
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 

Οι προϋποθέσεις για τη συνάντηση του Ελληνικού θεάτρου 

σκιών με το αρχαίο δράμα δημιουργήθηκαν κατά τη γόνιμη 

δεκαετία του 1930 με τη δραστηριοποίηση καραγκιοζοπαιχτών 

όπως ο Βασίλαρος και ο Κούζαρος, οι οποίοι στράφηκαν σε πηγές 

του γραπτού πολιτισμού όπως το μυθιστόρημα και το δράμα για να 

ανανεώσουν το ρεπερτόριό τους. Τη σύζευξη της προφορικής 

παράδοσης με την δραματική ποίηση επιχείρησαν, πριν από τους 

καραγκιοζοπαίχτες, κάποιοι διανοούμενοι.  

Το πρώτο κείμενο που εντοπίστηκε με ήρωες του μπερντέ και 

με εμφανείς αναφορές στο αρχαίο θέατρο είναι «Ο Καραγκιόζης 

μέγας Βεζύρης» που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα 

Ακρόπολη του 1919. Το δημοσίευμα φέρει την υπογραφή του 

καραγκιοζοπαίχτη Αντώνη Μόλλα  και φαίνεται ότι γράφτηκε από 

κάποιον λόγιο με καλή γνώση του Αριστοφάνη και του Καραγκιόζη. 

Με τις γυναίκες να διεκδικούν και να  καταλαμβάνουν κυβερνητικά 

αξιώματα κάτω από την εξωφρενική βεζιρεία του Καραγκιόζη, 

παραπέμπει άμεσα στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη.  

Σε θεωρητικό επίπεδο ο συσχετισμός της κωμικότητας με το 

αριστοφανικό πνεύμα επιχειρήθηκε αρχικά από τον μελετητή 

Τζούλιο Κάιμι (Η αρχαία κωμωδία στην ψυχή του θεάτρου 

Σκιών,1935) και στη συνέχεια, από άλλους διανοούμενους φίλους 

του λαϊκού αυτού θεάτρου.  



Η πρώτη γνωστή απόπειρα μεταφοράς αρχαίου δράματος 

στον μπερντέ έγινε από τον καραγκιοζοπαίχτη Βασίλαρο (1899-

1979) τον Αύγουστο του 1930 στην Πάτρα. Το έργο που επέλεξε 

ήταν «ο Οιδίπους επί Κολωνώ». Μια εκδοχή της διασκευής του 

καραγκιοζοπαίκτη καταγράφηκε μετά τη συνταξιοδότηση του 

Βασίλαρου το 1968. Το κείμενο περιέχει επιρροές από το ομώνυμο 

δημοσίευμα της σειράς Κλασικών Εικονογραφημένων (1960) σε 

κείμενο του Βασίλη Ρώτα. Δύο χρόνια μετά την παράσταση του 

«Οιδίποδα» από τον Βασίλαρο,  το 1932 ο καραγκιοζοπαίκτης  

Ανδρέας Βουτσινάς (1890-1965) θα προσθέσει στο δραματολόγιό 

του το ίδιο έργο με τίτλο « Η Σφίγξ του Οιδίποδα». Το παράδειγμα 

τους ακολούθησε ο καραγκιοζοπαίκτης Σπύρος Κούζαρος  (1913-

1992) το 1937 ή το 1938. Σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία του ιδίου, 

όταν το καλοκαίρι του 1938 βρισκόταν για παράσταση στη Θήβα 

θέλησε να προσελκύσει τους θεατές δίνοντας μια παράσταση 

βασισμένη στην τοπική μυθολογία του Θηβαϊκού κύκλου. Σε 

αντίθεση με τις δύο άλλες διασκευές διατηρείται ο χορός της 

αρχαίας τραγωδίας σε αρκετά σημεία. Τα επόμενα χρόνια και στο 

πλαίσιο των ετήσιων επισκέψεων στη Θήβα ο Κούζαρος προσθέτει 

και άλλα έργα του Θηβαϊκού κύκλου διασκευάζοντας την 

«Αντιγόνη» και πιθανόν τους  «Επτά επί Θήβας».  

 

 



 

Οι απόπειρες δραματοποίησης αρχαίων έργων στο θέατρο 

σκιών διευρύνθηκαν τη μεταπολεμική περίοδο με πρώτο γνωστό 

εγχείρημα και πάλι τον «Οιδίποδα Τύραννο» από τον 

καραγκιοζοπαίκτη Παναγιώτη Μιχόπουλο (1915-1985) περίπου 

γύρω στα 1950. Η  χρονική σύμπτωσή της με την έναρξη 

παραστάσεων αρχαίου δράματος με στόχο την τουριστική προβολή 

της Ελλάδας, μας οδηγεί στην εικασία ότι η διασκευή αποτέλεσε 

απόπειρα του καραγκιοζοπαίκτη να συγχρονισθεί με τις τάσεις της 

εποχής. Η ίδια τραγωδία του Σοφοκλή είχε παρασταθεί από το 

Εθνικό Θέατρο  στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του 1951. 

