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Μ ια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκι-
όζης στην καρδιά των μικρών και των με-
γάλων ανθρώπων.

Ο Καραγκιόζης ζούσε τα χρόνια τα παλιά και 
ήταν ενθουσιασμένος που όλα τα παιδιά του κό-
σμου τον έβλεπαν στην τηλεόραση, έπαιρναν τις 
παραστάσεις που έκανε και τις έπαιζαν και φυσικά 
τον θαύμαζαν που ήταν φτωχός αλλά κάπως τα 
έβγαζε πέρα.

Τα χρόνια εκείνα τα παλιά, ο Καραγκιόζης περ-
νούσε τέλεια με τα παιδιά !!

Πέρασαν όμως τα χρόνια και η νέα γενιά ξέχα-
σε τον Καραγκιόζη και τα παιδιά έβλεπαν: Barbie, 
W.I.Ν.Χ, Ben ten κι άλλα κινούμενα σχέδια. Όμως 
μια παρέα τεσσάρων παιδιών δύο κορίτσια η Αγά-
πη και η Ήλιδα που ήταν δίδυμες αδελφές, ο ξάδελ-
φός τους ο Πέτρος και ο φίλος τους Παύλος έβλε-
παν και έπαιζαν ακόμη τον Καραγκιόζη. Τα παιδιά 
ζουν στην Αθήνα και το καλοκαίρι το περνούσαν 
στο Πόρτο Χέλι.
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Μια μέρα ο σκηνοθέτης του Καραγκιόζη έβγαλε μια αφί-
σα που έλεγε:
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Τα παιδιά που μένουν στο Πόρτο Χέλι είδαν την αφί-
σα και έτρεξαν γρήγορα στους γονείς τους, που έπιναν 
καφέ.

- Μαμαααά, είπε η Αγάπη. Είδατε την αφίσα με τον 
Καραγκιόζη; Έχει σήμερα την παράσταση, να πάμε, να 
πάμε;

- Να πάτε αφού είναι για τον Καραγκιόζη, είπε η μαμά.
- Ναι, ναι, yessss!!! Έκαναν τα παιδιά.
- Πόσο είναι το εισιτήριο; Ρώτησε ο κύριος Φάνης, ο 

μπαμπάς του Παύλου.
- Δύο ευρώ, του απάντησε ο γιος του.
- Τι ώρα; Ρώτησε η κυρία Μαρίνα η μητέρα του Πέ-

τρου.
- Από τις 6:00 μέχρι τις 7:15 είπε η Ήλιδα.
- Πηγαίνετε να παίξετε γιατί φεύγουμε σε λίγο, είπε η 

κυρία Ιωάννα.
Το απόγευμα έβαλαν τα καλά τους τα ρούχα και πήγαν 

τρέχοντας στην παράσταση. Μετά τους πήρε από το Θέ-
ατρο η κυρία Μαρίνα και η κυρία Ιωάννα.

- Σας άρεσε η παράσταση; Ρώτησε η κ. Μαρίνα.
- Ναι, ήταν εκπληκτική. Απάντησε η Αγάπη.
- Είχε πολύ κόσμο; Γιατί εγώ δεν είδα, ρώτησε η κ. Ιω-

άννα.
- Όχι...... Δεν ήρθε κανένας άλλος εκτός από εμάς, είπε 

ο Πέτρος, που είναι και ο πιο μεγάλος.
- Που πάμε; Ρώτησε η Ήλιδα.
- Να αγοράσουμε πίτσα, απάντησε η κ. Μαρίνα. 
Αγόρασαν την πίτσα και γύρισαν στο σπίτι. Τα παιδιά 

κλείστηκαν στο δωμάτιο και ο Πέτρος τους είπε:
- Στη παράσταση πήγαμε μόνο εμείς και κανείς άλλος, 

για σκεφτείτε πόσα χρήματα μάζεψαν; 4 x 2 = 8 Ευρώ, 
μάζεψαν.
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- Δηλαδή προσπαθείς να μας πεις ότι τα χρήματα είναι 
πολύ λίγα; Ρώτησε ο Παύλος.

- Όχι ακριβώς. Προσπαθώ να σας πω ότι αν τα παιδιά 
συνεχίσουν να μην πηγαίνουν στις παραστάσεις του Κα-
ραγκιόζη, τότε ο Καραγκιόζης μπορεί να εξαφανιστεί από 
τα παιδικά, από τα DVD, από τα παιχνίδια.......

