου, ενώ επιπροσθέτως, ο Χ., σε ένα έωλο δραματουργικά πλαίσιο, παρου
σιάζεται ως γνώστης όσων εξ αρχής συνέβαιναν.64 άξιομνημόνευτη είναι 
ακόμα, η απόκλιση των δύο φινάλε: ο μεν Βάγγος παρουσιάζει τον Β. του 
οργισμένο αρχικά, αλλά αποδυναμωμένο και συμβιβασμένο εν τέλει να δέ
χεται ως μοίρα του τον Βρετό, δηλαδή έναν Χριστιανό νυμφευμένο με την 
κόρη του, εγκατεστημένο πλέον στον θρόνο του. ό Γιάνναρος αντιθέτως 
πλάθει έναν Β. τραγικά άτεγκτο, η εμμονή του οποίου τον οδηγεί στον 
θάνατο.65 ό άχμέτ / σελήμ του Γιάνναρου κλείνει το έργο επισημαίνοντας  
— ευνοϊκά για τον ίδιο — πως μοίρα του Βρετού δεν ήταν να γίνει βεζύρης66, 
αλλά να ζήσει (με τη βιολογική οικογένειά του έναντι του σαραγιού). 

62. στην παράσταση Γιάνναρου, μαμή και Γριά/μάγισσα ταυτίζονται, χωρίς να αποσα
φηνίζεται αν οι λόγοι είναι πρακτικοί.

63. η διαφωνία επαναλαμβάνεται στην άτυχία του καραγκιόζη ή χήνα (: σημ. 49).
64. κατόπιν αποκάλυψης της ταυτότητας του Βρετού, ο κ. αναρωτιέται: [κ.:] –“καλά, 

εσύ ρε μαλαγάνα, πού τα ήξερες όλα αυτά; [Χ.:] –καραγκιόζη, τα ήξερα! σχεδόν απ’ 
την πρώτη μέρα, που έφθασε το μωρό στα σαράι. –και γιατί δε μού ’λεγες τίποτα, ρε 
μαλαγάνα; και με ξυλοφόρτωνε η κυράκαραγκιόζαινα… Ξύλο ρε έτρωγα… ξύλο της 
χρονιάς μου, ρε! –Ήθελα κάπου να φθάσω καραγκιόζη. Άμα έβλεπα το απροχώρητο, 
θα σε ειδοποιούσα αμέσως. Έβλεπα ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά για εσένα κι 
έτσι και το παιδί σου καταλάβαινα ότι κάποια μέρα θα γινότανε κάτι. –Χατζηαβάτη 
μου, σ’ ευχαριστώ. να, που έκανες και μια καλή πράξη στη ζωή σου” (: π.Β.). υπό το 
ίδιο πρίσμα, δεν γίνεται κατανοητό εάν επίτηδες ο Χ. προτείνει μετάβαση στη στάνη, 
ώστε να δρομολογηθούν εξελίξεις. η άρνησή του πάντως να εισπράξει το στοίχημα 
επιβεβαιώνει την ανιδιοτέλειά του.

65. στην τελική σκηνή ο Β. είτε εξέρχεται από το σαράι μαχαιρωμένος, με τον Βρετό πλάι 
του (π.Γ. πάτρα), είτε κείται νεκρός μεταξύ αξιωματικών του (π.Γ. Ερτ 2). καθώς η 
σκηνή γίνεται off stage, τα γεγονότα γνωστοποιούνται από τα λεγόμενα άχμέτ/σελήμ: 
“πασά, δεν σε σκότωσε το παιδί, μόνος σου σκοτώθηκες. άυτό έγραφε το κισμέτι σου. 
το πεπρωμένο φυγής [sic] αδύνατον. η ίδια η ιδέα, που είχες βάλει, σε σκότωσε!” (: 
π.Γ. πάτρα). άκόμα: “το παιδί δεν έφταιξε τίποτα. Είσαστε κακός. μια σκέψη είχατε 
βάλει στο μυαλό σας. το κισμέτι σας ήτανε αυτό. και η ιδέα σας πως το παιδί αυτό θα 
σας σκοτώσει, [σας έκανε] και παραπατήσατε στη σκάλα εκεί που κυνηγάγατε το μω
ρό και πέσατε νεκρός!” (: π.Γ. Ερτ 2).

66. ...“το κισμέτι του παιδιού δεν είναι να γίνει πασάς.” (: π.Γ. πάτρα) και “Ε, τότε λοι
πόν, το κισμέτι σου δεν είναι να γίνεις βεζύρης. Είναι να μείνεις σε αυτή την παράγκα. 
πήγαινε στον πατέρα σου. πήγαινε.” (π.Γ. Ερτ 2). την ιδιοτελή επέμβαση άχμέτ/
σελήμ επισημαίνει και ο κ. μακρής, σημειώνοντας σε δελτίο τύπου (η υπογράμμιση 
δική μας): …“η άγλαΐα γεννάει το πρώτο παιδί του καραγκιόζη. ό πασάς θέλει να 
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πιθανώς η εκδοχή του Γιάνναρου προέκρινε την αναπάντεχη έκβαση, 
προκειμένου να μη διασαλευτεί η στερεότυπη καθημερινότητα της κα
ραγκιοζίστικης κοινωνίας.67 άντιθέτως, στην εκδοχή Βάγγου — πιθανώς 
και του σ. σπαθάρη — ο βρετός κλώνος του κ. διαφεντεύει τον τόπο, προ
σφέροντας στους Έλληνες, Χριστιανούς θεατές και στον βιολογικό του 
σκηνικό πατέρα ελπίδα και κάθαρση.68 καθώς όμως ο μικρόκοσμος των 
σκιών είναι ρευστός και συχνά ακροατήριο, διάθεση του καλλιτέχνη και 
περιστάσεις καθορίζουν την εξέλιξη της παράστασης, είναι αβέβαιο αν τα 
συγκεκριμένα φινάλε ήταν πάγιες απολήξεις των παραστάσεων των δύο 
πολύπειρων καραγκιοζοπαιχτών και αν η παράσταση Βάγγου λειτουρ
γούσε πράγματι ως φο ρέας επαναστατικού κοινωνικού μηνύματος.69

Επιπλέον, καθώς κάθε παράσταση συνιστά φορέα ύφους του εκάστοτε 
καλλιτέχνη, σε ένα δευτερεύον πλαίσιο εντάσσονται εμβόλιμες αναφορές 
του Γιάνναρου σε πατρινού ενδιαφέροντος θέματα ή ακό μα διάλογός του 
με θεατές, μουσικούς, παρόντες καραγκιοζοπαίχτες. Χαρακτηριστικότε
ρη όλων όμως είναι η εμμονή του στην παράδοση.70 παρά το ότι ο Γιάν
ναρος επεσήμαινε ότι παρουσίασε κωμωδία,71 πτυχές της παράστασής 
του θα δικαιολογούσαν ένταξη στα κοινωνικά (μελο)δράματα του Ε.Θ.σ.  
άφετέρου, δεν θα μπορούσε να μην παρατηρηθεί στην παράσταση Βάγ
γου η εντυπωσιακή αλλαξοφωνία του, η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών 
ενσταντανέ του Ε.Θ.σ. αλλά και προσωπικών του επιτυχημένων στιγ 

το απαγάγει και το σκοτώσει αλλά την τελευταία στιγμή το σώζει ο αξιωματικός, ο 
οποίος βρίσκει αφορμή και παίρνει τον θρόνο”.

67. στη γραπτή εκδοχή Βασίλαρου ...“ο κολλητήρης βρίσκει την οικογένειά του — τ’ αδέλ
φια του — και ζήσαν φτωχά αλλά χαρούμενοι” (: λεζάντα εικόνας στις σσ. 33–4).

68. [κ.:] –“κολλητήρη! Έβγα έξω ρε, να σε δει η μάνα σου, ρε. Έλα, να δει κι έναν Βεζύρη 
στο σπίτι μας! […] τώρα έχω και Βεζύρη γιο. […] Ε ρε παναγίτσα μου, τί έχει να γί
νει! Θα τους λυσσάξω τους γρουσούζηδες!” (: π.Β.)

69. στο πλαίσιο της ρευστότητας, ο Ά. δανέλλης επεσήμανε (συνέντευξη στη γράφουσα, 
17/11/2014) ότι κάποτε ο πασάς παθαίνει έμφραγμα, ενώ άλλοτε φονεύεται. σε όμορο 
πλαίσιο ο κύπριος καραγκιοζοπαίχτης τάκης Χατζηττοφής (1927–2014) επεσήμανε 
ότι ενίοτε, στον Μ. άλέξανδρο και καταραμένο Όφι, κατ’ απαίτηση του κοινού, μ. άλέξαν
δρος – Βεζυροπούλα παντρεύονταν. η ίδια πρακτική συναντάται σε λαϊκές εκδόσεις, π.χ.  
κ. Γανιός, Τὰ αἰνίγματα τῆς Πασσοπούλας: ὁ εἰκονογραφημένος καραγκιόζης με φιγούρες 
διὰ σχεδίασμα. κωμωδία εἰς πράξεις τρεῖς, ἐκδόται Ἄ. Γελανταλής καὶ σια, [Ἀθήναι], χ.χ.

