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ΑΝΘΗ Γ. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ 
Θεατρολόγος- Καλλιτέχνης θεάτρου σκιών- Λαϊκός ζωγράφος 

ΤΑΣΟΣ Σ. ΚΟΥΖΗΣ 
Φιλόλογος  

 
«Ο Αθηναίος ανδρεικελοπαίχτης Σπύρος Κούζαρος. 

Ιχνηλατώντας τη σχέση δύο λαϊκών παραδοσιακών θεαμάτων:  
“Καραγκιόζη” και “Φασουλή”» 

 
Ο Σπύρος Κούζης, όπως είναι το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη Κούζαρου, γεννήθηκε στο 

Κολωνάκι αλλά έζησε στους Αγ. Αναργύρους. Μαθήτευσε στους μπερντέδες των 
Θεοδωρόπουλου, Μόλλα, Μανωλόπουλου, ενώ συνεργάσθηκε, μεταξύ άλλων, με τον 
καραγκιοζοπαίχτη και ανδρεικελοπαίχτη Ιωάννη Μουστάκα. Πολυτάλαντος ως ήταν, 
ασχολήθηκε με την τέχνη του Μικροθεάτρου, αλλά και την Αγιογραφία και τη λαϊκή Ζωγραφική. 
Αν και είναι περισσότερο γνωστός ως καραγκιοζοπαίχτης, εδώ θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε 
την άγνωστη βιβλιογραφικά δράση του, ως ανδρεικελοπαίχτη: ως εμψυχωτή δηλαδή, του 
παραδοσιακού Φασουλή. Περιηγούμενοι με συντομία στην επαγγελματική πορεία του στο 
Θέατρο Ανδρεικέλων, θα υπογραμμίσουμε τη συνάφεια των παραστάσεων του με ήρωες, τους 
Καραγκιόζη και Φασουλή, και θα θέσουμε το ζήτημα της ευρύτερης συγγένειας των δύο αυτών 
θεαμάτων.   

Τόσο η Παντομίμα όσο και το θέαμα των σκιών γοήτευσαν τον Κούζαρο από μικρό παιδί. Δεν 
είναι σαφές όμως, πότε πρωτοήρθε σε επαφή με τον Φασουλή. Πάντως η εποχή και ο κύκλος 
του συγκλίνουν με τα τελευταία έτη δράσης του Κονιτσιώτη αλλά και τη δράση των Τόλια και 
Μουστάκα. Στις λιγοστές συνεντεύξεις του (3-4) αναφέρεται μόνο στον Καραγκιόζη ή κάποτε 
και στη Ζωγραφική, ενώ η πενιχρή βιβλιογραφία γύρω από τον Φασουλή, αδυνατεί να 
προσφέρει ασφαλείς απαντήσεις. Φαίνεται πάντως πως την περίοδο συνεργασίας του με τον 
Μουστάκα, γύρω στα 1930, ο Μουστάκας αγόρασε κάποια από τα ανδρείκελα του περιώνυμου 
Κονιτσιώτη, τα οποία μέχρι τότε ενοικίαζε. Τα υπόλοιπα ανδρείκελα πωλήθηκαν στους βοηθούς 
του Κονιτσιώτη, Πρίμα και Τόλια. Τα παλαιότερα ανδρείκελα που βρίσκονται σήμερα στο 
οικογενειακό αρχείο Κούζαρου, αν δεχθούμε ότι είναι τα πρότυπά του και όχι δικά του 
δημιουργήματα, θα πρέπει να ήταν του Κονιτσιώτη και να πέρασαν στην κατοχή του μέσω ενός 
εκ των τριών ανδρών: Μουστάκα, Πρίμα ή Τόλια. Ας σημειωθεί εδώ, πως, προς ώρας η έρευνα 
επιβεβαιώνει γνωριμία και συνεργασία του μόνο με τον Μουστάκα. 

