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Α. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαδρομή του μεγάλου ηθοποιού Κώστα Χατζηχρήστου ανά ομάδες 
συλλέγοντας φωτογραφίες, βίντεο και αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη ζωή και το έργο 
του ηθοποιού (βιογραφία).  
 

 Να χειρίζονται στοιχειωδώς προγράμματα επεξεργασίας βίντεο (Movie maker) και δημιουργίας 
ηλεκτρονικών κολλάζ (photo collage) με σκοπό τη δημιουργία βίντεο με τη  βιογραφία και 
αντιπροσωπευτικές ταινίες του ηθοποιού. 
 

 Να παίξουν θεατρικό που είναι βασισμένο στην ταινία Της κακομοίρας (Ο μπακαλόγατος) και να 
συμμετέχουν στην εύρεση, δημιουργία και τοποθέτηση των σκηνικών στο χώρο του αμφιθεάτρου του 
σχολείου. 

 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
Το θέμα αυτό επιλέχθηκε με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτάσεις των μαθητών. Η επιλογή του 
ηθοποιού  και της ταινίας που θα παιχτεί από τους μαθητές έγινε με  γνώμονα την αγάπη προς το πρόσωπο 
και την συγκεκριμένη ταινία του ηθοποιού . Το θέμα της δράσης μπορεί και πρέπει να συσχετιστεί με τα 
μαθήματα των Εικαστικών, του Θεάτρου και της Πληροφορικής. Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη είναι η 
καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργατικότητας ανάμεσα στους μαθητές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 
έρευνα, η σύνδεση των μαθημάτων του σχολείου μεταξύ τους, αλλά και με τη ζωή εκτός σχολείου, ώστε να 
καταστούν πιο ενδιαφέροντα στους μαθητές. 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η αναζήτηση δεδομένων θα γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Έρευνα στο διαδίκτυο για τη ζωή και το έργο του ηθοποιού 
 Συνεντεύξεις από γονείς και συγγενείς μεγαλύτερης ηλικίας. 

 
Οι μέθοδοι και τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων θα είναι: 

 Εργασία σε ομάδες μέσα κι έξω από το χώρο του σχολείου 
 Προσέγγιση της γνώσεως μέσω έρευνας κι αναζήτησης πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές 
 Βιωματική προσέγγιση μέσω συζητήσεων, κατάθεσης απόψεων και προσωπικών εμπειριών 
 Κοινωνική δράση (παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου, τους γονείς και στον τοπικό τύπο) 
 Καλλιτεχνική δημιουργία (δημιουργία βίντεο, συγγραφή, θεατρικό) 
 Κύκλος συζήτησης  
 Τεχνικές επικοινωνίας- ενεργητική ακρόαση 
 Διεργασία σε ζευγάρια, μικρές ομάδες και σε ολομέλεια 
 Παιχνίδια  ρόλων 

 
Δ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΤΖΑΤΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -  
ΜΙΓΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΚΟΥΤΣΗ ΤΖΕΝΗ - ΦΟΝΙΑ ΝΕΦΕΛΗ - ΝΕΦΡΟΥ ΛΥΔΙΑ -  
ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ - ΠΛΑΚΙΔΑ ΒΑΓΙΑ - ΦΟΥΡΛΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ -  
ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΑΝΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ - ΦΟΥΡΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ- 
ΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
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Ο Κώστας Χατζηχρήστος ήταν δημοφιλής κωμικός ηθοποιός, ο πιο αγαπητός και διάσημος «βλάχος» του 
ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. 

Το όνομά του συνδέθηκε με τη χρυσή εποχή της επιθεώρησης και του εμπορικού κινηματογράφου. 

Οι ατάκες του «Τίποτας», «Ασουπή», «Αμ’ πώς;», «Τ' άκοσες πολί μου», άφησαν εποχή. 

 

 

O Κώστας Χατζηχρήστος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921. 

Οι γονείς του κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη και μετά τους τουρκικούς διωγμούς εγκαταστάθηκαν 
πρώτα στην Καβάλα κι ύστερα στη Θεσσαλονίκη. 

Λίγο μετά τη γέννηση του Κώστα, η πολύτεκνη οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε 
στην περιοχή του Παγκρατίου. 

Αρχικά, ο Κώστας Χατζηχρήστος ακολούθησε στρατιωτική καριέρα. 

Αποφοίτησε από τη Σχολή Ανθυπασπιστών της Σύρας, αλλά πολύ γρήγορα τον κέρδισε το θέατρο. 

Τελειώνοντας τη Σχολή ξέσπασε ο πόλεμος και ακολούθησε η κατοχή, όπου πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή 
με το θίασο του Λουκή Μυλωνά. 

Ήδη, κάποιοι ξεχωρίζουν το κωμικό ταλέντο του. 
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Εργάστηκε σε βαριετέ στο θέατρο "Μισούρι" του Πειραιά και στο θίασο της Νίτσας Γαϊτανάκη όπου έπαιξε 
στο "Στραβόξυλο" του Ψαθά.  