Ο Μιχόπουλος θα επανέλθει στο αρχαίο δράμα είκοσι χρόνια 

αργότερα, το 1971 όταν με παραίνεση του φιλολόγου Cedric 

Whiteman, θα διασκευάσει τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, και θα 

τους παρουσιάσει την ίδια χρονιά στο Χάρβαρντ.  



Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το αρχαίο δράμα που 

επικράτησε στις επιλογές των καραγκιοζοπαικτών κατά την 

περίοδο ακμής του ελληνικού θεάτρου Σκιών είναι ο «Οιδίπους 

Τύραννος». Η χρονική στιγμή της στροφής των πρώτων 

καραγκιοζοπαικτών προς το αρχαίο δράμα (1930), συμπίπτει με τις 

Δελφικές Γιορτές (Μάιος 1927 και Μάιος 1930). Δεν πρέπει δηλαδή 

να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι στην εμφάνιση του Οιδίποδα 

στον μπερντέ συνέβαλε η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που 

δημιούργησαν οι συζητήσεις γύρω από το εγχείρημα του 

Σικελιανού. Στην ελληνική σκηνή του μεσοπολέμου οι 

καραγκιοζοπαίκτες  ευνόησαν ιδιαίτερα τον «Οιδίποδα Τύραννο» 

καθώς η επιλογή από τον πρώτο Καραγκιοζοπαίκτη φαίνεται ότι 

λειτούργησε ως πρότυπο για τους επόμενους. Μια άλλη πιθανή 

αιτία είναι  ότι υπήρξε η τραγωδία με τις περισσότερες επαναλήψεις 

στην ελληνική σκηνή κατά την περίοδο του μεσοπολέμου. Τα έτη 

1926 και 1927 μάλιστα παραστάθηκε δύο φορές στην Πάτρα και το 

Αίγιο, την πατρίδα του Βασίλαρου. Κίνητρο  του  Κούζαρου όπως 

ειπώθηκε  ήταν  να προσελκύσει το Θηβαϊκό κοινό και του 

Μιχόπουλου η εναρμόνισή του με την επίσημη προσπάθεια 

προβολής του αρχαίου δράματος τη δεκαετία του 1960. Η 

σημαντικότερη αιτία ωστόσο ήταν τα οικεία θεματικά μοτίβα της 

τραγωδίας.  

Η δρακοντοκτονία αποτελεί ένα από τα παλαιότερα έργα του 

Θεάτρου Σκιών του Μεγαλέξανδρου και του καταραμένου όφη. Η 



τύφλωση του Οιδίποδα συναντάται σε τρεις τουλάχιστον 

παραστάσεις όπως  στον «Αυτοκράτορα Ιουλιανό και την τύφλωση 

του στρατηγού Νικηφόρου». Το μοτίβο των αινιγμάτων συναντάται 

στο ομώνυμο έργο, κληρονομημένο από τον Οθωμανικό 

Καραγκιόζη, ενώ σκηνές αναγνωρίσεων χαμένων συγγενών 

υπάρχουν σε πολλά έργα: όπως «Η μονομαχία των δύο αδελφών» 

κ.ά. Τέλος το μοτίβο του απαγχονισμού συναντάται στο έργο  «Ο 

απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄.»  Ο Καραγκιόζης 

του Βασίλαρου  δεν είναι παρών ούτε στη πατροκτονία ούτε στην 

εξόντωση της σφίγγας. Μεταμορφώνεται όμως σε ένα από τα 

πρόσωπα της τραγωδίας: στον υπηρέτη που εκθέτει το βρέφος 

στον Κιθαιρώνα και παίζει καθοριστικό ρόλο στις σκηνές των 

αναγνωρίσεων. Τα κωμικά σχόλια του Καραγκιόζη δεν 

γελοιοποιούν τα κύρια πρόσωπα της δράσης, αλλά λειτουργούν ως 

αντίβαρο στο σοβαρό ύφος του Σοφοκλή. Το ενδιαφέρον του 



κωμικού πρωταγωνιστή εστιάζεται κυρίως στις ταπεινές λειτουργίες 

της εξασφάλισης  φαγητού  και πιοτού. Αυτές οι παρεμβάσεις του 

Καραγκιόζη στα τραγικά γεγονότα της πλοκής εκφράζουν μια από 

τις κύριες συνιστώσες της κοσμοαντίληψης του θεάτρου Σκιών, 

αλλά και της κωμικής παράδοσης του ευρωπαϊκού λαϊκού 

πολιτισμού που  σύμφωνα με το ρώσο μελετητή Mikhai Bakhtin θα 

μπορούσε να συνοψισθεί στην γκροτέσκο αντιπαράθεση των 

υψηλών αξιών της εκάστοτε κυρίαρχης κουλτούρας με τις ταπεινές 

βιολογικές έγνοιες του λαϊκού ανθρώπου. Τα στοιχεία της κωμικής 

παράδοσης επιβίωσαν σε διάφορες λαϊκές εκδηλώσεις μέχρι την 

πλήρη επιβολή των αστικών αξιών. 