- Τι θα κάνουμε ; Ρώτησε η Αγάπη.
- Δεν ξέρω, αλλά για ό,τι κάνουμε πρέπει να κινηθούμε 

πολύ σύντομα. Είπε ο Πέτρος.
Πέρασε η ώρα και τα παιδιά ακόμη συζητούσαν ώσπου 

τους φώναξε ο κύριος Γιώργος, ο μπαμπάς των κοριτσιών.
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Μια ηλιόλουστη μέρα η κυρία Μαρίνα έστειλε στην 
Ήλιδα και την Αγάπη να πάνω να αγοράσουν 

ψωμί, τυρί, γάλα και καφέ με τα ποδήλατα τους. Τα 
κορίτσια τα αγόρασαν και την ώρα που επέστρεφαν 
σπίτι τους, η Αγάπη έπεσε πάνω σε έναν ηλικιωμένο 
κύριο με άσπρα μαλλιά και γυαλιά.

- Χίλια συγνώμη, κύριε. Δεν το ήθελα, λέει η Αγάπη.
- Δεν πειράζει κορίτσι μου, είσαι καλά;
- Χτύπησα το γόνατό μου.
- Πάμε γρήγορα στην μαμά, είπε η Ήλιδα.
- Αφού δεν μπορώ να κουνηθώ, απάντησε η Αγάπη.
- Πώς σε λένε; ρώτησε ο ηλικιωμένος κύριος.
- Αγάπη, Εσάς;
- Καραγκιόζη.
- Καραγκιόζη!! Είπαν και τα δύο κορίτσια με μια
φωνή.
- Πρέπει να γνωρίσεις τους φίλους μας αμέσως, 

είπε η Ήλιδα.
- Δεν μπορώ τώρα, είπε ο κύριος Καραγκιόζης, 

αλλά αύριο στο ίδιο μέρος;
- Εντάξει, γεια σας, είπαν τα κορίτσια.
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Τα κορίτσια γύρισαν στο σπίτι τους με πολύ κόπο, άφη-
σαν τα πράγματα στη κουζίνα και πήγαν στο δωμάτιό 
τους. Μετά από λίγη ώρα ήρθαν και τα αγόρια.

- Ξέρετε γιατί αργήσαμε; ρώτησε η Αγάπη
- Μου τα είπε η μαμά σου, απάντησε ο Παύλος
- Δεν στα είπε όλα, είπε η Ήλιδα,
- Τι εννοείς; ρώτησε ο Πέτρος.
Ξέρεις πως έλεγαν τον παππού, που κατά λάθος έπεσα 

πάνω του με το ποδήλατο; ρώτησε η Αγάπη και συνέχισε: 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ!!

- ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ!! έκαναν τα αγόρια.
- Ναι και θα τον δούμε αύριο, στο μέρος που χτύπησα.
Το πρωί σηκώθηκαν, είπαν στις μαμάδες τους ότι πάνε 

μια βόλτα με τα ποδήλατα και θα γυρνούσαν κατά τις 1.15 
για φαγητό.

Συνάντησαν τον κύριο Καραγκιόζη εκεί που είχαν πει. 
Τον χαιρέτησαν και του εξήγησαν την ανησυχία τους 
πως κανένα παιδί πια της ηλικίας τους δεν παρακολουθεί 
παραστάσεις του Καραγκιόζη.

- Τώρα που θα αρχίσει το σχολείο, προσπαθήστε να 
πείσετε τους φίλους σας για την αξία του Καραγκιόζη, 
είπε εκείνος φεύγοντας μακριά από τα παιδιά.
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Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούσε το σχολείο. Τέρμα πια 
οι διακοπές, κάθε «κατεργάρης θα πήγαινε στον πά-

γκο του» όπως λένε και οι μαμάδες.
Εκείνο το φθινοπωρινό πρωινό η Αγάπη ξύπνησε, κοί-

ταξε γύρω της και κατάλαβε ότι ήταν στο σπίτι της στην 
Αθήνα. Τι κρίμα γιατί ονειρευόταν ακόμα παραλίες γεμά-
τες κόσμο και παιδιά να παίζουν.

Ξύπνησε την Ήλιδα, ετοιμάστηκαν και πήγαν στο σχο-
λείο. Εκεί συνάντησαν την παρέα τους. Μόλις μπήκαν στην 
τάξη η Αγάπη χαιρέτησε την Νατάσσα και τον αδελφό της 
Σπύρο και τους ρώτησε αν τους αρέσει ο Καραγκιόζης.

