
Ο Καραγκιόζης… ξανασυστήνεται! 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Βίκυ Παπαϊωάννου 

15 έως 22 Μαΐου 2017 
Καθημερινά  9:00 - 13:00 και 18:00 – 19:30 

Έκθεση Θεάτρου Σκιών 
Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα παιδιά του Καραγκιόζη ή αλλιώς κολλητήρια: 
Κολλητήρης: Το μεγαλύτερο παιδί. Έξυπνο σαν τον πατέρα του. 
Κοπρίτης: Το μεσαίο παιδί. Εύσωμο παρά την έλλειψη φαγητού.  
Πιτσικόκος: Το μικρότερο παιδί, που δεν μπορεί να πει το ρ. 
 
 
 
 
 

 
 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
 
Σύμβολο του φτωχού οικογενειάρχη 
και πολυμήχανου Έλληνα. 
Ετυμόλογος, κωμικός και καλόκαρδος.  
Σατιρίζει τα πάντα και τους πάντες, 
ακόμη και τον εαυτό του. Τα ρούχα 
του είναι γεμάτα μπαλώματα και είναι 
ίσως ο μόνος πρωταγωνιστής που 
επικράτησε παρά  την ασχήμια του.  
Η καμπούρα του συμβολίζει τα βάσανα 
του λαού μας και η ξυπολησιά του την 
φτώχεια μας.  Μένει σε ξύλινη 
παράγκα απέναντι από το 
πολυτελέστατο σαράι του Πασά.   



 

Ομαδικά Εργαστήρια |  Ενεργητική Συμμετοχή | Βιωματική Μάθηση  
 
 

Παίζοντας με τις σκιές: 
Πειραματισμοί με την έννοια της σκιάς και  
δημιουργία ενός ζωντανού θεάτρου σκιών. 
Για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 

 
 
 

Αναγνωρίζοντας τις μορφές: 
Πρωτότυπο παιχνίδι αναζήτησης και γνωριμίας  
με τους πρωταγωνιστές του θεάτρου σκιών. 
Για παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών. 

 
 
 

Καραγκιοζοπαίκτης για μια μέρα: 
Μύηση στον τρόπο του θεάτρου σκιών και 
δημιουργία παράστασης που αντλεί υλικό 
από σύγχρονα θέματα. 
Για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών. 

 
Μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται τα παιδιά: 
 
 Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά 

του θεάτρου σκιών. 
 Να αντιληφθούν την αισθητική και κοινωνική λειτουργία του ελληνικού 

θεάτρου σκιών. 
 Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική φαντασία τους. 
 Να έρθουν σε επαφή με κίνητρα για λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκφραση. 
 Να ενεργοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, να αυτενεργήσουν και εν 

τέλει να οικοδομήσουν νέα γνώση. 
 Να καλλιεργήσουν μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, ατομικές και 

κοινωνικές αξίες. 
 
 

Ονόματα Εθελοντών-Εμψυχωτών:  
Φωτεινή Γεωργίου  
Ειρήνη Γιοβάνου, 
Μαύρα Δασκαλάκη, 
Βιολέτα Διαμαντή-Μελετίου 

  Κατερίνα Κολιοφώτη 
Λίτσα Πετρογιάννη-Σκούντρα 

  Ευτυχία Τσολάκη 
 
 