70. άυτό μαρτυράει τόσο η επιλογή του έργου για τιμητική του παράσταση ή τηλεοπτική 
του συμμετοχή — υποδηλώνοντας προφανώς την αίσθηση πως η παράστασή του αφή
νεται ως παρακαταθήκη στη διάδοχη γενιά καραγκιοζοπαιχτών — όσο και ο τρόπος 
δη μιουργίας των ακουστικών εφέ (βλ. π.χ. χρήση νερού για εφέ κλάματος).

71. [Γιάνναρος:] “κυρίες, κύριοι, δεσποινίδες και μικρά παιδιά, εδώ έλαβε τέλος η  κω
μωδία  μας”.
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μιο  τύπων.72 η παράσταση Βάγγου άλλωστε, λόγω μεγαλύτερης έκ τασης 
των ρόλων Βρετού και κολλητηριών, καθίσταται κωμικώτερη.

Γνωρίζοντας πλέον πλοκή και παραλλαγές του έργου, το ενδιαφέρον 
μας έλκουν σχετικά παραμύθια ελλαδικού και μικρασιατικού χώρου, που 
κατατάσσονται όχι στον άτ 931 (παραμύθι του όιδίποδα) αλλά στον άτ 
930.73 κάποια από τα πλησιέστερα στην υπόθεση της Γέννησης... παραμύ
θια που εντοπίστηκαν, τιτλοφορούνται: ευρετάκης,74 Το θέλημα του Θεού,75  
Η τύχη νικά ή ο βασιλιάς;,76 Ο γιος του μυλωνά,77 Το βρετό,78 Η δύναμη της μοί-
ρας,79 Οι μοίρες και ο άρχοντας,80 Το αντρόγυνο χωρίς παιδιά,81 Ο ευρεμίτ,82 Ο κε-
λεζεβίρ’ς και ο ευρεμίτ’ς83, Ο άρκουδογιάννης,84 Ο εύρεστος,85 Ο φτωχός και 
ο βασιλιάς,86 Ο εβραίος και ο Βρετάκης,87 Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον,88  

72. π.χ. διαμοιρασμός αμοιβής με μπάρμπαΓιώργο, διδασκαλία γαβγίσματος.
73. Βλ. V. Tille, “Das Märchen vom Schicksalskind”, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 

29 (1919) 2240. Για τις κατευθύνσεις εύρεσης αδημοσίευτων καταγραφών ευχαρι
στίες οφείλονται στη φιλόλογοκοινωνική ανθρωπολόγο δρα. Εμμανουέλα κατρινάκη. 
Για την πρόσβαση στα σχετικά κατευθυντήρια δελτία του Γ. μέγα ευχαριστώ την 
αν. καθηγήτρια μαριάνθη καπλάνογλου. Για την άδεια μελέτης αδημοσίευτων χει
ρογράφων παραμυθιών του Λαογραφικού άρχείου (Λά) ευχαριστώ τη διοίκηση του 
κέντρου Λαογραφίας της άκαδημίας άθηνών και τον διευθύνοντα Ευάγγελο καρα
μανέ. Για τη μελέτη αδημοσίευτων χειρογράφων παραμυθιών του Λαογραφικού Φρο
ντιστηρίου (ΛΦ) του Γ. μέγα, ευχαριστώ τη διοίκηση της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και τον πρόεδρό της μιχάλη μερακλή, καθώς επίσης τον λαογράφο δρ. 
Γιώργο κούζα και την υπ. διδάκτορα Λαογραφίας, άφροδίτη νουνανάκη.

74. άρχείο Θρακικού Θησαυρού Ε΄, 190–2.
75. διον. σ. μινώτος, “Ζακυνθινά παραμύθια της τύχης”, Λαογραφία (Ἐν Θεσσαλονίκῃ) 

ιΓ΄ (1951) 277–84, ειδικά 279–81, 283.
76. ν. Γ. πολίτης, “παρατηρήσεις εἰς τὰ ἀλβανικὰ παραμύθια”, Λαογραφία ά΄ (1909) ό.π. 

[σημ. 1], 107–20, ειδικά 115–7, 120.
77. ΛΦ 1061, 15–7 (Βόλος, 1958).
78. ΛΦ 719, 11–12 (λανθάνον χειρόγραφο / τεκμηρίωση μέσω δελτίου Γ. μέγα. στο εξής: 

λ.χ. / δ.μ.).
79. ΛΦ 116, 5–8 (Εύβοια, 1957).
80. ΛΦ 1321, 11–13 (Λακωνία, 1964).
81. ΛΦ 415, 8–9 (Φθιώτιδα).
82. ΛΦ 617, 1–4 (κοζάνη κι άλλοτε τραπεζούντα).
83. Γ. Ζερζελίδης (συλλογή) – Ἀπ. Λαπαρίδη (ἀφήγησις), “παραμύθια τῆς Ἄνω ματσού

κας”, Ποντιακὴ Ἐστία 1234 (1960), 56546, ειδικά 56545.
84. πολίτης, “παρατηρήσεις” ό.π. [σημ. 76], ειδικά 117–9, καθώς και ΛΦ 700, 5–7 (αφή

γηση — 1960 — εκ Φθιώτιδος).
85. ΛΦ 780, 8–10 (άρκαδία, 1958).
86. ΛΦ 932, 17–8 (ρέθυμνο κρήτης, 1960).
87. ΛΦ 1220, 5–8 (ηράκλειο κρήτης).
88. ΛΦ 1225, 6–8 (Λαμία, 1961). άκόμα, Γ. σέργη, “15. το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο 

(κάρπαθος)”, στο Λαϊκά παραμύθια των Δωδεκανήσων, άθήνα 2004, 150–6.
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Της μοίρας το γραφτό,89 Ο βασιλιάς και ο καρβουνιάρης,90 Ο Θεός τηναν κι 
θα χαν άθρωπου κι επορεί να χάνει τον,91 Ο Βρετός,92 Ο πραματευτής,93 Ο 
άκληρος βασιλιάς,94 Τα γραμμένα άγραφα δεν γίνονται,95 Παραμύθι του Νάι-
ντις / Νάιντς / Νάιντεν,96 Το γραφτό της τύχης,97 Της τύχης τα γραμμένα,98 
Ό,τι γράφει η τύχη τ’ ανθρώπου δεν ξεγράφεται,99 Της Μοίρας τα γραμμέ-
να,100 Der Spruch der Moeren,101 Το παραμύθι της βατσουνισμένης,102 Ότι γρά-
φει δε γκζεγράφει και Οι τρεις μοίρες,103 Το παι(δ)ίν τζι η τύχη του (Ο βασιλιάς 
που φοβόταν μήπως του πάρουν το βασίλειό του), άφέντης-εβρετές, Ζήνων,104  
Born to be King,105 The Three Golden Hairs of the Sun-King (α΄ ήμισυ).106

89. ΛΦ 1510, 15–21 (άιτωλοακαρνανία, 1964).
90. ΛΦ 1664, 4–6 (σάμος, 1956).
91. ΛΦ 1668, 1–5 (Βέροια και άλλοτε πόντος, 1964).
92. ΛΦ 1715, 6–8 (λ.χ. / δ.μ.).
93. ΛΦ 1804, 7–9 (λ.χ. / δ.μ.).
94. ΛΦ 1846, 13–6 (λ.χ. / δ.μ.).
95. Λά 930, 13 (δ.μ.).
96. Βλ. αντιστοίχως: G. F. Abbott, “το παραμύθι του νάιντις”, στο Macedonian Folklore, 

Chicago 1969, 347–50, πολίτης, “παρατηρήσεις” ό.π. [σημ. 76], ειδικά 108–9 και Λά 
1249, 27–9 (δράμα, 1938). Επίσης, Χρ. Γ. Γουγούσης, “μακεδονικαὶ παραλλαγαὶ τοῦ 
παραμυθιοῦ τοῦ νάιντεν”, Λαογραφία (Ἐν Ἀθήναις) Β΄ (1910), 575–90.