Όπως και να έχει, ο Κούζαρος, σε κάποια στάδιο της καλλιτεχνικής του πορείας, οπωσδήποτε 
όχι νωρίτερα από την έναρξη της ενασχόλησης του με τον Καραγκιόζη, έμαθε και τα μυστικά 
του Φασουλή. Απέκτησε κούκλες, κατασκεύασε νέες και άρχισε να παρουσιάζει παραστάσεις. 
Στοιχεία αυτών των παραστάσεων και των συνθηκών τους, όπως μας τα εμπιστεύθηκε ο υιός 
και τότε βοηθός του, Τάσος Κούζης, θα παρουσιασθούν για πρώτη φορά εδώ.  

Ως επί το πλείστον λοιπόν, οι παραστάσεις ανδρεικέλων λάμβαναν χώρα είτε την περίοδο της 
αθηναϊκής Αποκριάς, ως τμήμα της παρέλασης των λαϊκών εθίμων, είτε σε χώρους αναψυχής, 
καλοκαίρι και χειμώνα, λίγο πριν την παράσταση Καραγκιόζη.  

Αναλυτικότερα, κατά το Τριώδιο, μια ομάδα καλλιτεχνών, που εμψύχωνε εκτός του 
Φασουλή, τα: Γαϊτανάκι, Γκαμήλα, Ρόπαλα, Αραπάκια έβαλα, Σαράντα πέντε Γιάννηδες, 
παρήλαυνε από το μεσημέρι έως το βράδυ σε περιοχές όπως Πλάκα, Μοναστηράκι, αλλά και 
Πατησίων, Πετράλωνα, Αλεξάνδρας, σταθμεύοντας ανά τακτά διαστήματα και προσφέροντας 
θέαμα. Οι ανδρεικελοπαίχτες, που εναλλάσσονταν, έστηναν το πτυσσόμενο παράπηγμα που 
κουβαλούσαν επ’ ώμου, το επονομαζόμενο κοστολέτο. Εκατέρωθεν του κοστολέτου στέκονταν 
παλιάτσοι με ντόμινα, οι οποίοι κρατούσαν τις «γράπες»: χωνιά δηλαδή από χοντρό χαρτόνι ή 
εφημερίδα, με τα οποία «γράπωναν» τις εισπράξεις από τους περαστικούς και τα μπαλκόνια 
των γειτονικών οικιών. Εισπράξεις που στο τέλος της περιήγησης θα διανέμονταν. Για μοναδική 
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ίσως φορά χωρίς την άγρυπνη εποπτεία του εφόρου δημοσίων θεαμάτων. Τα θέματα των 
ολιγόλεπτων παραστάσεων είχαν δύο βασικά συστατικά: σάτιρα και θορυβώδες ξυλοφόρτωμα.  

Μια τέτοια υποτιθέμενη στιγμή απεικόνισε ο Κούζαρος, στο σκίτσο που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα Καθημερινή τις Απόκριες του 1978. Το άγνωστο παρασκήνιο αυτού του σκίτσου, 
συνδέεται με τον καλλιτέχνη του Καραγκιόζη και κουμπάρο του Κούζαρου, Αργύρη Θούγα, 
καθώς εκείνος έδωσε στον Κούζαρο ένα σκίτσο της παλιάς Αθήνας και του ζήτησε να προσθέσει 
ένα στιγμιότυπο από παράσταση Θεάτρου Ανδρεικέλων. Από κάτω σημείωσαν τα ονόματα 
δρώντων καλλιτεχνών. Στόχος ήταν ο Θούγας, που είχε γνωριμία με δημοσιογράφο της 
Καθημερινής, να μεσολαβούσε για τη δημοσίευσή του η οποία θα λειτουργούσε ως μοχλός 
πίεσης για έκδοση άδειας αποκριάτικων παραστάσεων Φασουλή. Παρά τη δημοσίευση, η 
αναβίωση δεν ξαναέγινε ποτέ, με επίσημη απάντηση πως «… ο τουρισμός δεν θέλει τέτοια 
πράγματα».  

