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Αποτελεί ο Πτωχοπρόδροµος λογοτεχνικό πρόδροµο του Καραγκιόζη;1 

Markéta Kulhánková 

Όταν πρόσφατα η αρµόδια επιτροπή της UNESCO αποφάσισε για την εγγραφή του Karagöz / 

Καραγκιόζη στη λίστα της άυλης κληρονοµιάς ως τούρκικο θέατρο σκιών,2 το κοινό στην 

Eλλάδα αναστατώθηκε, καθώς για άλλη µια φορά ένιωσε ότι η ελληνικότητα ενός από τα πιο 

χαρακτηριστικά είδη του ελληνικού λαϊκού πολιτισµού αµφισβητείται. 

Μέχρι και το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα πραγµατοποιούνταν στους επιστηµονικούς 

κύκλους πολλές συζητήσεις τόσο για την καταγωγή του νεοελληνικού λαϊκού θεάτρου σκιών 

όσο και για την πρωτοεµφάνισή του στον ελλαδικό χώρο. Εκφράστηκαν ποικίλες θεωρίες, 

προερχόµενες κυρίως από τον ελληνικό επιστηµονικό χώρο, οι οποίες ήταν περισσότερο 

επηρεασµένες από την επιθυµία να αποδειχθεί ο Καραγκιόζης ως καθαρό δηµιούργηµα της 

ιδιοφυούς δύναµης της ψυχής του ελληνικού λαού παρά από αντικειµενικές ιστορικές 

αποδείξεις και τεκµήρια. 

Αρκετές φορές παρατηρείται ένας στενός συνεκτικός δεσµός µεταξύ των θεωριών αυτών και 

των λαϊκών παραδόσεων, οι οποίες βλέπουν ακόµα και το κινέζικο θέατρο σκιών ως ελληνικό 

δηµιούργηµα.3 Μια από αυτές είναι η άποψη ότι «ο λεγόµενος [...] τούρκικος Καραγκιόζης 

[...] κατάγεται από λατρευτικές εκδηλώσεις των Ελευσινίων και των Καβειρίων Μυστηρίων, 

όπως διαµορφώθηκαν στην Αρχαία Αθήνα».4 Μια άλλη θεωρία έβλεπε την αριστοφανική 

κωµωδία ως πρόδροµο του Καραγκιόζη,5 ενώ µια τρίτη τοποθετούσε τις ρίζες του στον µίµο 

της ύστερης αρχαιότητας ή ακόµα και του Βυζαντίου.6 Σύµφωνα µε άλλες απόψεις, υπάρχουν 

µαρτυρίες για την ύπαρξη του θεάτρου σκιών στην αρχαία Ελλάδα στη περίφηµη µεταφορά 

της σπηλιάς του Πλάτωνα.7 

Μια ίσως από τις πιο εκκεντρικές θεωρίες πλάθει ο Κώστας Μπίρης που ερµηνεύει µε τέτοιο 

τρόπο µια παράδοση που αναφέρει ένας Τούρκος περιηγητής και χρονογράφος του 17 αιώνα, 
                                                
1 Η ανακοίνωση γράφτηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος του Πανεπιστηµίου Μάσαρυκ στο 
Μπρνο Κέντρο για Διακλαδική Έρευνα των Αρχαίων Γλωσσών και Παλαιότερων Φάσεων των Σύγχρονων 
Γλωσσών (MSM 0021622435). 
2 Βλ. τις ελληνικές εφηµερίδες γύρω στις 14 Ιουνίου 2010, 
π.χ. Τα Νέα: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4584406 [11/10/2010]. 
3 Βλ. Καΐµη 1935, 120–121. Ιωάννου 1971, ιγ΄–ιδ΄. 
4 Μπίρης 1963, 9, βλ. επίσης Μπίρης 1952, 3–4. 
5 Καΐµη 1935. 
6 Reich 1903, σ. 616 κ.ε., και Φωτιάδης 1977, 33–36. Τα τελευταία ίχνη του µίµου της ύστερης αρχαίοτητας 
χάνονται όµως το αργότερο προς το τέλος του 7ου αιώνα και το Βυζάντιο ουσιαστικά δεν καλλιέργησε κανένα 
από τα δραµατικά είδη. Βλ. π. χ. Πούχνερ 1984, 1990, 2002, Marciniak 2004. Αντίθετα ο Πλωρίτης (1999) 
προυποθέτει την ύπαρξη του µίµου µέχρι την Άλωση της Κωνσταντινουπολέως. Βλ. όµως και τη βιβλιοκρισία 
του Πούχνερ (2001). 
7 Βλ. Καΐµη 1935, σ. 118, Φωτιάδης 1977, 43–48. Αντίθετα Πούχνερ 2004, 20, Dostálová 1959, 190–191. 
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ώστε και οι δύο πρωταγωνιστές του τούρκικου θέατρου σκιών, ο Karagöz και ο Haçivat να 