97. Λά 2339, 100–4 (μήλος, 1960).
98. ιΛ 770, 87–91 (δ.μ.).
99. Λά 7, 8 (δ.μ.).
100. Βλ. http://www.thrakikhestia.gr/?p=1251 (25/09/2017). στη μελέτη μας αξιοποιήθηκαν 

και οι παρακάτω άτιτλες αδημοσίευτες καταγραφές παραμυθιών ή παραβολών: ΛΦ 216 
5–8 (Θράκη, 1960), ΛΦ 236 47–8 (Θήβα, 1959), ΛΦ 266 1–4 (Θεσσαλία, 1959), ΛΦ 545 
1–4 (καταγραφή άφρ. καρα νικολού), ΛΦ 1516 11–14 (τρίπολη, 1960), ΛΦ 1839 (λ.χ. / 
δ.μ.), Λά 12 (δ.μ.), Λά 1205 111–12 (ναύπακτος), Λά 1263 7–14 (κόνιτσα, 1938), Λά 
1908 110–8 (κόνιτσα), Λά 2276 267–70 (μεγανήσι Λευκάδας), Λά 2304 137–40 (μή
λος, 1959), Λά 2344 486–90 (όθωνοί, 1960), Λά 2457 68–74 (Χίος, 1962), Λά 2744 173–6 
(Γιάλτρα Ευβοίας, 1963), Λά 2745 13–7 (Εύβοια, 1963), Λά 2753 295–306 (Ζαγοροχώρια, 
1963), Λά 2758 127–31, 155 (κίμωλος 1963), ιΛ 862 117–23 (δ.μ.).

101. Schmidt, “2. Der Spruch der Moeren”, στο Griechische Märchen ό.π. [σημ. 13], 66–7.
102. σπ. καβάσιλας, “Λαογραφικά σύλλεκτα εκ νυμφών κερκύρας”, Λαογραφία Β΄ (1910), 

63869, ειδικότερα 6557. Εδώ η ηρωίδα ονομάζεται “Βρετικιά”.
103. κ. δ. κάσσης (επιμ.), “40. Ό,τι γράφει δε γκζεγράφει”, “41. όι τρεις μοίρες”, στο 125 

Παλιά παραμύθια από την Μάνη από 25 γνήσιους λαϊκούς παραμυθάδες σε αυθεντική λαϊκή 
αφήγηση, τ. ά΄, άθήνα 1983, 204–5, 205–7 αντιστοίχως.

104. ά. Ξενοφώντος – κ. κωνσταντίνου (επιμ.), Τα παραμύθια της κύπρου από το Λαογραφι-
κό άρχείο του κέντρου επιστημονικών ερευνών, τ. 1, Λευκωσία 2015, 384–90. όι κατα
γραφές χρονολογούνται στη δεκαετία του 1960.

105. R. M. Dawkins, “Born to be King” (Pharasa No. 8), στο Modern Greek in Asia Minor, Cam
bridge 1916, 492.

106. πρόκειται για παραλλαγή της υπ. αρ. 29 ιστορίας των αδελφών Γκριμ, Three Hairs 
from the Devil’s Beard, που εντάσσεται στον άτ 461. Βλ. άγγελοπούλου – μπρούσκου, 
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τα παραπάνω παραμύθια, αν και συχνά φέρουν επιπλέον μοτίβα, 
μη ενσωματωμένα στην καραγκιοζίστικη εκδοχή, κινούνται στον 
κάτωθι θεματικό άξονα: εύπορος (βασιλιάς / άρχοντας /  — Εβραίος —  
έμπορος / χασάπης / περιηγητής / γυρολόγος) διανυκτερεύει σε οικία φτω
χού (πολύτεκνου / μυλωνά / καρβουνιάρη / αγρότη). η γυναίκα του δεύ
τερου γεννάει.107 προλέγεται (μοίρες / μοιράρης / αστρονόμος / Άγγε λος) 
ότι το αγόρι θα κληρονομήσει — κάποτε και δολοφονήσει — εύπορο,  
νυμφευό μενο την κόρη του. ό εύπορος επιχειρώντας ανατροπή χρησμού 
παίρνει το παιδί (το κλέβει / του το εμπιστεύονται τάχα για να το μορφώ
σει / προικίσει / εργοδοτήσει). Είτε το εγκαταλείπει όμως (λόγγος / πο
τάμι / λάκκος / ρέμα / χαράδρα / σπηλιά / δάσος / δέντρο / βάτος / πουρνά 
ρια / ερημιά / δάσος / αυλάκι μύλου) υγιές ή κατόπιν τραυ μα τι σμού, είτε  
αναθέτει σε — ανυπάκουους — βοηθούς εξόντωσή του. το μωρό σώζεται  
— κάποτε ελέω θηλαστικού (ελάφι / κατσίκα / αρκούδα) — και ανατρέ
φεται από φιλεύσπλαχνο, συνήθως άκληρο (βοσκό / κυνηγό / ιερέα /  
καλογέρους / μπάμπω), ενώ κάποτε ονοματοδοτείται σχετικώς (Βρεττός /  
Ευρεμίτ / Εύρεστος / Βρετάκης / στρατής / άρκουδογιάννης). Χρόνια αρ   
γό τερα, ο εύπορος ξανασυναντάει το αγόρι, το αναγνωρίζει (χάρη σε όνο
μα / μαχαίρι που είχε χρησιμοποιηθεί για να το σκοτώσει / αφήγηση 
θετών γονιών), επιχειρεί εξόντωσή του, αναθέτοντάς του μεταφορά γράμ
ματος σε σύζυγο/υπασπιστή του με ψευδή αφορμή, αλλά ου σιαστικά με  
οδηγίες δολοφονίας του. το περιεχόμενο γράμματος αλλάζεται (από 
ήρωα / κόρη — και σύζυγο — πλουσίου / καλογέρους / Γριά / Γέρο / τύχη /  
Χριστό / Θεό / προφήτη / τσιγγάνα) με τη λέξη “σκοτώσετε” να μετατρέ
πεται σε “στεφανώσετε”. άκολουθεί γάμος νέου — πλούσιας θυγατέρας.  
ό εύπορος επιστρέφοντας πληροφορείται τα συμβάντα, βλέπει το αλλαγ
μένο γράμμα και είτε δίνεται ευχάριστο τέλος μέσω αποδοχής πως “ό,τι 
γράφει δεν ξεγράφει” και πρόσκληση στους γονείς του νέου να ζήσουν μα
ζί πλουσιοπάροχα, είτε πεθαίνει από στενοχώρια / έκπληξη, είτε θέτει σε 
εφαρμογή εναλλακτικό σχέδιο εξόντωσης του νέου, που οδηγεί σε εξόντω
ση του υιού του (και του ίδιου/και συζύγου του).108

1999 ό.π. [σημ. 1]. άκόμα, βλ. ενδεικτικά Francis Hindes Groome, “38. The Three 
Golden Hairs of the SunKing”, στο Gypsy Folk Tales, London 1899, 133–8, όπου ο ήρωας 
αποκαλείται “Nameless”, καθώς και A. H. Wratislav, “The Three Golden Hairs of Grand
father Allknow” στο Sixty Folk tales from Exclusively Slavonic Sources, London 1889, 1625.

107. κατά άλλη εκδοχή, την ίδια μέρα γεννούν η σύζυγος εύπορου, κορίτσι ενώ η σύζυγος 
φτωχού, αγόρι.

108. με νέα αφορμή στέλνει το βρετό αγόρι σε ενέδρα (ξωκλήσι/κτήματα/αμπέλια/στάνη/
σταύλο) με νέα εντολή / επιστολή με οδηγίες φόνευσής του. Όμως το αγόρι επιβιώ
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συγκρίνοντας τα τρία σώματα κειμένων, αντιλαμβάνεται κανείς τον 
κοινό πρωταγωνιστικό ρόλο του πεπρωμένου. στη Γέννηση... παρουσιά
ζεται ως μοίρα που “διάβασε” τσιγγάνα στον Β.,109 στο παραμύθι ως 
μοίρωμα του νεογέννητου, προφητεία της πατροκτονίας (άτ μ343)110 
και κάποτε εντολή μη υιοθέτησης παιδιού (άτ 910A, ATU J21.27), ενώ 
στο σοφόκλειο δράμα ως απολλώνειοι χρησμοί.111 στη Γέννηση… όμως 
ο χρησμός αφορά μόνο σε απώλεια εξουσίας (π.Β.) και κάποτε και φόνο 
του ηγέτη (π.Γ.), και όχι σε αιμομιξία.112 άναμφισβήτητο κέντρο βάρους 
στη μεταγραφή Ε.Θ.σ. είναι όχι ο Ήρωας και η δράση του που οδηγεί 
στην προκαθορισμένη μοίρα του, ούτε η αιμομιξία ή η διεκδίκηση εξουσί
ας / άρχοντοπούλας, αλλά το ίδιο το πεπρωμένο. καθώς δε ο βρετός του 
Ε.Θ.σ. δεν χρησμοδοτείται, εισάγεται (π.Β.) το εύρημα του στοιχήματος 
Χ.113 – τ., που γίνεται αφορμή ξετυλίγματος της ιστορίας και επικύρωσης 
της καθοριστικής δύναμης του πεπρωμένου.

