
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 
4 x ΘΕΑΤΡΟ 2015 

τρίτη διάλεξη 
 
Τη Πέμπτη 22  Οκτωβρίου , στις 7.30μ.μ,  θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα 
της ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ( πίσω από τα κεντρικά κτίρια του  
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού στην οδό Γλάδστωνος) η τρίτη διάλεξη 
της σειράς 4XΘΕΑΤΡΟ 2015  με θέμα Περί Θεάτρου Σκιών. Ομιλητής θα 
είναι ο γνωστός καραγκιοζοπαίχτης Χρίστος Πάφιος. 
 
Στην διάλεξη του θα αναφερθεί στην πιθανή προέλευση του Καραγκιόζη, 
στους αείμνηστους Χριστοδουλο Αντωνιαδη Παφιο (παππού) και Αχιλλεα Χρ. 
Παφιο (πατερα)  καθώς και στον Χριστο Αχιλλεως Παφιο (εγγονό) στη ζωή, 
στη δράση και τη προσφορά τους στο Θέατρο Σκιών. Το ακροατήριο θα έχει 
την ευκαιρία επίσης να μάθει πως κατασκευάζονται οι φιγούρες του θεάτρου 
σκιών καθώς και την ιστορία της κάθε φιγούρας.  Θα προβληθεί φωτογραφικό 
υλικό και θα γίνει και μια «περιήγηση» στο ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΠΑΦΙΟΣ που ετοιμάζει ο Χρίστος Πάφιος στη Λευκωσία. 
 
 
Ο Χρίστος Παφιος, 
από πολύ μικρός σε ηλικία 8 χρόνων παρακολούθησε την πρώτη του 
παράσταση Καραγκιόζη το 1962.Ηταν τότε προσκεκλημένος ο αείμνηστος 
παππούς του Χρ. Παφιος στο Δημήτρειο Δημοτικό Αρρεναγωγείο Πάφου. Δεν 
θα ξεχάσει τη μεγάλη χαρά που πήρε όταν βοήθησε τον παππού του στην 
έναρξη της παράστασης ...χτυπώντας την καμπανέλα. 
 
Ο Χρίστος Πάφιος ευτύχισε να δει τον παππού του σε πολλές παραστάσεις 
καραγκιόζη.  Επίσης ευτύχισε να μαθητεύσει κοντά στον αξέχαστο πατέρα του 
Αχιλλέα Πάφιο ο οποίος κατά πολλούς είχε ανυπέρβλητο ταλέντο στις 
μιμήσεις και στην πλούσια πλοκή των ιστοριών του Θ.Σ.  
 
Όλες τις φιγούρες του Θ.Σ , κι όχι μόνο, τις κατασκευάζει όπως ακριβώς τις 
έκαμνε ο παππούς και ο πατέρας του. 
 
Ο Χρίστος Παφιος έχει παρουσιάσει Καραγκιόζη σε παρά πολλά χωριά της 
ελεύθερης Κύπρου π.χ Π.Χρυσοχούς, Στρουμπί, Λεμεσό, Πάφο, Σωτήρα 
Λ/κας, Βουνί, σε Ξενοδοχεία, σε Δημοτικά Σχολεία, σε Νηπιαγωγεία ,στη 
Λάρνακα στη γιορτή του κατακλυσμού κλ.π. 
 
Κατά την περίοδο 2003 - 2005  μετάδιδε στον τηλεοπτικό σταθμό FRED TV 
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στη Λ/σια δυο φορές την εβδομάδα. Όλα τα έργα, τα περισσότερα νέα, τα 
έγραφε και τα σκηνοθετούσε  ο ίδιος και τα παρουσίαζε μαζί με τον αδελφό 
του Γιάννη Πάφιο ο οποίος κι αυτός δραστηριοποιείται στο χώρο του Θ.Σ.  
 
Ορισμένα έργα όπως  Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ, Ο 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ,Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ κι 
αλλά, ανέβηκαν σε πολλά επεισόδια και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς 
το FRED TV έκλεισε λόγω οικονομικών προβλημάτων.  
  
Ο Χρίστος Παφιος παρουσίασε σε εκθέσεις  Φιγούρων και Σκηνής  τα έργα 
του στην Αίθουσα Μερκούρη, στο εξωτερικό χώρο του κάστρου Λεμεσού σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο Αμφιθέατρο του Δ. Λακατάμιας κ.α. 
 
 Το 1986 έκδωσε την ποιητική του συλλογή ''ΖΩΝΤΑΝΟΙ'' με κύριο θέμα τους 
Αγνοούμενους μας. 
 
Ασχολείται με τη ζωγραφική. Έχει ζωγραφίσει  μεταξύ άλλων όλους του 
ήρωες του Θ.Σ.  
 
Εδώ κι ένα χρόνο ασχολείται ακούραστα δημιουργώντας το ''ΜΟΥΣΕΙΟ - 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΠΑΦΙΟΣ'' στο οποίο έχει επωμισθεί όλο το  
δυσβάσταχτο οικονομικό  κόστος ελπίζοντας στους επόμενους προσεχείς 1-2 
μήνες να κάμει τα εγκαίνια. 
 
Στόχος του Χρίστου Πάφιου είναι ν' ανεβάσει ψηλά τον Καραγκιόζη τόσο σαν 
σημαντικό Ελληνικό και Κυπριακά παραδοσιακό θέαμα, όσο και σαν 
εξαιρετικό είδος τέχνης και τεχνικής. 
 
 
Θα ακολουθήσει η τελευταία διάλεξη: 
 
 
Πέμπτη 29-10-15 
Ομάδα One/Off πειραματισμός και επινόηση 
 
Εισηγήτρια:  
Μαρία Κυριάκου: Ιδρυτικό μέλος της ομάδας / Σκηνοθέτης 
 
 
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
 
 
 