φαίνονται πως έχουν έχουν ως πρότυπο δυο πρόσωπα ιστορικά, το «σοφό Μαυροµάτη τον 

κουρελή» και τον πιστό συντροφό του «τον αφελή Χατζαειβάτη», Έλληνες ταχυδρόµους που 

έζησαν το 13ο αιώνα, «πράγµα που αποδεικνύει ότι το [τούρκικο] θέατρο ... είναι δηµιουργία 

καθαρά ελληνική, την οποία από τους έλληνες επήραν οι τούρκοι καραγιοζοπαίκτες των 

σουλτάνων».8 Όλες αυτές οι θεωρίες στοχεύουν να αποδείξουν την πρωτοτυπία του 

ελληνικού Καραγκιόζη και την ανερξαρτησία του από τον αντίστοιχο τούρκικο ή – 

ακριβέστερα – οθωµανικό, τον οποίο µόνο οι πιο αντικειµενικοί έβλεπαν ως «ένα pretexte 

απλά, κι ούτε αφετηρία ούτε πηγή».9 

Φυσικά έγιναν και προσπάθειες να υποστηριχθούν µε γραπτές αυθεντικές µαρτυρίες οι 

θεωρίες που ήθελαν τον Καραγκιόζη ως συνέχεια του βυζαντινού µίµου ή την ελληνική 

καταγωγή των δύο πρωταγωνιστών. Ο πρώτος που αναφέρθηκε στην ύπαρξη οµοιοτήτων 

ανάµεσα στη θεµατολογία και στο πνεύµα του Καραγκιόζη και των Πτωχοπροδροµικών 

ποιηµάτων ήταν ο Φώτης Κόντογλου,10 ο οποίος – παρεµπιπτόντως – αυτά τα ποιήµατα του 

12ου αιώνα που σήµερα τα θεωρούµε από τα πιο αξιόλογα λογοτεχνικά µνηµεία της εποχής, 

τα βλέπει ως «άτεχνα, ανόητα, παιδικίσια, χωρίς καµιά σοβαρότητα».11 

Σε µια πιο λεπτοµερή ανάλυση των οµοιοτήτων προχώρησε το 1977 ο Αθανάσιος Φωτιάδης, 

ο οποίος διαπίστωσε µια «συναρπαστική συγγέννεια»12 µεταξύ του Καραγκιόζη και των 

Πτωχοπροδροµικών ποιηµάτων, καθώς βλέπει τα Πτωχοπροδροµικά ως «τον γνήσιο άµεσο 

πρόγονο του Καραγκιόζη».13 Ο Φωτιάδης προϋποθέτει µια ζωντανή «παράδοση της 

παµπάλαιας δραµατικής τέχνης των Ελλήνων [...], το λαϊκό θέατρο και τα „δρώµενα“, το 

Μιµικό θέατρο»14 κλπ. στο ύστερο Βυζάντιο. Η προϋπόθεση αυτή όµως δε στηρίζεται σε 

ιστορικά τεκµήρια. Το µόνο από τα φαινόµενα, για το οποίο υπάρχουν αναµφισβήτητες 

µαρτυρίες, είναι η σάτιρα. 