τα κοινά μοτίβα μεταξύ Οιδίποδα τυράννου, από τη μία πλευρά, και πα
ραμυθιού του πεπρωμένου και Γέννησης..., από την άλλη, είναι πολλά,114 

νει, επαληθεύοντας τον χρησμό. Για το μοτίβο του ήρωα, που έρχεται αντιμέτωπος 
με αντιξοότητες όμως η πρώτη απόπειρα κατά της ζωής του γίνεται ενώ είναι ακό
μα βρέφος βλ. ενδεικτικά J. C. Cooper, Ο θαυμαστός κόσμος των παραμυθιών: αρχέτυπα 
στοιχεία και συμβολισμοί στα κλασσικά παραμύθια, μτφρ. Θ. μαλαμόπουλου, άθήνα, 
41998, 97–8.

109. [Β.:] “το παιδί αυτό θα με σκοτώσει! […] μου το είπε η τσιγγάνα. μου το είπε στη 
μοίρα, που μου έριξε, ότι θα βρεθεί ένα παιδί στο δρόμο, το οποίο θα το μαζέψεις και 
αυτό θα σε σκοτώσει.”

110. Για το μοτίβο προφητείας βλ. αναλυτικά St. Thompson, The Folktale, Berkeley ²1977, 
137–41. ό δε πατροκτόνος υιός απαντά σε παραμύθια του άτU 931ά.

111. ό προπ συγκρίνοντας παραμύθι – τραγωδία επισημαίνει πως η τραγικότητα του όι
δίποδα έναντι του ήρωα του παραμυθιού έγκειται στη γνώση του χρησμού. Επιπλέον, 
κατά την έναρξη της τραγωδίας, η προφητεία έχει ήδη εκπληρωθεί, αλλά ακολουθούν 
συνταρακτικά γεγονότα που δεν έχουν προλεχθεί. Βλ. αναλυτικά V. Propp, “Oedipus in 
the Light of Folklore”, στο Edmunds–Dundes, Oedipus ό.π. [σημ. 1], 76–121.

112. η γυναικεία παρουσία (Βεζυροπούλα) είναι μάλλον αδύναμη στη Γέννηση... και δεν 
αντανακλά καν την εκδοχή του παραμυθιού, όπου η κόρη του εύπορου συντρέχει το 
βρετό αγόρι ακόμα και ενάντια στον πατέρα της.

113. Επιπλέον, ο Χ., με ασυνήθιστο καταστάλαγμα ωριμότητας, ανοίκειο στα στερεότυπα 
όρια του μπερντέ, αρνείται εξαργύρωση της νίκης του: [Χ.:] –“δεν θέλω τις πενήντα 
λίρες. Είμαι ευχαριστημένος μόνο που με βοήθησε ο Θεός να αποδείξω αυτό, που πραγ
ματικά πίστευα.”

114. Βλ., λ.χ., μοτίβα διαταγής (Λπ ά13) και ανάθεσης θανάτωσης του ήρωα (τκ 1610), 
συμπόνιας που επιδεικνύεται από αυτόν στον οποίο ανατέθηκε ο φόνος του βρέφους 
(άτ 931κ512/ATU 920), εγκατάλειψης του ήρωα στο δάσος (άτ 931R131, S143) 
προς αποφυγή εκπλήρωσης της προφητείας (άτ μ371.2), διάσωσης βρέφους από βο
σκό (άτ R131.3.1), ονοματοδοσίας του αγοριού (όιδίπους και βρετό αγόρι έλαβαν το 
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ενώ κάποια εξ αυτών εντοπίζονται διαχρονικά στη μυθολογία,115 στην 
ιστοριο γραφία,116 στη λογοτεχνία. περισσότερα αναδεικνύονται τα μοτί
βα που διέπουν παραμύθι και Γέννηση...,117 ενώ δεν λείπουν και μοτίβα,  

όνομά τους εξαιτίας της κατάστασής τους μετά τη βίαιη απομάκρυνση από την εστία 
τους). συναφής ονοματοδοσία συναντάται σε μυθιστορηματικούς ήρωες (: άγγελοπού
λου – μπρούσκου, 1999 ό.π. [σημ. 1], 328–9) και σε πρωταγωνιστές παραμυθιών του 
άτ 930. το δε όνομα, που συνδέεται με την αποκάλυψη της αλήθειας, φαίνεται να δίδει 
ο σωτήρας του εγκαταλελειμμένου βρέφους. άς σημειωθεί ακόμα πως το βρετό κολλη
τήρι κάποτε (εκδοχή Γιάνναρου) γνωρίζει πως είναι υιοθετημένο. το μοτίβο παιδιού/
ενήλικα, που εγκαταλείπεται στο δάσος, αλλά επιβιώνει, εντοπίζεται σε μια πληθώρα 
δημοφιλών ξένων παραμυθιών, από τη χιονάτη και τον κοντορεβυθούλη έως το χάνσελ 
και Γκρέτελ αλλά και ελληνικών παραλλαγών όπως η κουλοχέρα / κουτσοχέρα (άτ 706) 
και ο κοντορεβυθούλης / Δεκατρείς (άτ 327Β). στο Ε.Θ.σ. αξιοποιείται και μοτίβο παι
διών, που δεν ανατρέφονται από τους βιολογικούς γονείς τους. Βλ., λ.χ., χαμένο παιδί 
του κύπριου καραγκιοζοπαίχτη ά. ιδαλία και δημοφιλή Μονομαχία των δύο αδελφών ή 
Το άσχημο παιχνίδι της Μοίρας.

115. Βλ., π.χ., τον μύθο του πάρη, ο οποίος παρά τις προσπάθειες του πατέρα του για το 
αντίθετο, προκάλεσε πτώση της τροίας, εκπληρώνοντας την προφητεία. Επίσης, αξι
οσημείωτο είναι στον μύθο του Βελλεροφόντη το μοτίβο μεταφοράς σφραγισμένου 
γράμματος με εντολή θανάτωσης.

116. Βλ. ενδεικτικά τη δύναμη του πεπρωμένου όπως διαγράφεται στην εξιστόρηση του 
βίου του κύρου Β΄, από τον ηρόδοτο 1.107.1–1.122.3.

