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Χρήστος Στανίσης: Ο μαθητής του Σπαθάρη παρουσιάζει
πέντε παραστάσεις Καραγκιόζη
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Πέντε διαφορετικές παραστάσεις Θεάτρου Σκιών από τον μαθητή του Ευγένιου
Σπαθάρη, Χρήστου Στανίση

Δέκα χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου Ευγένιου Σπαθάρη, το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος φιλοξενεί τον άξιο μαθητή του Χρήστο Στανίση, που παρουσιάζει
πέντε νέα πρωτότυπα έργα Καραγκιόζη, για όλη την οικογένεια, με συνοδεία ζωντανής
μουσικής. Πίσω από έναν μεγάλο μπερντέ που θα στηθεί στη σκηνή του Θεάτρου της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών θα κινηθούν ειδικά κατασκευασμένες φιγούρες
ύψους περίπου ενός μέτρου προσφέροντας ένα απολαυστικό θέαμα φωτός και σκιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που παρουσιάστηκε θέατρο σκιών στο ΚΘΒΕ
ήταν το 1992, που φιλοξενήθηκαν παραστάσεις του Σπαθάρη στο Βασιλικό
Θέατρο.Μαζί με τον Χρήστο Στανίση, θα είναι οι Μιχάλης Αναστασίου (τραγούδι,
λαούτο, ούτι), Μελίνα Μπιτζίδου (σαντούρι, τραγούδι), Χρήστος Δανάς (βιολί, τραγούδι),
ενώ η συμμετοχή του κοινού στη δράση της παράστασης, επιτρέπει σε μικρούς και
μεγάλους να γίνουν ένα με τους ήρωες, να ζήσουν τις περιπέτειες τους και να
διασκεδάσουν.
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Οι παραστάσεις θα έχουν θεματική ποικιλία. «Περσέας και Ανδρομέδα» (23 & 30/11)
ξεκινούν το πρόγραμμα με τον Περσέα, που έχοντας βοηθό τον Καραγκιόζη, μονομαχεί
και σκοτώνει την γοργόνα Μέδουσα, η οποία όποιον κοιτάζει τον μεταμορφώνει σε
άγαλμα. Επιστρέφοντας ως ήρωες πάνω στο φτερωτό άλογο, τον Πήγασο, εξοντώνουν
τον δράκο και σώζουν την βασιλοπούλα, την Ανδρομέδα.

Στην ιστορία «Θησέας και Μινώταυρος» (7 &14/12) ο Θησέας και ο Καραγκιόζης
φτάνουν στην Αθήνα για να συναντήσουν τον πατέρα του πρώτου, τον Αιγέα. Εκεί,
μαθαίνουν για τον Μινώταυρο και αποφασίζουν να πάμε στην Κρήτη και να
αναμετρηθούν μαζί του.

Τις ημέρες των Χριστουγέννων ο Καραγκιόζης θα φέρει «Το πνεύμα των
Χριστουγέννων» (21 & 28/12). Όλοι είναι χαρούμενοι, κάνουν τα ψώνια τους και
τραγουδούν, τραγούδια γιορτινά. Όμως είναι κάποιος που όχι μόνο δεν του αρέσουν
αυτές οι μέρες, αλλά τα βάζει και με όποιον χαίρεται και γιορτάζει. Έτσι ο Καραγκιόζης
αποφασίζει να του αλλάξει γνώμη. Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Κάρολου
Ντίκενς διασκευάζεται για τον μπερντέ του Καραγκιόζη.
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Μες στον χειμώνα έρχεται «Η βασίλισσα του χιονιού» (4 &11/12) με τον μαγικό
καθρέφτη, το κομματάκι γυαλιού που πήρε μακριά τον Κωνσταντή και η φίλη του, η
Κατερίνα αποφάσισε να πάει με τον Καραγκιόζη, να τον βρει.

Αργότερα (18 & 25/1) ο Κωνσταντής ζητά βοήθεια από τον Καραγκιόζη για να βρει και
παντρευτεί την «Χρυσομαλλούσα κόρη». Ψάχνουν παντού αλλά δεν την βρίσκουν
πουθενά, γιατί η χρυσομαλλούσα κόρη έχει ένα μυστικό. Αλλάζει μορφές και κατοικεί σε
τέσσερις πύργους. Ο Χρήστος Στανίσης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έμαθε την
τέχνη του Θεάτρου Σκιών από τον Ευγένιο Σπαθάρη, ενώ από το 1993 δίνει
παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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