Όσον αφορά τη πατρότητα των Πτωχοπροδροµικών ποιηµάτων, ο Φωτιάδης παραπέµπει 

αποκλειστικά στο εγχειρίδιο του K. Krumbacher,15 και εποµένως ταυτίζει τον συγγραφέα των 

Πτωχοπροδροµικών µε τον λόγιο Θεόδωρο Πρόδροµο, ενώ την ίδια στιγµή προβαίνει και σε 

                                                
8 Μπίρης 1952, 9. 
9 Εγγονόπουλος 1980, 8. 
10 Σε ένα άρθρο του άγνωστης ηµερολογίας δηµοσίευσης που επανεκτυπώθηκε στον 6ο τόµο των έργων του: 
Κόντογλου 1977, 26–30. 
11 Ibidem, 26. 
12 Φωτιάδης 1977, 55. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, 14–15. 
15 Krumbacher 1897. 
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περαιτέρω σύγχυση συγγραφέων και έργων.16 Παραβλέποντας όµως το γεγονός ότι σε µια 

εποχή έντονης συζήτησης για την πατρότητα των Πτωχοπροδροµικών ποιηµάτων ο Φωτιάδης 

αγνοεί εντελώς τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία,17 πρέπει να παραδεχτούµε ότι πολλές 

παρατηρήσεις του σχετικά µε τις µοτιβικές οµοιότητες είναι εύστοχες. Παραθέτει τους 

µονολόγους του ήρωα, τους οποίους κάλλιστα θα µπορούσε να εκφωνεί ο πρωταγωνιστής του 

θεάτρου σκιών, αφού περιέχουν την ίδια ειρωνεία και αυτοειρωνεία·18 η περιγραφή της 

άθλιας κατάστασης του σπιτιού, όπου κατοικεί ο «Πτωχοπρόδροµος» του 1ου ποιήµατος,19 

είναι ακριβώς η ίδια µε αυτή της παράγκας του Καραγκιόζη, ενώ η σύζυγός του γκρινιάζει 

όπως ακριβώς και η Καραγκιόζαινα.20 Και διαβάζοντας τη λίστα των επαγγελµάτων που 

επιθυµεί να κάνει ο ήρωας του 3ου ποιήµατος21 πάλι οδηγούµαστε γρήγορα στα διάφορα 

επαγγέλµατα του Καραγκιόζη. Επίσης, η διαπίστωση του Φωτιάδη για την παρόµοια αίσθηση 

της σάτιρας22 µεταξύ των δυο οµάδων έργων είναι εύστοχη.23 (Θεωρώ πειστική ακόµα και τη 

γνώµη του Φωτιάδη ότι σε αυτά τα µοτίβα καθρεφτίζεται το «λαϊκό πνέυµα»24 της εποχής,25 

αν και τα τεκµήρια για την προφορική λαϊκή παράδοση της εποχής αυτής είναι ουσιαστικά 

ανύπαρκτα.) 

Θα συµφωνήσουµε δηλαδή µε το Φωτιάδη ότι οι οµοιότητες, προπαντός στη θεµατολογία και 

στο σατιρικό πνεύµα, µεταξύ του νεοελληνικού λαϊκού θεάτρου σκιών και των 

Πτωχοπροδροµικών ποιηµάτων είναι σηµαντικές – παρόλ’ αυτά παρακάτω θα αναφέρουµε 

ότι δεν είναι µόνο αυτές οι δυο οµάδες κειµένων που µαρτυρούν την ύπαρξη τέτοιου είδους 

οµοιοτήτων. Αυτό όµως στο οποίο αποκλείεται να συµφωνήσουµε είναι ότι η «ζωντανή 

προφορική παράδοση του Πτωχοπροδρόµου»26 έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην σύνθεση του 