117. σε όσα επισημαίνονται στη σημ. 114, προστίθενται τα μοτίβα εκμαίευσης πληροφο
ριών από θετό γονιό (Λπ — ανίχνευση — e¹), παροχής πληροφοριών ταυτότητας βρέ
φους (Λπ — εκχώρηση — F¹), δολερών ενεργειών εύπορου/Β. (τ S10) από τη στιγμή 
συνειδητοποίησης ταυτότητας αγοριού και εξαπάτησής του μέσω επιστολήςεντολής 
θανάτωσής του (άτ 930ιιιab, τ κ978), που οδηγούν σε εκπλήρωση προφητείας (T 
κ1610, Λπ Χ*X*, Λπ Λ) και θάνατωσης εύπορου/Β. (τ μ343). Χαρακτηριστική 
είναι και η μεσολάβηση προσώπου (Γριά/μάγισσα/μαμή/Άγγελος), που ενέχει ρόλο 
από μηχανής θεού αρχαίου δράματος ή μαγικού βοηθού του παραμυθιού (Λπ Ζ6Ζ9, 
τ ν814) και αποκαθιστά τη δικαιοσύνη αλλάζοντας την επιστολή (άτ κ1355, 327Β), 
κυοφορώντας σκηνικές ευκαιρίες θεαματικών οπτικών εφέ. η αλλαγή στο περιεχό
μενο επιστολής σημαίνοντος προσώπου συνιστά οικείο μοτίβο στο Ε.Θ.σ., παρόν και 
στην Τύφλωση του Βελισάριου (βλ. αναλυτικά Χοτζάκογλου, ό.π. [σημ. 14]). όμοίως, 
“συγγενής” της μαγικής μεσολαβήτριας στο Ε.Θ.σ. είναι η Γριά μάγισσα των Τριών 
κατεργαραίων (ή Ο καραγκιόζης πλοίαρχος ή Το ναυάγιο του μπάρμπα-Γιώργου). Βλ. εν
δεικτικά Ξάνθος, καραγκιόζης πλοίαρχος ό.π. (σημ. 21), 346. σε ό,τι αφορά την παρου
σία μαγισσών στο Ε.Θ.σ. βλ. Chotzakoglou, ό.π. (σημ. 17). πάντως, η Γριά/μάγισσα 
του Γιάνναρου εμφανίζεται/εξαφανίζεται σιωπηλή, ενώ του Βάγγου, συνομιλεί με τον 
Βρετό: [Βρετός:] –“ποια είσαι εσύ, κυρά μου, και σταματάς την πρατίνα; [Γριά:] –κα
λημέρα, παιδάκι μου. –καλημέρα. –πού πας, παιδάκι μου; –πάω την πρατίνα στο σπί
τι του… του τρανού, του Βεζύρη. –και τί άλλο πας παιδάκι μου; –τί άλλο πάω; Ένα 
γράμμα μού ’χει δώσει, να τό δώσω εκεί πέρα, στον τρανό. –Για να το δω, παιδάκι μου, 
αυτό το γράμμα. –Βρε άιντε κοίτα, που θα σου δώσω εγώ αυτό το γράμμα! Εμένα μού 
’πε να μην το δώσω πουθενά. να βροντήξω την πόρτα και να το δώσω. –δεν θα του κά
νω τίποτα, παιδάκι μου. να δω τί γράμμα είναι. –μην μου κάνεις τίποτα γερόντισσα, 
και βρω καν’ά μπελά. –Όχι παιδάκι μου, μη φοβάσαι, καρδούλα μου. μόνο να το δω, 
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που αναγνωρίζονται σε Γέννηση... και σοφόκλεια τραγωδία, αλλά δεν 
εντοπίζονται σε διαθέσιμες εκδοχές του παραμυθιού.118 Επιπλέον, μοτί
βα αναγνωρίσιμα και στα τρία σώματα, επαναλαμβάνονται σε έτερα κεί
μενα Ε.Θ.σ., μαρτυρώντας ευρύτερη χρήση ενσωμάτωσης παραμυθικών 
μοτίβων, που καθιστά αναγκαία τη διερεύνησή της ως τακτική των κα
ραγκιοζοπαιχτών.119 Χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ σχετικού 
παραμυθιού και παράστασης Ε.Θ.σ. συνιστούν εκτός της θρησκευτικής 
ετερότητας των ηρώων, που όμως προκύπτει οργανικά στο Ε.Θ.σ., η αρχή 
και το τέλος της παράστασης. Ειδικότερα, από την παράσταση απουσιά
ζει το πρώτο τμήμα του παραμυθιού (υποχρεωτική διανυκτέρευση ευπό
ρου σε φτωχόσπιτο / παράλληλη γέννηση εύπορου και φτωχού βρέφους, 
μοιρώματος). όμοίως, αντιστοιχία της τελικής έκβασης της παράστασης 
(π.Γ., εκδοχή Βασίλαρου), σύμφωνα με την οποία ο βρετός κολλητήρης 
επιστρέφει στη βιολογική του οικογένεια, υποδηλώνοντας πως την εξου
σία θα αναλάβει ο αξιωματικός του Β., δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί 
σε εκδοχές του παραμυθιού. Ίσως σε αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζεται 
αυτοπεριορισμός των διασκευαστών εντός παραδοσιακών ορίων του θεά
ματος, που προστάζουν καραγκιόζης και οικογένειά του να βρίσκονται 
απέναντι στην Εξουσία, σε αντιδιαστολή με το ηθικό δίδαγμα του παρα
μυθιού, όπου στο τέλος το καλό νικάει.

όι παραπάνω επισημάνσεις αποτυπώνουν, πέραν των κοινών τόπων 
Γέννησης... με Οιδίποδα τύραννο, βαθύτερες σχέσεις με το παραμύθι του 
βρετού ήρωα. Επαγωγικά, η μεταγραφή του έργου στο Ε.Θ.σ. θα μπο
ρούσε να αντανακλά και καλλιτεχνικό διάλογο καραγκιοζοπαιχτών άττι
κής – άχαΐας,120 ενώ δεν φαίνεται να κατάγεται από το τουρκικό Θέατρο 

έτσι… να το πιάσω… Έλα, πάρ’ το αγάπη μου. πάρ’ το και πήγαινε στο καλό… Άντε, 
γεια σου παιδάκι μου. [Εξαφανίζεται] –Ήμαρτον, Χριστέ μου! μάγισσα είναι τούτη, 
ρε; Άντε, τσαπ τσαπ, μωρέ τί με νοιάζει εμένα;”

118. Λ.χ. οι ερωτήσεις του Β. στους δύο στρατιώτες, με στόχο επιβεβαίωση της δολοφονί
ας του βρέφους, αντανακλούν τον διάλογο σοφόκλειων όιδίποδα – Βοσκού – κορίνθιου 
άγγελιοφόρου, που επίσης καταλήγει σε μη επιθυμητό για τον άρχοντα αποτέλεσμα.

119. Βλ. π.χ. μοτίβο ανάθεσης φόνου σε στρατιώτες και διαταγής που παρακούεται προς 
όφελος του αδικουμένου, παρόν και στα Γενοβέφα, άλέξιος κομνηνός και ευτυχής/εξόρι-
στος Θεοδόσιος του Ε.Θ.σ. στα έργα αυτά αξιοποιούνται δύο επιπλέον μοτίβα, οικεία 
σε παραμύθια: επίδειξη στον άρχοντα, μέλους σώματος άλλου όντος ως απόδειξη τάχα 
της εκτέλεσης διαταγής του (άτ 706β14–15, T S438), ανατροφή βρέφους χάρη σε θη
λαστικό ζώο (άτ 707α2). όι πληροφορίες για τη Γενοβέφα προέρχονται κυρίως από 
αφηγήσεις (20056) του καραγκιοζοπαίχτη μίμη μάνου (δ. άθανασίου) (γέν. 1939), 
ενώ για τον άλέξιο κομνηνό… από το χφ. 85 Ε.Λ.ι.ά.μ.ι.Ε.τ.

120. Ερείσματα αυτής της σκέψης σχετίζονται με τον ορισμό χρονολόγησης ένταξης της 
Γέννησης... στον μπερντέ (όχι μετά το 19245) και παρουσίασής της στην πάτρα  

2 PART_pp216-422_Logeion7 2017.indd   334 5/7/18   3:56 PM



ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩν 335

σκιών (Karagöz),121 όπου παρότι εντοπίζεται εννίοτε παρουσία του υιού  
του Karagöz, η πλοκή των σχετικών έργων δεν ομοιάζει σε αυτήν του εν
διαφέροντός μας.122 καθώς οι γεωμετρικές μέθοδοι δύσκολα βρίσκουν 

(τουλάχιστον κατά το 1929). όι μέχρι στιγμής ασφαλείς χρονολογίες δείχνουν πως 
παραστάθηκε πριν από τον καραγκιοζίστικο Οιδίποδα (τυράννου) ή έστω χρονικά πολύ 
κοντά του. άν δεχθούμε ότι η Γέννηση... προήλθε από την αθηναϊκή γραφίδα του σ. σπα
θάρη, θα μπορούσε να εικάσει κανείς πως η παρουσίαση (1930 κ.ε.) του Οιδίποδος (τυ-
ράννου) σε πατραϊκές σκηνές (Βασίλαρος, άύγ. 1930, βλ. παπαγεωργίου, Οιδίπους ό.π. 
[σημ. 8], 231, όπου η χρονική στιγμή ένταξής του έργου στο Ε.Θ.σ. ερμηνεύεται και 
ως απόηχος θεατρικών παραστάσεων του Οιδίποδα τυράννου — άχαΐα, 1926 κ.ε. — και 
των δελφικών εορτών — 1927, 1930) αποτέλεσε απάντηση σε “διάλογο” καραγκιοζο
παιχτών άττικής – άχαΐας. πιθανώς ακόμα, το έργο αποτέλεσε και τμήμα ενδοπελο
ποννησιακού δια λόγου Θεοδωρόπουλου – Βασίλαρου. κι αυτό, επειδή αποδεδειγμένα 
παρουσίασαν για πρώτη φορά στην πάτρα ο μεν Θεοδωρόπουλος τη Γέννηση... στα 
1929, ο δε Βασίλαρος τον Οιδίποδα τύραννο στα 1930. Ίσως δε η επιβεβαιωμένη — σε 
επίπεδο συγγραφής — συνεργασία του Βασίλαρου με ανθρώπους των Γραμμάτων (λ.χ. 
γραμματέας μ. μαργαρίτης) και τεχνών (π.χ. ηθοποιός πέτρος Βλάχος), συνέδραμε 
και την αναγνώριση του καμβά του μύθου του όιδίποδα, όπως αποκρυσταλλώθηκε στη 
Γέννηση… του Θεοδωρόπουλου.