Κλείνοντας έτσι τον κύκλο τους οι αποκριάτικες παραστάσεις Φασουλή, ο ομώνυμος ήρωας 
τους περιορίστηκε σε σκηνές κινηματοθεάτρων, καφενείων, εξοχικών κέντρων και πλατειών. Σε 
μια τέτοια σκηνή των Πετραλώνων, στο θέατρο «Μποέμ», κατά τη δεκαετία του ’60, ο Τάσος 
Κούζης πρωτοπαρακολούθησε τον πατέρα του να παίζει διαδοχικά Φασουλή και Καραγκιόζη. 
Από χρόνια ο Φασουλής είχε χάσει μαζί με την παλιά του αίγλη και την αυτονομία του ως θέαμα. 
Τα καλοκαίρια, η περίπου 20λεπτη παράσταση Φασουλή χρησίμευε ως εισαγωγή της 
παράστασης Καραγκιόζη που έπονταν, «ζεσταίνοντας» το κοινό μέχρι να σκοτεινιάσει αρκετά 
ώστε να μπορούν ν’ ανάψουν τα φώτα του μπερντέ και δίνοντας πίστωση χρόνου στους 
καθυστερημένους θεατές του Καραγκιόζη.  

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης, ήταν σε θέση να προσφέρει με ένα εισιτήριο δύο θεάματα ώστε να 
προτιμηθεί έναντι άλλων καλλιτεχνών: καραγκιοζοπαιχτών, θαυματοποιών, ηθοποιών. 

Η δράση του Κούζαρου, μαρτυρεί και αποτελεί παράδειγμα του γεγονότος πως εκείνη την 
περίοδο ο Φασουλής πέρασε κατά κύριο λόγο στα χέρια των καραγκιοζοπαιχτών. Όλοι όσοι 
αναγράφει ο Κούζαρος ως ανδρεικελοπαίχτες στο σκίτσο του, ήταν και -κυρίως- 
καραγκιοζοπαίχτες. Επίσης σε ουκ ολίγες περιπτώσεις διαπιστώνονται συνεταιρισμοί 
καραγκιοζοπαίχτη με ανδρεικελοπαίχτη ή ακόμα δύο καλλιτεχνών που γνώριζαν και τα δύο 
θεάματα με στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προσφέρουν ποικιλία στους θεατές, 
αλλά και να αποφύγουν την καθημερινή κόπωση βραχιόνων, στην περίπτωση του Φασουλή και 
λάρυγγα στην περίπτωση του Καραγκιόζη. 

Κατά την παρουσίαση διπλού θεάματος, συνηθιζόταν το στήσιμο του κοστολέτου ακριβώς 
δίπλα στον μπερντέ, οπότε το κοστολέτο αποκτούσε και σκηνικά, όπως πόρτες που 
ανοιγοκλείνουν ή τοπία με προοπτική. Αντιθέτως, στις υπαίθριες παραστάσεις αξιοποιούνταν 
το πάνω τμήμα του μπερντέ ως σκηνή Κουκλοθεάτρου. Οι ευφάνταστες κατασκευές, όπως αυτή 
του Κεφαλλονίτη Ν. Κοκόση, δεν έλειψαν.    