θεάτρου σκιών, και ότι εποµένως η ύπαρξή της την εποχή γέννησής του νεοελληνικού 

Καραγκιόζη να θεωρείται ως δεδοµένη. Για την προφορική παράδοση των 

                                                
16 Π. χ. αποδίδει το Δραµάτιον του Μιχαήλ Απλούχειρος (εκδ. το 1969 από τον P. L. M. Leone) στον Ιωάννη 
Τζέτζη ή αναφέρει ένα δήθεν ανώνυµο έργο µε τον τίτλο Γαλεοµυοµαχία – πρόκειται προφανώς για την 
Κατοµυοµαχία του Θεοδώρου Προδρόµου η οποία εκδόθηκε εννιά ολόκληρα χρόνια πριν το βιβλίο του Φωτιάδη 
από τον H. Hunger (Der byzantinische Katz-Mäuse-Krieg, Wien 1968). 
17 Π. χ. Eideneier 1964, Hörandner 1967, 1974, 1975, Irmscher 1967, Jeffreys 1974–5, Kyriakis 1974 κ. ά. 
18 Ι. 200–205, IV. 607–609 – για τα Πτωχοπροδροµικά παραπέµπω στην έκδοση του H. Eideneier (1991). 
19 I. 76–87. 
20 Ι. 46–52. 
21 ΙΙΙ. 158–197. 
22 Φωτιάδης 1977, 57. 
23 Αν και πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι οι ποιότητα και ποσότητα του σατιρικού στοιχείου διαφέρει στα 
Πτωχοπροδροµικά ποιήµατα. Ενώ στο 4ο το σατιρικό στοιχείο είναι πολύ έντονο, ουσιαστικό για όλο το ποίηµα, 
στο 2ο λείπει σχεδόν εντελώς. 
24 Φωτιάδης 1977, 57. 
25 Την πρόταση για την πιθανή επίδραση της λαϊκής ποίησης εξέφρασα αλλού: Kulhánková 2010, βλ. όµως και 
π. χ. Bourbouhakis 2007. 
26 Φωτιάδης 1977, 55. 
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Πτωχοπροδροµικών δεν υπάρχουν όµως καθόλου τεκµήρια (εκτός από λίγες µεµονώµενες 

εκφράσεις που µετάβηκαν σε κοινή χρήση – το γνωστό παράδειγµα είναι η φράση ανάθεµα τα 

γράµµατα). Σχεδόν ο µόνος που ισχυρίζεται ότι υπήρχε µια κάποια φάση της προφορικής 

παράδοσης είναι ο εκδότης των ποιηµάτων ο Hans Eideneier, και ο ίδιος ο Eideneier όµως 

υποθέτει ότι αυτή τελείωσε το 14 αιώνα.27 

Στις θεωρίες του Αθανασίου Φωτιάδη βασίζεται λίγα χρόνια αργότερα ο Ιωάννης 

Χατζηφώτης, ο οποίος όµως προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, εξελίσσει τη θεωρία για τη 

βυζαντινή καταγωγή του Καραγκιόζη και προσπαθεί να την υποστηρίξει συνθέτοντας µια 

δική του κωµωδία του θεάτρου σκιών µε βυζαντινά στοιχεία, µε τον τίτλο Καραγκιόζης 

Φτωχοπρόδροµος.28 

Στο εισαγωγικό του σηµείωµα ο Χατζηφώτης, καλύτερα ενηµερωµένος από το Φωτιάδη, 

αναφέρει τις διάφορες θεωρίες και συζητήσεις για την πατρότητα των ποιηµάτων,29 

ταυτόχρονα όµως συγχέει συνεχώς τον συγγραφέα µε τον ήρωα και εκφράζει ποικίλες 

υποθέσεις για τη ζωή του συγγραφέα βασιζόµενος στο περιεχόµενο των ποιηµάτων.30 

Στην προσπάθειά του µάλιστα να δείξει ότι ο Πτωχοπρόδροµος είναι µια «κραυγή των 

αδικηµένων, ένας τύπος Καραγκιόζη των Βυζαντινών»31 καταλήγει/οδηγείται σε λανθασµένη 

ερµηνεία ενός αποσπάσµατος του 1ου ποιήµατος των Πτωχοπροδροµικών, όπου ο ήρωας 

µεταµφιεσµένος σε ζητιάνο εµφανίζεται στην πόρτα του δικού του σπιτιού. Tα παιδιά του δεν 

τον αναγνωρίζουν και ετοιµάζονται να τον δείρουν, ενώ η γυναίκα του, η οποία κατάλαβε 

αµέσως την κατεργαριά του, βάζει τα παιδιά σε τάξη.32 Κατά την ερµηνεία του Χατζηφώτη 