- Όχι, γιατί ρωτάς; είπε η Νατάσα.
- Γιατί ο Καραγκιόζης είναι παράδοση από τους παλιούς.
- Παράδοση; Έθιμο; ποιος στο είπε αυτό; ρώτησε ο 

Σπύρος.
- Οι παππούδες και οι προ-παππούδες έλεγαν ιστορίες 

του Καραγκιόζη στα μικρά παιδιά.
- Και τι μας προσφέρει; την ξαναρώτησε. 
- Γνώση; ρώτησε η Νατάσσα πειραχτικά.
Η συζήτηση αυτή δεν έβγαινε πουθενά και η Αγάπη 

αποφάσισε να την σταματήσει, κοιτάζοντας την δασκάλα 
που έμπαινε στη τάξη.

Όλη εκείνη την εβδομάδα η παρέα μαζί με την συ-
νεργασία της κυρίας Ευτέρπης, που ήταν η πιο μεγάλη 
δασκάλα, γέμισε το σχολείο με αφίσες από παλιότερες 
παραστάσεις του Καραγκιόζη και αφιερώματα από εφη-
μερίδες και περιοδικά παλιά.

Τη δεύτερη εβδομάδα σιγά - σιγά ξεκίνησαν τα παιδιά 
του σχολείου να ρωτάνε την παρέα για αυτές τις παρα-
στάσεις που διάβαζαν στους τοίχους του σχολείου τους. 
Έτσι η παρέα αποφάσισε να κανονίσει μία παράσταση 
στο σχολείο. Θα φώναζαν τον θίασο του Πορτοχελιού 
και θα το κανόνιζε ο κύριος Φάνης.
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Η Αγάπη περπατούσε σε ένα ονειρεμένο πάρκο, με 
ψηλά δένδρα, πολύχρωμα λουλούδια, δρομάκια 

στρωμένα από χαλίκια, πιο κει υπήρχε μια λιμνούλα με 
νούφαρα και δίπλα ένα τεράστιο παρτέρι γεμάτο γαρ-
δένιες, τριανταφυλλιές και γιασεμί, που μύριζε υπέρο-
χα. Εκεί που περπατούσε ανάμεσα στα λουλούδια, είδε 
έναν γνωστό κύριο και άρχισε να περπατάει γρήγορα 
για να δει ποιος είναι. Όταν πλησίασε είδε πως ήταν 
ο κύριος Καραγκιόζης και έτρεξε να του πει τα καλά 
νέα.

- Κύριε Καραγκιόζη, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. 
Μάλιστα θα ανεβάσουμε και μια παράσταση, είπε η 
Αγάπη.

- Αλήθεια; ρώτησε ο κύριος Καραγκιόζης.
- Ναι.
- Κοριτσάκι μου δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένο με κά-

νεις, της είπε εκείνος.
- Αγάπη, ξύπνα θα αργήσεις στο σχολείο, Ξύπνα 

ντε!
Η Αγάπη ξύπνησε και κατάλαβε ότι όλο αυτό ήταν 

ένα όνειρο. Ντύθηκε, πήγε στο σχολείο και ήταν πολύ 
χαρούμενη γιατί σήμερα ήταν η παράσταση «Ο ΓΑ-
ΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΥ»
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Αυτή ήταν η πιο ξεχωριστή μέρα όλης της παρέας, γι-
ατί οι συμμαθητές τους γελούσαν, χειροκροτούσαν και 
τραγουδούσαν και κατάλαβαν ότι τους άρεσε πολύ αυτό 
που έβλεπαν.

Η Αγάπη, όταν τελείωσε η παράσταση, είπε στην παρέα 
της το όνειρο που είδε και τότε όλοι κατάλαβαν ότι ο κύ-
ριος Καραγκιόζης ήταν ένα όραμα, που τα παιδιά με το 
«θέλω» τους κατάφεραν αυτό που ήθελαν ύστερα από 
συνεργασία πολλών ημερών.

Κατάφεραν να πείσουν τα άλλα παιδιά να αγαπήσουν 
τον ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ.

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ!! Κι εσείς πρέπει να αγαπάτε τον Κα-
ραγκιόζη, γιατί είναι ένα κομμάτι από τους παππούδες 
μας, είναι δηλαδή παράδοση.

Θα μας θυμίζει πάντα ότι πρέπει να είμαστε καλόκαρ-
δοι και να αγαπάμε τη ΖΩΗ μας!!
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