121. η έρευνα στο τουρκικό Θέατρο σκιών συναντά ποικίλα προσκόμματα, με κυριότερο 
ότι λείπει από τη βιβλιογραφία, απ’ όσο γνωρίζω, μια συγκεντρωτική δημοσίευση και 
επεξεργασία πληροφοριακού υλικού γύρω από παραστάσεις Karagöz των προηγούμε
νων αιώνων, λ.χ. μέσω οθωμανικών και τουρκικών πηγών, του τύπου, περιηγητικών 
κειμένων, κ.ά., που ευχής έργον θα ήταν να αποτελέσει αντικείμενο ερευνητικού προ
γράμματος. σε αυτή την κατεύθυνση βλ. W. Puchner, Performanz und Imagination in der 
Oralkultur Südosteuropas, Wien 2017, 231–48. στο πλαίσιο της δικής μας περιορισμένης 
σχετικής έρευνας αξιοποιήθηκε, χωρίς όμως αξιοσημείωτα αποτελέσματα, υπάρχουσα 
βιβλιογραφία. Βλ. ενδεικτικά H. Ritter, Karagöz: Turkische Schattenspiele, Wiesbaden 
1953, M. And, Karagöz: Turkish Shadow Theatre, Ankara 1975, ά. μυστακί δου, Kara-
göz: Το Θεάτρο ςκιών στην ελλάδα και στην Τουρκία, άθήνα 1982, της ιδίας “Ελληνικός 
και τουρκικός καραγκιόζης — μια σύγκριση”, Δελτίο εταιρείας ςπουδών Νεο ελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 7 (1984), 61–6, της ιδίας, Οι μεταμορφώσεις του κα-
ραγκιόζη, άθήνα 1998, και της ιδίας, “ό καραγκιόζης και ο καραγκιόζ, σεμνοί πρό
δρομοι των μ.μ.Ε.”, Μουσείο Μπενάκη 8 (2008), 159–78, Ü. Oral, Turkish Shadow Play 
Karagöz, Ankara 2009 και Β. πούχνερ, “ό μαυρομάτης Karagöz στη χερσόνησο του άί
μου: η προϊστορία του ελληνικού καραγκιόζη”, στο Το παραδοσιακό λαϊκό θέατρο στην 
ελλάδα και τη Βαλκανική: οι πρώτες μορφές του θεάτρου, άθήνα, 2017, 67131. Επίσης, 
ενδεικτικά μόνον ας σημειωθεί πως σε περιηγητικά κείμενα, όπως αυτό του Θ. Γκω
τιέ μετά το ταξίδι του (1852) στην κωνσταντινούπολη (Θ. Γκωτιέ, κωνσταντινούπολη, 
μτφρ. Έ. μπομπολέση, άθήνα 1998, 167–78 και “αντανάκλασή” του ως απόρροια δια
μονής (18548) του Επ. Φραγκούδη στην κωνσταντινούπολη στο Επ. ι. Φραγκούδης, 
“ραμαζάνιον καραγκιόζης καδίρ–Γκεζεσί Βαϊράμιον”, στο Λ. παπαλεοντίου (επιμ.), 
Ο Θέρσανδρος και άλλα αφηγήματα, Λευκωσία 2002 [α΄ έκδ. 1857], 279–305) εντοπίζο
νται μεν αναφορές σε παραστάσεις Karagöz αλλά όχι θέματος του ενδιαφέροντός μας.

122. ό G. Jacob επισημαίνει παρουσία του υιού του Karagöz στο έργο Hamam (: G. Jacob, 
Türkische Litteraturgeschichte in Einzeldarstellungen, Berlin 1900, 40), ενώ η η. Baba
do ǧan προσθέτει και το Cazular (: H. Babadoǧan, Understanding the Transformations 
of Karagöz (thesis), Sharjah 2013, 112), προφανώς παραπέμποντας στις εκδοχές όπου 
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εφαρμογή στον χώρο του λαϊκού πολιτισμού και ειδικότερα του Ε.Θ.σ., 
η χαρτογράφηση πορείας του έργου,123 που επεβίωσε σε τέσσερις γενιές 
καραγκιοζοπαιχτών, δεν μπορεί παρά να είναι αδρή. Ένα έργο – πρότυπο 
διεύρυνσης του δραματουργικού λεξιλογίου του Ε.Θ.σ., κατά τη λαμπρό
τερη μάλλον περίοδο του βίου του, όπου αντανακλάται άλλη μία οδός που 
διέβησαν πολυσυλλεκτικοί πρωτεργάτες του Ε.Θ.σ. προκειμένου να μα
γνητίσουν το κοινό τους.124 Έργο που θα διδαχθεί δίπλα στους μάστορες 
της η επόμενη γενιά καραγκιοζοπαιχτών, κάποτε με απαράμιλλη αγχί
νοια κι άλλοτε ενστικτωδώς, λησμονώντας ίσως την πηγή αλλά όχι το 
χρέος διαφύλαξης και παράδοσης της πολύτιμης σκυτάλης.

μεταμορφώνεται κατά το ήμισυ σε χελώνα (βλ. M. And, “Türkei”, στο G. Popp (edit.), 
Schattentheater, Zürich 1979, 22536 και ειδικά 2345 καθώς και DSCo6819 “Museu 
do Oriente” Λισαβώνας). μια διεισδυτικότερη ματιά θα προσέθετε και τα έργα Büyük 
Evleme, Sünnet, Şairlik / Âşıklık (: C. Kudret, Karagöz, 3 τόμοι, Istanbul 2004, 23560, 
91548, 94985 αντιστοίχως). Για εκδοχή του Sünnet (Περιτομή), όπου αντί των υιών 
καραγκιόζη και Χατζηαβάτη φέρονται να παίρνουν μέρος δύο υιοί του Karagöz, βλ. M. 
Sabri Koz (edit.), yıktın Perdeyi Eyledin Vîrân: yapı Kredi Karagöz Koleksiyonu / Torn 
is the Curtain, Shattered is the Screen, the Stage all in Ruins: yapı Kredi Karagöz Collec-
tion, Istanbul 2004, 2567. πάντως ο υιός του κaragöz, ομοιάζοντας κατ’ εικόνα στον 
πατέρα του, παίζει δευτερεύοντα ρόλο, τροφοδοτώντας κωμικούς διαλόγους ή μικρά 
κωμικά επεισόδια. Για απεικονίσεις του βλ. ενδεικτικά Sabri Koz ό.π., 267, 333 και N. 
Zeynep (edit.), Gölgenin Renkleri: Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri 
Koleksiyonu Kataloǧu / Colours of Shadow: Catalogue of Karagöz Tasvirs Collection of In-
formation & Documentation Centre of Culture, Ankara 2008, 202, 284. άκόμα, ας σημει
ωθεί πως σε μία από τις πρώτες αναφορές του Ελληνικού τύπου (εφ. Ταχύπτερος Φήμη 
09/02/1852) σε παράσταση καραγκιόζη, ίσως οθωμανικού τύπου, κατονομάζεται ως 
“μικρούλης άντριάς” ανιψιός του καραγκιόζη, που στους Γάμους του καραγκιόζη παί
ζει κύμβαλο με ανατολίτικους σκοπούς, καθώς προφανώς δεν έχει ακόμα καθιερωθεί ο 
τύπος του υιού του καραγκιόζη, κολλητήρης.

123. Έρευνα στη λαϊκή λογοτεχνία, στα θέατρα ανδρεικέλων και παντομίμας δεν έχει ακό
μα επιβεβαιώσει σύνδεση Γέννησης... με αυτά τα είδη, όπως θα ανέμενε κανείς γνωρί
ζοντας συνήθη πρότυπα του Ε.Θ.σ.

124. Βλ. σχετικά κεχαγιόγλου, ό.π. [σημ. 24] και Θ. Χατζηπανταζής, “προσαρμογή λό
γιων κειμένων στο δραματολόγιο του καραγκιόζη”, στο Όψεις της λαϊκής και λόγιας 
νεοελληνικής λογοτεχνίας: 5η επιστημονική ςυνάντηση αφιερωμένη στον Γ. άποστολάκη, 
(παράρτημα αρθμ. 5 της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής σχολής του 
άριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη 1994, 111–27. άκόμα, 
Χοτζάκογλου, “Βυζαντινές πηγές” ό.π. [σημ. 14] και ά. Χοτζάκογλου, “Θέατρο και 
Θέατρο σκιών (καραγκιόζης). Επιβιώσεις της άυτοσχέδιας/νούτικης κωμωδίας ηθο
ποιών στο Θέατρο σκιών: μια πρώτη προσέγγιση”, στο μ. μορφακίδης – Γ. παπα
δοπούλου (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς επιστημονικού ςυνεδρίου “ελληνικό Θέατρο ςκιών 
– Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά”, άθήνα 27–29/11/2015, κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνι-
κών και κυπριακών ςπουδών Γρανάδας, Granada 2016, 231–56.
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πάράρτημά

1. Η ΓεΝΝΗςΗ ΤΟΥ κΟΛΛΗΤΗΡΗ

εκδοχή Βάγγου

Dramatis personae: Χ., τ., κ., μαμή κυράπαναγιώτα (κοινή φιγούρα Γριάς 
μάγισσας ;), μωρό (Βρετός), καραγκιόζαινα, Β., μπάρμπαΓιώργος, 

Βρετόςφουστανελάς, Βρετόςβεζύρης, Γιουσούφ, τούρκοι αξιωματούχοι, 
Γριάμάγισσα, (Βεζυροπούλα), δύο στρατιώτες,  

κολλητήρια (13), σκυλιά, πρόβατα.