όµως πρόκειται για την «επίθεση των απαυδισµένων παιδιών εναντίον του, γιατί δεν βρήκαν 

                                                
27 Eideneier 1991, 27–30. 
28 Χατζηφώτης 1981, 60–71. Υπήρχαν σίγουρα και άλλα έργα του Καραγκιόζη µε βυζαντινή θεµατολογία, των 
οποίων τα κείµενα δεν εκτυπώθηκαν. Ο Σπαθάρης (1992), 223, αναφέρει ένα δράµα µε τίτλο Βελισσάριος, το 
οποίο αποδίδει στον καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Μάνου. Στα λευκώµατα µε ζωγραφιές από το θέατρο σκιών 
(Γιαγιάννος 1976 και Γιαγιάννος 1977) συµπεριλαµβάνονται λίγες φωτογραφίες σκηνικών και φιγούρων από 
αυτό και από άλλα έργα µε βυζαντινά θέµατα: Γιαγιάννος 1976, 168 (φιγούρα της Κασσιανής από το οµώνυµο 
δράµα), 191 (βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος ή Κοµνηνός), 198 (βυζαντινός πολεµιστής), 199 
(αυτοκράτορας Ιουστινιανός από το έργο Η τύφλωση του στρατηγού Βελισσαρίου), Γιαγιάννος 1977, 80 (το 
αρχοντικό του στρατηγού Βελισσαρίου), 86 (παλάτι βυζαντινό από το δράµα Στρατηγός Βελισάριος κ. α.).  
29 Χατζηφώτης 1981, 27, 31. 
30 Ibidem, 32: «[Τ]α πτωχοπροδροµικά ποιήµατα [...] µάλλον δεν έγραψε εκείνος [Θεόδωρος Πρόδροµος], αλλά 
µεταγενέστεροί του, γιατί βέβαια η οικονοµική του κατάσταση ως αυλικού ποιητή δεν µπορεί να ήταν τόσο 
άθλια, όπως του Προδρόµου των ποιηµάτων.» 
31 Ibidem. Είναι εξάλλου ζήτηµα αν ταιριάζει και στον Καραγκιόζη ο χαρακτηρισµός αυτός. 
32 Ι. 253–58. 
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στο τραπέζι φαγητό να φάνε»,33 δηλαδή µια σκηνή πραγµατικά χαρακτηριστική για τις 

κωµωδίες του Καραγκιόζη. 

Τέλος, δεν αληθεύει ούτε ο ισχυρισµός του Φωτιάδη, τον οποίο επαναλαµβάνει και ο 

Χατζηφώτης, ότι δηλαδή «τα πτωχοπροδροµικά ήταν [...] ιδιαίτερα διαδεδοµένα στον 

ελληνικό χώρο. Χειρόγραφά τους σώζονται πάρα πολλά και στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό.»34 Η αλήθεια είναι όµως ότι για το 1ο ποίηµα διαθέτουµε ένα µόνο χειρόγραφο, 

δύο χειρόγραφα υπάρχουν για το 2ο, ενώ το 3ο και το 4ο βρίσκονται σε 7 χειρόγραφα.35 

Στο έργο του, του οποίου η πρεµιέρα πραγµατοποιήθηκε στις 13 Δεκεµβρίου 1979 στο 

θέατρο σκιών Τιπούκειτος σε ερµηνεία του Δηµήτρη Μόλλα, Ο Χατζηφώτης εκµεταλλεύεται 

αποσπάσµατα και από τα τέσσερα Πτωχοπροδροµικά ποιήµατα, αλλά και από άλλα κείµενα 

της ίδιας περίπου εποχής. Η πρώτη σκηνή ανοίγει µε ένα απόσπασµα από το ποίηµα του 

Μιχαήλ Γλυκά από τη φυλακή. Το δράµα αρχίζει µε ένα διάλογο µεταξύ του πρωταγωνιστή 

και της γυναίκας του Αγλαΐτσας, όπου χρησιµοποιούνται αρκετά αποσπάσµατα από το 1ο 