Πάντως, πρωταγωνιστές του θεάματος των ανδρεικέλων, δεν ήταν άλλοι από το κωμικό 
ζεύγος Φασουλή και Περικλή ή Περικλέτου. Πασχάλης ήταν το εναλλακτικό όνομα που έδωσε ο 
Κονιτσιώτης στον κεντρικό ήρωα και το χρησιμοποίησαν και αρκετοί καραγκιοζοπαίχτες, παρά 
το ότι το θέαμα είχε καθιερωθεί στη λαϊκή συνείδηση ως «Φασουλής». Ίσως σε αυτό να είχε 
συμβάλει και η εποποιία του Σουρή στον «Ρωμηό» του. Ανάλογα με την ιστορία, συμμετείχαν 
ακόμα, ο Γέρος, ο Διάβολος, η Μάγισσα, το Τέρας, ο Αποσπασματάρχης, ο Πεντεφρής, ο Εραστής, 
ο Τσολιάς, ο Κατράμης, κ.ά. Επιπλέον, ενώ ο Κονιτσιώτης έδινε στον Πασχάλη του ένρινη φωνή, 
ιδιαίτερη αξία αποκτά η πληροφορία πως σε γενικές γραμμές, οι καραγκιοζοπαίχτες τις φωνές 
των ηρώων του Θεάτρου Σκιών έδωσαν και στα ανδρείκελα που εμψύχωναν, ταυτίζοντας 
Καραγκιόζη με Πασχάλη, Χατζηαβάτη με Περικλή, κάποτε Κατράμη με Σταύρακα, Γέρο με έναν 
από τους ανώνυμους Γέρους του Καραγκιόζη. 

Αν και διατήρησαν όμως τα ονόματα των ηρώων όπως τα παρέλαβαν, πιθανότατα τους 
προσέδωσαν καραγκιοζίστικα χαρακτηριστικά, που ως τότε είναι αμφίβολο αν είχαν, καθώς 
μόνο έτσι μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν στα σενάρια που ήδη γνώριζαν.   
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Τα ανδρείκελα είχαν αρχικώς ξυλόγλυπτα πρόσωπα και χέρια, ενώ τα κεφάλια τους 
χρωματίζονταν με λαδομπογιές. Στα επόμενα χρόνια αξιοποιήθηκε και ο χαρτοπολτός (papier 
mâché), ενώ ο Κούζαρος κατασκεύασε και πάνινα ανδρείκελα, ώστε να είναι πιο ελαφριά στη 
μεταφορά και την παρουσίαση. Χρέη ενδυματολόγου αναλάμβαναν συνήθως οι σύζυγοι των 
κουκλοπαιχτών αξιοποιώντας υπολείμματα υφασμάτων ή παιδικά ενδύματα που είχαν 
εξοικονομήσει. Η κ. Ευσταθία Κούζη, εκτός από ταμίας του εκάστοτε θεάτρου, διέπρεψε και 
στον τομέα αυτό. Οι ήρωες συνήθως φορούσαν κάποιο είδος καπέλου, ενώ ο Φασουλής, 
φορούσε παραγεμισμένο με πανιά σκούφο, πάντα με θύσανο. Χαρακτηριστικό παραμένει ότι το 
πρόσωπο του Φασουλή ήταν, κατά τον Κούζαρο, διττό, με το μισό να  κλαίει και το υπόλοιπο να 
γελάει. Κατά άλλους ανδρεικελοπαίχτες, είχε απλώς στραβό, μισάνοιχτο στόμα. Η μύτη του ήταν 
μεγάλη και κόκκινη, όπως αργότερα και του μπαρμπα-Μυτούση της Ελ. Θεοχάρη-Περράκη, και 
ήταν είτε μονόφθαλμος, με μια χάντρα στη θέση του οφθαλμού, είτε με το μάτι μισόκλειστο. 
Αναπόσπαστο αξεσουάρ του ήταν η μαγκούρα ή σανίδα με την οποία ξυλοφόρτωνε τα 
υπόλοιπα ανδρείκελα, αποκαλούμενη και «παΐδα», και κατά περιπτώσεις, στον Κούζαρο, ένα 
μικρό τηγάνι. Βγαίνοντας στη σκηνή, πριν τα ευφυολογήματά του, αρεσκόταν να τραγουδά. 

Το τέρας ή Φίδι, ήταν φτιαγμένο από πανί, σαν γάντι. Το εσωτερικό του μεγάλου στόματός 
του έφερε ξύλινα, μυτερά δόντια και γλώσσα, ενώ απ’ το κεφάλι προεξείχαν τα κόκκινα 
χάντρινα μάτια, και το σώμα ήταν καλυμμένο από ζωγραφισμένες φολίδες. Σε άλλη εκδοχή, το 
Τέρας του Κούζαρου ήταν φτιαγμένο από μικρή γούνα αλεπούς για τον λαιμό.   

