
 

 

 

Έθνος καραγκιόζηδων 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  

"ΤΟ ΒΗΜΑ" Κυριακή 25 Ιουλίου 2010  

Η απόφαση της UΝΕSCΟ που αναγνώρισε ως Τούρκο τον Καραγκιόζη, αντί να 

προκαλέσει ανακούφιση, εξόργισε την επιλεκτικά ευαίσθητη Ελλάδα. Αποστερείται, 

λένε, έτσι η χώρα µας από µιαν άυλη φιγούρα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Με 

κίνδυνο να δεχθώ και πάλι ποταµούς λάσπης, εγώ πληροφορήθηκα µε ανακούφιση 

την απόφαση του διεθνούς αυτού πολιτιστικού οργανισµού να χρεώσει στα 

κουσούρια των πρώην δυναστών µας Οθωµανών και το καραγκιοζιλίκι. Γιατίεδώ και 

είκοσι χρόνια από τη στήλη αυτή στηλιτεύω την από µέρους των νεοελλήνων 

ηρωοποίηση του πρωταγωνιστή του Θεάτρου Σκιών και κυρίως την ανάδειξή του 

σε πρότυπο για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας. 

Στο «Βήµα» τής 29.12.1991, αναλύοντας την άποψή µου ότι «αυτός ο κακοµούτσουνος και 

κακοµοίρης είναι η συµπύκνωση µερικών από τα πιο απεχθή και χυδαία ελαττώµατα που 

γέννησε η ανθρώπινη ψυχή», επεσήµαινα: «Είναι πρώτα πρώτα τεµπέλης. Παριστάνει 

ότι δήθεν θέλει να δουλέψει και γι΄ αυτό κατά καιρούς επαγγέλλεται τα πάντα 

(φούρναρης,γιατρός, δικηγόρος, µάγειρας κτλ., χωρίς να έχει οποιαδήποτε σχετική 

γνώση, µε µόνη πρόθεση να ξεγελάσει τους άλλους για να τα κονοµήσει». Σταθερή 

επιδίωξή του να βγάλει λεφτά χωρίς να κοπιάσει. Αλλά όταν δεν αρκεί η απάτη 

καταφεύγει στην επόµενη εύκολη λύση, την κλοπή. Χωρίς µάλιστα να διστάζει να 

κατακλέβει τους κοντινούς του φίλους και συγγενείς (τον Χατζηαβάτη ή τον 



µπαρµπα-Γιώργο). Έτσι, εκτός από τις αρετές της φιλοπονίας και της εντιµότητας, 

εξευτελίζει και την υψηλή ανθρώπινη αρετή της φιλίας. Χαρακτηριστικό σύµβολο 

των απεχθών αυτών χαρακτηριστικών του είναι το µακρύ του χέρι. Για να κλέβει 

ευκολότερα αλλά και για να δέρνει. Και µάλιστα όχι κάποιους κακούς ή εχθρούς 

αλλά τα ίδια τα παιδιά του και τον καλοκάγαθο και ανιδιοτελή φίλο του 

Χατζηαβάτη" 

Ένα τέτοιο βρωµερό υποκείµενο είναι πολύ φυσικό να χαρακτηρίζεται από τη µέχρις 

εξευτελισµού αυτοταπείνωση έναντι των ισχυρών και τη βάρβαρη µεταχείριση των 

αδυνάτων. Είναι φυσικά και άδικος. Οσάκις «κονοµήσουν» κάτι µε τον Χατζηαβάτη, 

αναλαµβάνει τη µοιρασιά κατά τη γνωστή ρήση: «Τα δικά σου δικά µου και τα δικά µου δικά 

µου». Είναι και µισογύνης. Εκείνος τεµπελιάζει ή διδάσκει τα παιδιά του πώς να τον 

αντιγράψουν, ενώ η Καραγκιόζαινα ουδέποτε εµφανίζεται στη σκηνή αλλά κάπου στο βάθος 

κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού και δέχεται εντολές και βρισιές από τον τεµπελχανά 

σύζυγό της που είναι πάντα ξάπλα κατηγορώντας την άδικη κοινωνία. 

Ως οικογενειάρχης δεν αρκείται στο να δίνει το κακό παράδειγµα στα παιδιά του. 

Τους παραδίδει καθηµερινά και µαθήµατα κλοπής και απάτης ως µέσου 

πλουτισµού χλευάζοντας την εργασία, την εντιµότητα, τα γηρατειά. 

Ο Καραγκιόζης σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσµου θα ήταν το κορυφαίο 

παράδειγµα προς αποφυγήν. Στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί επισήµως ως πρότυπο 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών µας. Με τέτοια καραγκιοζιλίκια δεν είναι περίεργο 

πώς καταντήσαµε ο παρίας των πολιτισµένων εθνών και αυστηρά εποπτευόµενος 

λαός ως κατ΄ επάγγελµα απατεώνας και διεφθαρµένος. Ας σηµειωθεί ότι ορθώς 

φαίνεται πως διεκδίκησαν οι γείτονές µας την τουρκική ταυτότητά του. Στη γενέτειρά του 

Προύσα, στην είσοδο του µεγαλύτερου εκεί τεµένους, υπάρχει εντοιχισµένη η φιγούρα του 

Καραγκιόζη. Η εξήγηση που µου εδόθη από τον τούρκο ξεναγό ήταν ότι όταν ανεγείρετο το 

τζαµί ο Καραγκιόζης σύχναζε εκεί διηγούµενος τα ειδεχθή κατορθώµατά του. Καθώς 

χλεύαζε την εργατικότητα των χτιστών προκαλούσε καθυστέρηση στην πρόοδο της 

ανοικοδόµησης. Έτσι είδε και απόειδε ο επόπτης του έργου και τον αποκεφάλισε. 

Μετά τον επίσηµο εκτουρκισµό του, µακάρι, απαλλασσόµενοι εµείς οι Έλληνες από 

την απεχθή κληρονοµιά του, να πάψουµε πια να είµαστε έθνος καραγκιόζηδων. Αν 

δεν είναι αργά. 
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