Πτωχοπροδροµικό ποίηµα και ένα παράθεµα από το λίγο µεταγενέστερο δηµώδες Ποιήµα του 

Κρασοπατέρα. Ακολουθεί η σκηνή της επίσκεψης του Καραγκιόζη στο παλάτι του 

αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κοµνηνού, στον οποίο είναι αφιερωµένο το 1ο Πτωχοπροδροµικό 

ποίηµα. Η επίσκεψη δεν φέρνει όµως το επιθυµητό αποτέλεσµα – ο Καραγκιόζης δεν παίρνει 

καµία αµοιβή από τον αυτοκράτορα, ενώ αντίθετα, ο πονηρός παρακοιµώµενος (δηλαδή ο 

αντίστοιχος τύπος του Βεληγκέκα στα γνήσια καραγκιόζικα) συµβουλεύει τον Καραγκιόζη µε 

κακία να πάει να δουλέψει· εδώ τα λόγια του Καραγκιόζη είναι εµπνευσµένα από τα 

παράπονα του ήρωα του 3ου Πτωχοπροδροµικού ποιήµατος. Τέλος, το 4ο Πτωχοπροδροµικό, 

µε θέµα τη δύσκολη ζωή του νέου µοναχού εµπνέει το τελευταίο κοµµάτι του έργου: ο 

Καραγκιόζης αποφάσισε να µονάσει, γιατί σκέφτηκε ότι η ζωή στο µοναστήρι θα είναι πιο 

άνετη. Απογοητεύεται όµως και γυρίζει στη γυναίκα του, την οποία θεωρεί τελικά καλύτερη 

από τον ηγούµενο. 

Ο Χατζηφώτης δηλαδή εκµεταλλεύεται τα βυζαντινά κείµενα παραθέτοντας ολόκληρους 

στίχους, αποσπάσµατα στίχων ή πλάθοντας δικό του πεζό κείµενο, ακόµα και στίχους36 µε 

βάση τα βυζαντινά ποιήµατα. Προσθέτει µόνο τα ελάχιστα που είναι απαραίτητα για να 

δηµιουργηθεί µια πολύ απλή ιστορία. Παρολ’αυτά ο Καραγκιόζης Φτωχοπρόδροµος στερείται 

της ζωντανιάς που είναι ισχυρά παρούσα τόσο στα Πτωχοπροδροµικά όσο και στα γνήσια 
                                                
33 Χατζηφώτης 1981, 32. 
34 Ibidem 40. 
35 Βλ. Eideneier 1991, σ. 69–77. 
36 Βλ. Χατζηφώτης 1981, σ. 65.  
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έργα του λαϊκού θεάτρου σκιών. Ίσως γιατί στο έργο ουσιαστικά λείπει η πλοκή. Οι διάλογοι 

απλά συνδυάζουν τα πιο διαδεδοµένα αστεία του Καραγκιόζη µε µεγαλύτερα ή µικρότερα 

παραθέµατα ή παραφράσεις των βυζαντινών κειµένων. Ο Χατζηφώτης δυστυχώς δεν 

εκµεταλλεύεται τα επικά κοµµάτια από τα Πτωχοπροδροµικά, ιδιαίτερα από το 1ο και στο 3ο 

ποίηµα που είναι ουσιαστικά αυτόνοµες και ολοκληρωµένες ιστορίες µε έντονη δράση και 

δραµατικότητα. Αναφέροµαι φυσικά στην ιστορία της µάχης µε τη σύζυγό του, στη 

µεταµφίεση του ήρωα στο 1ο ποίηµα, στην περιπλάνηση του στους δρόµους της Πόλης µε 

στοχό οτιδήποτε που τρώγεται, και στην ιστορία για το χαµένο κρέας από το 3ο ποίηµα. 