Τα συνηθέστερα έργα που παρουσίαζε ο Κούζαρος ήταν: «Ο Φασουλής ξενοδόχος και το 
φάντασμα του ξενοδοχείου» ή συντομότερα «Καληνύχτα», «Ο αποσπασματάρχης», «Ο 
Λυκάνθρωπος», «Η γριά μάγισσα Ταρταρούγα και το τέρας του Πύργου», «Τα ενοίκια», «Ο 
γραμματικός», «Οι Κατεργάρηδες», κ.ά. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η διασκευή του «Αθανάσιου 
Διάκου» που είχε κάνει ο Κούζαρος, ώστε να τον παίξει με Φασουλή. Αφορμή στάθηκε η αίτησή 
του, το 1969, προς το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να του δοθεί άδεια για σχολικές 
παραστάσεις του έργου. Η άδεια δεν έφθασε στα χέρια του ποτέ, όμως σώζεται μέχρι σήμερα το 
χειρόγραφο που ο Κούζαρος άφηνε σε δακτυλογράφο των Χαυτείων, με την ελπίδα πως ένα 
σοβαρό έργο θα έκαμπτε τις αντιρρήσεις των ιθυνόντων για εγκεκριμένη είσοδο 
καραγκιοζοπαίχτη σε σχολικό χώρο. Άλλωστε δε θα ήταν η πρώτη φορά που το Κουκλοθέατρο 
είχε λειτουργήσει ως όχημα υλοποίησης παραστάσεων Καραγκιόζη σε «σοβαρό» χώρο, ούτε η 
πρώτη φορά που κλασικό έργο μεταφερόταν στο Κουκλοθέατρο με την ίδια προσδοκία. Παρ’ 
όλα αυτά, ο Κούζαρος μπήκε όχι λίγες φορές σε δημοτικά σχολεία των Αγ. Αναργύρων και ειδικά 
στο 4ο, όπου φοιτούσε ο γιος του, κάποτε για να ζωγραφίσει σκηνικά σχολικών παραστάσεων, 
άλλοτε σε τοίχους, σκηνές από την Ελληνική Επανάσταση, ή σε μεγάλες καρτέλες την 
προπαίδεια, και κάποτε για να δώσει παραστάσεις.        

Αντιλαμβάνεται κανείς ομοιότητα, αν όχι ταύτιση, με τα σενάρια του Καραγκιόζη. Αν και 
φαίνεται πως αρχικά ο Φασουλής λειτουργούσε ως εναλλακτική πηγή έμπνευσης για τον 
Καραγκιόζη, όταν τα ανδρείκελα πέρασαν στα χέρια των καραγκιοζοπαιχτών, οι ρόλοι 
αντιστράφηκαν. Έτσι, ανάμεσα σε έργα ανδρεικέλων, διακρίνονται τα «Ο Φασουλής 
γραμματικός», «Ο Πασχάλης μάγειρας» «Οι Κατεργάρηδες», «Το αφεντικό απ’ όξω», 
«Τρελοκομείο», «Η μύγα», που είναι πανομοιότυπα με τα αντίστοιχα καραγκιοζίστικα έργα. 
Επιχειρώντας να διαπιστώσει κανείς ποια έργα προήλθαν από τη δεξαμενή των Ανδρεικέλων 
και ποια από αυτήν του Θεάτρου Σκιών, το κουβάρι περιπλέκεται περισσότερο. Αυτό που έχει 
όμως μεγάλη σημασία, καθώς οι ανδρεικελοπαίχτες σταδιακά εκλείψανε, είναι πως οι 
καραγκιοζοπαίχτες της γενιάς του Κούζαρου και  όσοι παρέλαβαν τη σκυτάλη, ασχολούμενοι 
δευτερευόντως και με τα Ανδρείκελα, μετάγγισαν τα έργα του Καραγκιόζη στον Φασουλή. 
Άλλωστε μόνο με αυτά που γνώρισαν ως έργα του Καραγκιόζη ήταν εξοικειωμένοι. Οι 
περισσότερες χειρόγραφες σημειώσεις σε αδημοσίευτα τετράδια με διαλόγους, αυτό 
επιβεβαιώνουν. 

