
 

 

 

                                             Θέατρο Σκιών Κώστα Μακρή 

 

Αξιότιμοι κ. διευθυντή/τρια και εκπαιδευτικοί του Σχολείου, 

 

Το Θέατρο Σκιών Κώστα Μακρή συνεχίζει την πατρινή παράδοση του Καραγκιόζη που 

δημιούργησε ο αείμνηστος αναμορφωτής του Μίμαρος, πιστεύοντας στην ψυχαγωγική και 

παιδαγωγική αξία του συγκεκριμένου θεάματος. Σε μια εποχή σύγχυσης και προβληματισμού, που 

είναι διάχυτο το αίτημα επανασύνδεσης των παιδιών με τις διάφορες μορφές της ελληνικής 

παράδοσης, θεωρούμε πως το Θέατρο Σκιών μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τα παιδιά, λόγω 

της αυθεντικότητας και της απλότητάς του, ένα πρότυπο απόλυτα ελληνικό, που αποπνέει το 

άρωμα των αξιών και του ήθους αυτού του λαού και είναι ικανό να σμιλεύσει χαρακτήρες.  

Το Θέατρό μας, για τη φετινή χρονιά, δημιούργησε μια παράσταση, που σχετίζεται με την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Υγείας-Αιμοδοσίας-Διαπολιτισμικής Αγωγής.  

Στο έργο μας «Ο Καραγκιόζης Εθελοντής Αιμοδότης», η Βεζυροπούλα, η κόρη του 

Πασά, είναι άρρωστη και έχει ανάγκη από αίμα. Η ομάδα αίματός της, όμως, είναι πολύ σπάνια 

και ο πατέρας της δεν μπορεί να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες φιάλες από τους ενοίκους του 

σαραγιού. Αναγκάζεται, λοιπόν, να ζητήσει βοήθεια από τους Έλληνες. Ο Χατζηαβάτης ντελαλεί 

και ο Καραγκιόζης με την παρέα του καλούνται, παρά τις προσωρινές αντιδράσεις ορισμένων, να 

βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, αποδεικνύοντας ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η αξία της 

ζωής είναι πάντα οι νικητές.  

Τελικό μήνυμα της παράστασης είναι το ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την 

καταγωγή τους, έχουν το ίδιο αίμα, πέρα από κάθε έννοια φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων 

και μέσα από το διάχυτο και αυθεντικό χιούμορ του λαϊκού ήρωα Καραγκιόζη. Επιπροσθέτως, 

όμως, το κύριο μήνυμα της παράστασης είναι ότι: «Κάθε σταγόνα αίμα είναι σταγόνα ζωής» και 

πως: «Το να δώσουμε ζωή σε κάποιον, είναι στο αίμα μας». 

Το σενάριο της παράστασης, που είναι γραμμένο από τον καραγκιοζοπαίχτη της 

παράστασης Κώστα Μακρή,  δύναται να αποτελέσει ενισχυτική δράση για τους εκπαιδευτικούς, 

που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας και της Διαπολιτισμικής 

Αγωγής. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την παράσταση στο χώρο του 

σχολείου τους. Το Θέατρό μας, κατανοώντας τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που 

αντιμετωπίζουμε όλοι μας, προσφέρει την παράσταση με ελάχιστο αντίτιμο, έτσι ώστε να 

συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της παράστασης, 

μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 6980217150 ή στο e-mail: 

kostasmakris2013@gmail.com. Περισσότερες πληροφορίες για το Θέατρο Σκιών του Κώστα 

Μακρή μπορείτε να βρείτε στο site: kostasmakris.weebly.com. 

Θέατρο Σκιών Κώστα Μακρή 
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