 Οι διασκευές του Οιδίποδα είναι προϊόντα μιας εποχής που 

σημαδεύτηκε από την τελική υποχώρηση της προφορικής 

ελληνικής παράδοσης στις συνεχείς επιθέσεις του αστικού γραπτού 

πολιτισμού. Μαζί με το ρεμπέτικο, το ελληνικό θέατρο σκιών 

αποτέλεσε όψιμο δείγμα παραδοσιακής προφορικής δημιουργίας 

των μεγαλουπόλεων μέχρι τη δεκαετία του 1950. Σε αυτή τη φάση 

η αστική ιδεολογία είχε ήδη εισχωρήσει στα λαϊκά στρώματα μέσω 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των λαϊκών φυλλαδίων και της 

εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, είχε επηρεάσει τις καλλιτεχνικές 

δημιουργίες τους. Ο “Οιδίπους” του Βασίλαρου στο τέλος 

αυτοκτονεί. Η έκβαση του Βασίλαρου δεν φαίνεται να κατευθύνεται 

από μια έντονη χριστιανική πίστη αλλά επιλέγεται για να αποδοθεί 

το ισχυρό αίσθημα της παραδοσιακής ελληνικής τιμής, ως μια 



ενδιάθετη συλλογική συνείδηση και υπερβαίνει και αυτό το αστικό 

πρότυπο των καθηκόντων ενός οικογενειάρχη.  

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, μορφωμένοι 

καραγκιοζοπαίκτες στρέφονται στη χρησιμοποίηση του αρχαίου 

δράματος ενώ έντεχνοι δημιουργοί του θεάτρου αξιοποιούν τη 

μαγεία του θεάτρου σκιών στη δουλειά τους. Τη δεκαετία του 1970, 

ο Ευγένιος Σπαθάρης διασκευάζει την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» (1978), 

τους «Βατράχους» (1978) και τους «Όρνιθες» (1985). Σκοπός του 

Σπαθάρη να ανανεώσει το θέατρο Σκιών και να το συνδέσει με το 

αρχαίο θέατρο. Οι διασκευές αρχαίων έργων συνεχίστηκαν μέχρι 

πρόσφατα, όπως για παράδειγμα με την παράσταση του 

«Πλούτου» του Αριστοφάνη από τον Ηλία Καρελλά  το 2003, και 

τους «Όρνιθες» το 2007.  Ο Καρελλάς ζωντάνεψε τον «Πλούτο» 

όχι με ανθρώπους αλλά με σκιές και κούκλες και με τη συνοδεία 

παραδοσιακής ορχήστρας. Στους «Όρνιθες» ηθοποιοί και μουσικοί 

ακροβατούσαν σε έναν ονειρικά σουρεαλιστικό κόσμο με σκοπούς 

και τραγούδια πάλι από την ελληνική παράδοση. Η ομάδα της 

Μάρθας Φριντζήλα «Ο δρόμος με τα δέντρα»  το 2006 και το 2009 

ανέβασε την πειραματική παράσταση του «Αίαντα» στη Νέα Σκηνή 

του Εθνικού. Η σκηνοθετική απόδοση της Μ. Φριντζήλα 

καινοτόμησε συνδέοντας την αρχαία τραγωδία με το λαϊκό θέατρο 

σκιών. Ο Άθως Δανέλλης, που έπαιξε τον Αίαντα, ως φιγούρα του 

θεάτρου σκιών, δημιούργησε τη δική του παράσταση μέσα στην 

παράσταση της Φριντζήλα. 



 

  Ο Δανέλλης κατασκεύασε τον Αίαντα από χαρτόνι, όπως 

έκαναν οι αρχαίοι τεχνίτες, και χάραξε στο σώμα του τα κενά ώστε 

να φωτιστεί και να πάρει ζωή στη σκηνή. Του άλλαξε μάλιστα και 

ρούχο: στην αρχή ο Αίαντας φορά χιτώνιο, στον θάνατο είναι 

ολόγυμνος. Ο ήρωάς του λιγνός, με σχεδιασμό και σωματική 

γράμμωση αρχαιοελληνικού αγγείου, οδεύει στο τέλος του μόνος, 

ασυμφιλίωτος με τον κόσμο τούτο, και καρφώνει το σώμα του στο 

ακονισμένο σπαθί και σβήνει τελετουργικά βυθιζόμενο το σαρκίο σε 

τρεις κινήσεις.  
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