Επιπρόσθετα, οι χώροι φιλοξενίας παραστάσεων και οι θεατρώνηδές τους, λειτούργησαν ως 
ένας ακόμα συνεκτικός κρίκος. Ο θεατρώνης Γαλιλαίας, για παράδειγμα, που στέγαζε τον Α. 
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Μόλλα και τον βοηθό του, Κούζαρο, τη δεκαετία του ’20, στέγασε πολλάκις την ίδια περίοδο και 
τον Κονιτσιώτη, ενώ ο Θεοδωρόπουλος που στέγαζε τον Κούζαρο φιλοξενούσε και τον 
Αιγυπτιώτη Μοσχογιάννη. Η σκηνή συχνά ήταν κοινή για τα δύο θεάματα, όπως και το 
χρηματικό αντίτιμο ή ο τρόπος καταβολής του (δίσκος, καπέλο ή σφραγισμένο από τον έφορο 
εισιτήριο), το σωματείο των καλλιτεχνών, τα μέσα κοινοποίησης και προφανώς κάποτε η 
ορχήστρα, αν και το κομμάτι της μουσικής του Φασουλή παραμένει «terra incognita». 

Οπωσδήποτε οι διαφορές των δύο θεαμάτων δεν είναι αμελητέες: τρισδιάστατος ο 
Φασουλής, με δύο διαστάσεις ο Καραγκιόζης, απαιτούμενη δύναμη στους βραχίονες και 
ζωντανή κίνηση ο πρώτος, αλλαξοφωνία ο δεύτερος, φωτισμός, έναντι σκότους και σκιάς, 
ημίωρη το πολύ διάρκεια για τα σκετσάκια των ανδρεικέλων, τουλάχιστον διπλάσια διάρκεια 
και συχνά, επεισοδιακά έργα με ζωντανή αποθέωση για το Θέατρο Σκιών, θέαμα προερχόμενο 
υποτίθεται από τη Δύση το Θέατρο Ανδρεικέλων, υποτιθέμενο οθωμανικό κατάλοιπο το Θέατρο 
Σκιών.  

Μολαταύτα διαφαίνεται, νομίζω, από όσα με συντομία θίχθηκαν εδώ, σε πόσα σημεία 
διασταυρώθηκαν οι δρόμοι των δύο θεαμάτων, ειδικά από τη στιγμή που τα Ανδρείκελα 
εμψυχώνονταν από επαγγελματίες καραγκιοζοπαίχτες. Μια πλειάδα καραγκιοζοπαικτών, μέλη 
του ίδιου Σωματείου, συνέβαλαν, προφανώς ασυνείδητα, στη μετάγγιση ζωτικών 
χαρακτηριστικών του ενός θεάματος στο άλλο και ίσως σε ένα βαθμό, στη μετάλλαξη του 
Θεάτρου Ανδρεικέλων. Προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, έδωσαν παράταση 
ζωής σε ένα θέαμα που είχε καταδικασθεί να αφανισθεί με τον θάνατο του πρωτεργάτη του, 
Κονιτσιώτη, τις ραγδαίες κοινωνικο-πολιτιστικές αλλαγές της Αθήνας, τον ερχομό του 
Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης.   

Η περιήγηση αυτή στον χώρο των Ανδρεικέλων, δε θα μπορούσε, νομίζω, να κλείσει 
καλύτερα, από την αναβίωση μιας σύντομης παράστασης Φασουλή, από τον υιό του Κούζαρου, 
Τάσο Κούζη.  
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