[σκηνικά: παράγκα, σαράι, στάνη]

πρόλόΓόσ Χ. και τ. διαφωνούν: ο πρώτος πιστεύει στη δύναμη μοίρας, 
ο δεύτερος στην αυτενέργεια. στοιχηματίζουν, αναμένοντας 
συμβάν, που θα αναδείξει τον νικητή.

πραξη α΄  [σκηνικά: παράγκα, σαράι]: ό Χ. πληροφορείται ότι η καρα
γκιόζαινα γεννάει. καλείται μαμή. Ξεγεννάει το τέταρτο 
αγόρι της οικογένειας. κ. και κολλητήρια το ταχταρίζουν.  
το αφήνουν έξωθεν παράγκας. Εμφανίζεται ο τ., μονολο
γώντας πόσο λαχταρά έναν διάδοχο ο Β. άπάγει το εγκα
ταλελειμμένο βρέφος και το προσφέρει στον περιχαρή Β. 
Επιστρέφοντας ο κ., αναζητεί το μωρό. η καραγκιόζαινα 
οργισμένη τον καταχερίζει.

πραξη β΄  (δεκαπέντε έτη μετά)125 [σκηνικό ό.π.]: ό κ. παραμένει θλιμ
μένος για την απώλειά του. Εν παραλλήλω ο Β. εξομολογεί
ται στον τ. εφιάλτες του: το βρετό αγόρι τον σκοτώνει και 
τον διαδέ χεται. ό τ. τον καθησυχάζει εξηγώντας πως χρόνια 
πριν, διέταξε δολοφονία αγοριού σε ερημική τοποθεσία. προ
τείνει ολιγοήμερη ξεκούραση εκτός πόλης. ό Χ. τους προτεί
νει στάνη μπάρμπαΓιώργου ως ιδανική τοποθεσία. μεσιτεύει 

125. το χρονικό άλμα δηλώνεται ρητώς από τον κ., αλλά ίσως σημαίνεται και μέσω ανηρ
τημένης πινακίδας, ως είθισται (λ.χ. Βελισάριος, Ο άλέξιος κομνηνός και ο ευτυχής/εξόρι-
στος Θεοδόσιος, Γκόλφω).
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ώστε να δεχθεί ο ορεσίβιος φουστανελάς και συνεννοούνται 
με τον κ. να τον ειδοποιήσουν. παρεμβάλλονται ευτράπελα:  
ο κ. εισπράττει χρήματα ξεγελώντας Β., μαθαίνει τον  
Χ. να… γαβγίζει ώστε να ξεγελάσουν τα σκυλιάφύλακες 
μπαρμπαΓιώργου. ό μπάρμπαΓιώργος δέχεται να φιλο
ξενήσει Β. και ακολούθους του. Έπονται νέα κωμικά στιγ
μιότυπα (μοιρασιά αμοιβής κ. – μπαρμπαΓιώργου). ό Β. 
αναχωρεί διατάζοντας τ. να υπακούει διαταγές που θα λαμ
βάνει μέσω επιστολών.

Εικ. 1. ρεκλάμα – σύνεργο του καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρου, 
κατασκευής κ. μακρή (συλλογή δημοτικής Βιβλιοθήκης – πολι
τιστικού όργανισμού δ. πατρέων, δωρεά μ. & τ. τσονάκα).
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πραξη Γ ΄ [σκηνικά: βουκολικό τοπίο, στάνη]: ό μπάρμπαΓιώργος ζη
τάει από τσομπανόπουλο (Βρετό)126 υπακοή σε φιλοξενούμε
νους. καταφθάνουν Β., ακόλουθοι. ό Β., αντικρίζοντας Βρετό, 
υποπτεύεται ταυτότητά του. το επιβεβαιώνει ο μπάρμπα
Γιώργος εξηγώντας πώς βρέθηκε πριν χρόνια στο δάσος. 
Επισημαίνει δε ότι καίτοι καλός, είναι “παμπόνηρος και λω
ποδύταρος, ίδιος με [...] κ.”. ό Β. ενημερώνει τον έμπιστό 
του Γιουσούφ. Θέτει δόλιο σχέδιο σε εφαρμογή: παρακαλεί να 
μεταφέρει ο Βρετός προβατίνα στον τ., μαζί με γράμμα, τά
χα με σχετικές οδηγίες, αλλά ουσιαστικά με εντολή αποκεφα
λισμού Βρετού.

πραξη δ΄  [σκηνικά: παράγκα, σαράι]: ό Βρετός ανυποψίαστος πλησιά
ζει στο παλάτι. Άγνωστη ηλικιωμένη τον πείθει να δει επι
στολή. ό Βρετός παραδίδει στον τ. προβατίνα και επιστολή. 
διαβάζοντάς την ο τ., προσκυνά και τον οδηγεί να αλλάξει 
ένδυμα. στις διαμαρτυρίες Βρετού, ο τ. εξηγεί πως μέσω 
επιστολής ο Β. τον αποδέχεται ως υιό του και απαιτεί στέ
ψη και γάμο με Βεζυροπούλα. Β. και Γιουσούφ επιστρέφουν 
και μαθαίνουν περί στέψης Βρετού. ό Β. εξανίσταται αντικρί
ζοντας παραποιημένο το γράμμα του αλλά συνειδητοποιεί τη 
ματαιότητα κάθε ενέργειάς του. ό Χ. εξηγεί τα συμβάντα, 
επισημαίνοντας πως κέρδισε στοίχημα και πως πεπρωμένο 
Βρετού ήταν να ζήσει. Β. και Χ. εξηγούν τα συμβάντα στον 
μπάρμπαΓιώργο, που ανήσυχος κατέφθασε στο παλάτι, αλ
λά και στον κ., που ξαναντικρύζει συγκινημένος τον υιό του. 
ό Β., διατηρώντας ελπίδα διάψευσης, καλεί σε απολογία τους 
δύο στρατιώτες, που είχαν επωμιστεί θανάτωση του βρέφους. 
όμολογούν εγκατάλειψη στο δάσος. ό Χ. αρκούμενος στην 
ηθική δικαίωση δεν εισπράττει κέρδη στοιχήματος. κ. και 
κολλητήρια πανηγυρίζουν επειδή έχουν στην οικογένεια έναν 
βεζύρη. ό τ. επισημαίνει πως πρόσταγμα της μοίρας είναι η 
διοίκηση από Χριστιανό. 

126. περί ονοματοδοσίας Βρετού, βλ. λήμματα “Βρετό” και “Εύρημα”, στο δ. δημητρά
κου, Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης: Δημοτική, καθαρεύουσα, Μεσαιωνική, 
Μεταγενεστέρα, άρχαία, άθήναι 1964, τ. Γ΄ και στ΄ αντιστοίχως και http://greek 
lastnames.blogspot.gr/2009/05/blogpost_9090.html (25/09/2017).
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2. ΤΟ ΠεΠΡΩΜεΝΟ ΦΥΓΗς [SIC] άΔΥΝάΤΟΝ  

Ή Η ΓεΝΝΗςΗ ΤΟΥ κΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ,  

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠάΙΔΙΟΥ ΤΟΥ κάΡάΓκΙΟΖΗ 

εκδοχή Γιάνναρου

Dramatis personae: Χ., τ., κ., μαμή / Γριά μάγισσα, μωρό (Βρετός), 
άχμέτ, άγλαΐα, Β., μπάρμπαΓιώργος, Βρετόςφουστανελάς, τούρκος 
στρατιώτης, Βρετόςβεζύρης, δερβέναγας, 2 κολλητήρια, αγελάδα.

σκηνικά: παράγκα, σαράι, στάνη μπάρμπαΓιώργου, (βουκολικό τοπίο) / 
άλλαγές σκηνικών (μέσω διαλειμμάτων).

όπτικοακουστικά εφέ: προβολέας για εμφάνιση–εξαφάνιση  
Γριάςμάγισσας, κάδος με νερό, που χρησιμοποιεί  

ο καραγκιοζοπαίχτης στη μίμηση κλάματος μωρού.