Από το 1945 έως το 1948 δούλεψε με το θίασο οπερέτας του Παρασκευά Οικονόμου και εμφανίστηκε στα 
βαριετέ "Πεύκα" με τον Γ. Οικονομίδη και "Όασις" με τον Μ. Τραϊφόρο. 

Το 1949 συνεργάζεται με το μουσικό θίασο της Κούλας Νικολαΐδου στο θέατρο "Βερντέν" της λεωφόρου 
Αλεξάνδρας . 

Το 1951 συμμετέχει στις επιθεωρήσεις του θεάτρου «Ακροπόλ», όπου πλάθει για πρώτη φορά τον «Θύμιο», 
ένα σατιρικό τύπο, που μέλλει να τον ακολουθήσει σ’ όλη την καλλιτεχνική του διαδρομή. 

Το 1952 συγκρότησε το δικό του θίασο, ενώ συνέπραξε ως συνθιασάρχης με εκλεκτούς πρωταγωνιστές της 
εποχής. 

Το 1959 ο Κώστας Χατζηχρήστος είναι πλέον μεγάλη δύναμη στο χώρο του ελαφρού θεάτρου (κωμωδία, 
επιθεώρηση), τόσο ως ηθοποιός, όσο και ως θεατρικός παραγωγός. 

Ξοδεύει μεγάλα ποσά για άρτιες θεατρικές παραγωγές και συνεργάζεται με την αφρόκρεμα του ελληνικού 
θεάτρου.  

 

Με ηθοποιούς, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Βασίλης Αυλωνίτης, η Γεωργία Βασιλειάδου, ο Νίκος 
Σταυρίδης, ο Γιάννης Γκιωνάκης και θεατρικούς συγγραφείς, όπως ο Αλέκος Σακελλάριος, ο Χρήστος 
Γιαννακόπουλος και  ο Νίκος Τσιφόρος.  
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Κάνει πολλές περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με μεγάλη επιτυχία.  

Το 1961 ανακαλύπτει μία αποθήκη ιδιοκτησίας του Πανάγιου Τάφου, τη νοικιάζει και τη μετατρέπει σε 
θέατρο («Θέατρο Χατζηχρήστου»), το οποίο θα χσει χρόνια αργότερα, λόγω χρεών. 

.Μία από τις παραγωγές του, που άφησαν εποχή και τον κατέστρεψαν οικονομικά, ήταν το «Καζινό Ντε 
Παρί» (1963), ένα χολιγουντιανό κυριολεκτικά υπερθέαμα, με αυτοκίνητα πάνω στη σκηνή, αεροπλάνα, 
μπαλέτα. 

 

Μεγάλη και σημαντική υπήρξε και η κινηματογραφική του δραστηριότητα, με περισσότερες από 100 
ταινίες στο ενεργητικό του.  

Ο ίδιος υπήρξε παραγωγός τριών ταινιών και σκηνοθέτησε άλλες οκτώ. 

Έκανε το ντεμπούτο του το 1952 στην κωμωδία των Ασημακόπουλου - Τσιφόρου «Ο Πύργος των 
Ιπποτών». 

Πολύ γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας απ’ τους δημοφιλέστερους κωμικούς της μεγάλης οθόνης με το 
χαρακτήρα του «Θύμιου», ενός κουτοπόνηρου επαρχιώτη που φτάνει στην Αθήνα για να μπερδέψει τους 
πρωτευουσιάνους με τη χωριάτικη νοοτροπία του. 
 

 
 

Ακολούθησαν μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, πολλές από τις οποίες ήταν μεταφορά από το θέατρο:  

Φιλμογραφία 

 Ο πύργος των ιπποτών (1952) 

 Νύχτες της Αθήνας (1954) 
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 Τρεις δραπέτες του φρενοκομείου (1954) 

 Γκόλφω (1955) 

 Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας (1955) 

 Πιάσαμε την καλή (1955) 

 Τα τρία μωρά (1955) 

 Δολλάρια και όνειρα (1956) 

 Κυνηγώντας τον έρωτα (1956) 

 Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο (1956) 

 Τρία κοθώνια του Συντάγματος (1956) 

 Τρακαδόροι της Αθήνας (1956) 

 Τσαρούχι πιστόλι παπιγιόν (1956) 

 Μανούλα θέλω να ζήσεις (1957) 

 Μαρία Πενταγιώτισσα (1957) 

 Ο θείος της Βιολέττας (1957) 

 Τα τρία παιδιά βολιώτικα (1957) 

 Τζιπ περίπτερο και αγάπη (1957) 

 Τρεις ντεντέκτιβς (1957) 

 Γερακίνα (1958) 

 Ο κόμης Χατζηχρήστος (1958) 

 Έρωτας... με δόσεις (1959) 

 Διακοπές στην Κολοπετινίτσα (1959) 

 Δράκουλας και Σία (1959) 

 Η Λίζα τόσκασε (1959) 

 Κρυστάλλω (1959) 

 Λαός και Κολωνάκι (1959) 

 Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα (1959) 

 Ο Ηλίας του 16ου (1959) 