Για την πιθανότητα µιας κάποιας µορφής ζωντανής παράστασης στην οποία θα 

απαγγέλλονταν τα ποιήµατα αυτά έχουν πρόσφατα ειπωθεί µερικές ενδιαφέρουσες 

υποθέσεις.37 Ίσως όµως ο ιδεολογικός σκοπός του να εµπόδισε το Χατζηφώτη να 

εκµεταλλευτεί την πραγµατική δραµατική δύναµη των Πτωχοπροδροµικών. Ένα άλλο 

στοιχείο που απουσιάζει από τον Καραγκιόζη Φτωχοπρόδροµο είναι το αυτοειρωνικό 

στοιχείο, που είναι έντονο τόσο στον Καραγκιόζη, όσο και στον Πτωχοπρόδροµο. 

Οι παραλληλίες µεταξύ των Πτωχοπροδρικών ποιηµάτων και του νεοελληνικού (αλλά 

οπωσδήποτε και οθωµανικού) Καραγκιόζη είναι αξιοπρόσεκτες και ενδιαφέρουσες. 

Υπάρχουν όµως και άλλες χτυπητές οµοιότητες, όπως είναι π. χ. οι παραλληλίες µεταξύ 

µερικών τυπικών µοτίβων των κωµωδιών του Αριστοφάνη και του Καραγκιόζη – οι οποίες 

µάλιστα είναι πολύ πιο έντονες στο τούρκικο θέατρο σκιών χωρίς πάλι να σηµαίνει ότι δεν τις 

εντοπίζουµε και στα Πτωχοπροδροµικά ποιήµατα. Εξάλλου, το πρόσωπο του ποιητή-

ψωµοζήτη είναι ένας κοινός τόπος στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από την πρώιµη κιόλας 

αρχαιότητα: ας αναφέρουµε τα πιο γνωστά παραδείγµατα: τον ιαµβογράφο Ιππώνακτα, τον 

Ρωµαίο ποιητή M. V. Martialis του 1ου µ. Χ. αίωνα, τους Λατίνους ποιητές σύγχρονους του 

Πτωχοπροδρόµου τον Hugo Primas και τον Archipoeta, ή τον µάλλον πιο γνωστό επαίτη 

ποιητή της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας το Γάλλο François Villon. 

Βασιζόµενοι σε µια πιο προσεγµένη ανάλυση αυτών των παραλληλιών θα καταλάβουµε ότι 

δεν µας προσφέρουν καµία απόδειξη ούτε για τη βυζαντινή καταγωγή του Καραγκιόζη, ούτε 

για την καθαρότητα της ελληνικότητάς του, όπως το έβλεπαν µέχρι και πριν λίγες δεκαετίες 

µερικοί Έλληνες φιλόλογοι και όπως το βλέπει µέχρι και σήµερα το ευρύτερο κοινό. 

Αποδεικνύουν την ύπαρξη παγιωµένων µοτίβων από τις απαρχές της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας. Τα µοτίβα αυτά µάλιστα δεν επηρεάζονται ούτε από χρονικά και γεωγραφικά 

                                                
37 Βλ. π. χ. Alexiou 1999. 
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σύνορα, ούτε και από τα σύνορα µεταξύ λόγιας, υψηλής και λαϊκής παράδοσης. Δεν 

µπορούµε παρά να διαπιστώνουµε ξανά και ξανά µε θαυµασµό ότι τα απλά προβλήµατα και η 

αίσθηση του κωµικού σε ένα έθνος αλλάζουν ελάχιστα µε την πάροδο του χρόνου. Όπως 

σηµείωνει ο ίδιος ο Χατζηφώτης: «Η πείνα [...] και η κοινωνική καταπίεση, είναι οι ίδιες και 

στο Βυζάντιο και στη νεώτερη εποχή.»38 Αλλά επίσης, µπορούµε να συµπληρώσουµε ότι 

είναι οι ίδιες στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώµη, στη µεσαιωνική Γαλλία και στην 

Οθωµανική αυτοκρατορία. Από την άλλη πλευρά οι εργασίες των Ελλήνων φιλολόγων για 

την βυζαντινή προέλευση του Καραγκιόζη όπως και το δράµα Καραγκιόζης Φτωχοπρόδροµος 

είναι ένα και πάλι αξιοσηµείωτο παράδειγµα του πώς ο εθνικισµός – έστω και ασυνείδητος – 

µπορεί να επηρεάζει αρνητικά την επιστηµονική αντικειµενικότητα. 
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