πρόλόΓόσ (σκηνικά: παράγκα, σαράι) Χορός καραγκιόζη. άναγγελία 
έργου.127

πραξη α  ́ τ. αναθέτει σε Χ. εύρεση οικογένειας πρόθυμης να προσφέ
ρει στον Β. αγόρι ως διάδοχό του. Ειδοποιείται μαμή για την 
ετοιμόγεννη άγλαΐα. την ξεγεννάει, δανείζει χρήματα σε κ., 
που ταχταρίζει κωμικά μωρό, κλέβει παιδική κούνια, σπεύδει 
να ψωνίσει αφήνοντας μωρό στον δρόμο. το παίρνει ο άχμέτ.  
Ενθουσιασμένος το προσφέρει στον Β., προκαλώντας εξ
αγρίω σή του. ό Β. απαιτεί θανάτωση βρέφους, καθώς τσιγ
γάνα “διάβασε” ότι βρετό παιδί θα του πάρει ζωή και θρόνο. 
ό άχμέτ απομακρύνει βρέφος. ό κ. επιστρέφοντας αναζητεί 
ματαίως το νεογέννητο. η άγλαΐα τον ξυλοφορτώνει.128

πραξη β  ́ Έντεκα χρόνια μετά,129 ο κ. ακόμα πενθεί τον πρωτότοκό του. 
ό Β. παραπονιέται σε τ. για συνεχή αδιαθεσία. άποφασίζεται 
εκδρομή στη στάνη του μπάρμπαΓιώργου. στέλνεται στρα
τιώτης προς ειδοποίησή του.

127. πιθανόν να μην προτιμήθηκε ως πρόλογος χορός με κολλητήρια λόγω νοηματικής 
αντίθεσης, καθώς στο έργο που ακολουθεί παρουσιάζεται η γέννηση του πρώτου 
κολλητηριού.

128. στην τηλεοπτική εκδοχή ο σελήμ αντικαθιστά τον τ., ο δε τ. εμφανίζεται μετά το 
πέρας έντεκα χρόνων, συνοδεύοντας Β. στη στάνη.

129. το χρονικό άλμα σηματοδοτείται με σβήσιμο και άναμμα φώτων της σκηνής.
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πραξη Γ  ́ (άλλαγή σκηνικών: βουκολικό τοπίο / στάνη) άπεσταλμένος 
του Β. ενημερώνει μπάρμπαΓιώργο κι εκείνος τσομπανό
πουλο (Βρετός). Β. και τ. καταφθάνουν. ό Β. πληροφορείται 
πως ο μπάρμπαΓιώργος είναι εργένης. ό μπάρμπαΓιώργος 
τους εξηγεί πως μετά τη δύση, οπότε θα μαζέψει τα πρόβατα 
ο Βρετός, θα είναι στη διάθεσή τους. τ. και Β. απολαμβάνουν 
ηλιοβασίλεμα και παρακολουθούν Βρετό. ό Β. αναστατωμέ
νος διαισθάνεται ταυτότητα τσομπανόπουλου. ό μπάρμπα
Γιώργος του επιβεβαιώνει πως βρέθηκε πριν έντεκα χρόνια 
στο δάσος. ό Β. μονολογεί πως ο άχμέτ παράκουσε διαταγή 
του και συλλαμβάνει δολερό σχέδιο: στέλνει με Βρετό πρόβατο 
και δήθεν επεξηγηματική επιστολή σε άχμέτ. Εκμυστηρεύε
ται σε τ. ότι στην επιστολή διατάζει τη δολοφονία του Βρε
τού. ό τ. φοβάται αντεκδίκηση μπάρμπαΓιώργου, όμως ο Β. 
πιστεύει πως μόνον έτσι διασφαλίζεται η σωτηρία του. πράγ
ματι ο Βρετός ξεκινάει για το σαράι. καθ’ οδόν συναντάει 
Γριάμάγισσα, που μυστηριωδώς αντικαθιστά επιστολή Β.130

130. στη συντομευμένη τηλεοπτική εκδοχή, κατόπιν γνωστοποίησης αδιαθεσίας Β. και με
τάβασης Β., τ. και ασκεριού στη στάνη, ο μπαρμπαΓιώργος συμβουλεύει τον Βρετό 
να είναι φρόνιμος και να μην κλέψει τους πλούσιους φιλοξενούμενους. ό Β. αναγνωρίζει 

Εικ. 2. άναγνώριση Βρετού – καραγκιόζη, από την παράσταση Το Πεπρωμένο φυγείν αδύ-
νατον ή Η γέννηση του πρώτου κολλητηριού του καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρου (3οι άγώνες 
Ελληνικού Θεάτρου σκιών, πάτρα 23/09/2006) (άρχείο/Φωτογραφία: ά. Χοτζάκογλου).
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πραξ η δ΄ (άλλαγή σκηνικών: παράγκα, σαράι) ό Βρετός συναντάει  
τον άχμέτ. ό άχμέτ διαβάζοντας επιστολή τον προσφωνεί  
“βεζύρη”, τον ντύνει καταλληλότερα, εξηγεί πως ο Β. παραι
τείται υπέρ του. άκολουθεί off stage ενθρόνιση. Β. – τ. επι
στρέφουν. στο άκουσμα γλεντιού, ο Β. υποψιάζεται επιβίωση 
Βρετού, που ο άχμέτ δικαιολογεί επικαλούμενος επιστολή.  
ό Β. έξαλλος ορμάει στο σαράι αναζητώντας Βρετό. άκολου
θεί συμπλοκή off stage. ό Β. εξέρχεται μαχαιρωμένος από δικό 
του όπλο. ό άχμέτ σχολιάζει πως δεν τον σκότωσε ο Βρε
τός αλλά εμμονή του και αναπόδραστο κισμέτ. ό μπάρμπα
Γιώργος καταφθάνει ανησυχώντας. άπορεί αντικρίζοντάς 
τον Βρετό ντυμένο βεζύρη, επιχειρεί συστάσεις με κ., που τον 
αναγνωρίζει (εικ. 2) αμέσως ως υιό του. τα δυο κολλητήρια 
ενθουσιάζονται. ό μπάρμπαΓιώργος αποχαιρετάει Βρετό.  
ό τ. ανακοινώνει πως το αγόρι δεν θα γίνει βεζύρης, καθώς 
το κισμέτι του ήταν να ζήσει με την οικογένειά του. Φινάλε  
με νέο γλέντι.131

αθηνα

anthoucho@yahoo.gr

τον Βρετό αμέσως, ωρύεται πως κινδυνεύει και παρά τις διαβεβαιώσεις του τ. πως 
σφάλλει, θέτει σε εφαρμογή σχέδιο, ώστε να απαλλαχθεί από εφιάλτες του παρά την 
αλλοτινή παρακοή του σελήμ. τάζει στον Βρετό παιγνίδια και γλυκά σε αντάλλαγμα 
παράδοσης αρνιού και συνοδευτικού γράμματος σε αξιωματικούς σαραγιού. ό Βρετός 
περιχαρής κατευθύνεται με το αρνί του (Βάλια) στο σαράι, όμως αίφνης η Βάλια ακινη
τοποιείται, ο Βρετός διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση, Άγγελος αλλάζει το γράμ
μα και η Βάλια ξαναξεκινάει για τον προορισμό τους.

131. και στην τηλεοπτική εκδοχή η ενθρόνιση εκπλήττει τον Βρετό, που ζητάει καραμέ
λες και συνομιλήκους του για να παίξει. Όταν ο Β. επιστρέφει, συνειδητοποιώντας όσα 
έχουν συμβεί, απειλεί τον Βρετό, τον οποίο υπερασπίζεται ο σελήμ. στην επόμενη 
σκηνή ο Β. κείται νεκρός εν μέσω αξιωματικών του, ο σελήμ διατάζει απομάκρυνση 
του νεκρού εξηγώντας πως παραπάτησε και αυτοτραματίστηκε κυνηγώντας Βρετό. 
ό Χ. ενημερώνει κ. πως η πόλη γιορτάζει ενθρόνιση νέου βεζύρη, καταφθάνει ο μπαρ
μπαΓιώργος αναζητώντας Βρετό κι εξηγώντας σε κ. και θεατές πώς τον βρήκε και 
ανέθρεψε. άκολουθεί αναγνώριση Βρετούκ. και εξηγήσεις σελήμ. ό Βρετός ζητάει να 
επιστρέψει στον θείο του, ο κ. προτείνει να ζήσει μαζί του, γεγονός που χαροποιεί τον 
κοπρίτη που σχεδιάζει να πωλήσει τα πολυτελή ενδύματα του αδελφού του. ό σελήμ 
συμφωνεί αβίαστα σχολιάζοντας πως το κισμέτ του δεν ήταν να γίνει βεζύρης.
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