 Ο Θύμιος τάκανε θάλασσα (1959) 

 Σαρακατσάνισσα (1959) 
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 Αντίο ζωή (1960) 

 Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες (1960) 

 Ο Θύμιος τα 'χει τετρακόσια (1960) 

 Τα ντερβισόπαιδα (1960) 

 Καπετάνιος για κλάματα (1961) 

 Ο σκληρός άντρας (1961) 

 Παιδί της πιάτσας (1961) 

 Το έξυπνο πουλί (1961) 

 Η Αθήνα τη νύχτα (1962) 

 Ο Δήμος από τα Τρίκαλα (1962) 

 Ο Μιχαλιός του 14ου συντάγματος (1962) 

 Ο ταξιτζής (1962) 

 Πεζοδρόμιο (1962) 

 Ο Θύμιος στη χώρα του στριπτίζ (1963) 

 Ο ανηψιός μου ο Μανόλης (1963) 

 Ο καζανόβας (1963) 

 Ο κος πτέραρχος (1963) 

 Ο ταυρομάχος προχωρεί (1963) 

 Της κακομοίρας (1963) 

 Ένας ζόρικος δεκανέας (1964) 

 Η σωφερίνα (1964) 

 Ο θαλασσόλυκος (1964) 

 Ο παράς και ο φουκαράς (1964) 

 Οι κληρονόμοι (1964) 

 Όχι κύριε Τζόνσον (1965) 

 Πράκτορες 005 εναντίον χρυσοπόδαρου (1965) 

 Ένα καράβι Παπαδόπουλοι (1966) 

 Ο Μελέτης στην άμεσο δράση (1966) 

 Ο τετραπέρατος (1966) 
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 Φως νερό τηλέφωνο...οικόπεδα με δόσεις (1966) 

 Σήκω χόρεψε συρτάκι (1967) 

 Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα (1968) 

 Ο τυχεράκιας (1968) 

 Κακός ψυχρός κι ανάποδος (1969) 

 Ξύπνα κορόιδο… (1969) 

 Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα (1969) 

 Ένα μπουζούκι αλλιώτικο από τ' άλλα (1970) 

 Ένας χίππυς με τσαρούχια (1970) 

 Ο απίθανος (1970) 

 Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήση (1970) 

 Θύμιος εναντίον Τσίτσιου (1971) 

 Η Αλίκη δικτάτωρ (1972) 

 Παράσταση για ένα ρόλο (1978) 

 Γυναίκες στα όπλα (1979) 

 Άγριες κότες (1981) 

 Αλέξανδρος και Αϊσέ (2001) 

Βιντεοταινίες 

 Ο γιός του πάρτα όλα (1986) 

 Ένας πιλότος για πέταμα (1987) 

 Ένας μπάτσος με τσαρούχια (1988) 

 Και το πρώτο κλαρίνο (1988) 

 Οι κυβερνήσεις πέφτουνε αλλά τα πάμπερς μένουν (1989) 

Τηλεοπτικές εμφανίσεις 

 Το παλιό το κατοστάρι (1974, ΥΕΝΕΔ) 

 Ο ταξιτζής: Ένας ταξιτζής από τ' αλώνια (1979, ΥΕΝΕΔ) 

 Δέκα μικροί Μήτσοι (1992, Mega) 
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Παράλληλα, σημείωσε τεράστια επιτυχία και στο θέατρο.  

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του ήταν ο "Ανθρωπος που γύρισε από τα πιάτα", που 
πρωτανέβηκε το χειμώνα του 1968-69 με συνθιασάρχες την Α. Φόνσου και τον Δ. Παπαγιαννόπουλο.  

Από τη δεκαετία του ‘70, ο Κώστας Χατζηχρήστος αραίωσε τις εμφανίσεις του, λόγω και προσωπικών 
προβλημάτων.  

 

Μετά από μακρά περίοδο απουσίας επέστρεψε σ' αυτό την περίοδο 1994-95, παίζοντας στο δικό του χώρο 
την επιθεώρηση "Δεν ήξερες, δε ρώταγες" και την επόμενη χρονιά σε συνεργασία με τον Γ. Πάντζα το έργο 
του Κ. Παπαπέτρου "Τρελάθηκα και σώθηκα".  

Τελευταία του εμφάνιση εκείνη την περίοδο της απομόνωσής του ήταν στην επιθεώρηση «Ανδρέα 
προχώρα, σε θέλει άλλη χώρα». 

Ο Κώστας Χατζηχρήστος πέθανε στην Αθήνα από λοίμωξη του αναπνευστικού στις 3 Οκτωβρίου 2001, σε 
ηλικία 80 ετών. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
el.wikipedia.org/wiki/Κώστας_Χατζηχρήστος 

www.sansimera.gr/biographies/56 

https://logomnimon.wordpress.com/κώστας-χατζηχρήστος 

90lepta.com/m71.html 

www.greek-movies.com/movies.php?m 

http://www.cinehellas.com/tainies/1961/kakomoiras/kakomoiras.html 

http://www.cinemainfo.gr/cinema/greekcinema/scenescene/3/index.html 

 


