


ΠΕΤΡΟΣΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
13/10/1929-31/07/2010

Πράος και ήσυχος χαρακτήρας, 

ο Πέτρος παρέμεινε ανεπηρέαστος απ' το χειροκρότημα, 

δεν υποτίμησε την αξία κανενός 

και ποτέ δεν είπε όχι σε έναν δευτερεύοντα ρόλο. 

Επίστευε ότι ο ταλαντούχος καλλιτέχνης 

και με ένα μικρό ρολάκο στη σκηνή 

τραβά την προσοχή, κλέβει το θέαμα!





ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΣ - Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, 1972

Ο "κακός" Πέτρος της Ναυπάκτου
και το θέατρο 

Ξεκίνησε τη ζωή του με ..καλές διαθέσεις. Όταν το βάφτιζαν στην Ναύ-
πακτο δεν έβγαλε κιχ... Μάλλον τότε το... μάτιασαν...

"Πολύ ήσυχο το παιδί", είχε πει ο παπάς...
"Να σας ζήσει ο Πετράκης"...

Αργότερα όταν έβγαλε δόντια, δάγκωσε το μεγάλο το δάχτυλο της
νονά του και στο σχολείο έκανε την κυρά - δασκάλα να... "μαρτυρήσει" κα
να του πει απηυδισμένη...

- Εσύ παιδάκι μου είσαι ζιζάνιο, είσαι... τί να σου πω, είσαι... θεατρίνος!!!"
και τον σήκωνε να κάτσει με το ένα ποδάρι στη γωνία κι έπειτα του 'ριχνε
κάτι ξυλιές με τη βέργα, τον έκανε μωβ, αλλά ο Πετράκης παρέμεινε ζιζάνιο
μέχρι που μεγάλωσε, άφησε μουστάκι, κι έγινε επιτέλους... Πέτρος, όχι φυ-
σικά άγιος, αλλά ηλεκτρολόγος. Κανείς δεν ξέρει ποιος τον έπεισε να γίνει
ηλεκτρολόγος... Ο ίδιος λέει:

"Για ένα διάστημα μου άρεσε να αλλάζω τα φώτα... Στην αρχή έφτιαχνα
κάτι μπρίζες, αλλά στο τέλος, το σωτήριον έτος 1956 κατέληξα στην Αυ-
στραλία...".

Στην Αυστραλία για δυο χρόνια δούλεψε στη "Φίλιπς" κι έπειτα απ' ευ-
θείας στα καταστήματα ODEON. 

Όταν ακόμα ήταν στην "Φίλιπς" τον βρήκε ο Κίκης ο Ευθυμίου σε ένα
πάρτυ και του είπε:

"Ρε Πέτρο, δεν έρχεσαι στο θέατρο;"
"Τι να κάνω στο θέατρο; Την ταξιθέτρια;"
" Όχι τον ηθοποιό... Νομίζω ότι έχεις ταλέντο". 
Πολύ του άρεσε του Πέτρου που ο Κίκης ενόμιζε ότι έχει ταλέντο και

συγκινηθείς τους έκανε εκεί μπροστά τον ...Καραγκιόζη, ξεκαρδίστηκε το
πάρτυ ολόκληρο και μερικές θεατρόφιλες κυρίες που είχαν ακόμα πρισμένα
τα χέρια από την αλυσίβα είπαν θαυμαστικώς: "Τσ... τσ... τσ... τούτος είναι
ντιπ πραγματικώς" μέχρι που τον χειροκρότησαν θερμώς τον Πέτρο και
υποκλίθηκε κι όλας ο μπαγάσας, σαν να' ταν σε πρεμιέρα...

Έπειτα συναντήθηκαν το άλλο πρωΐ, όλος ο θίασος, άμισθοι υπηρέτες



της τέχνης, έγινε η ανάγνωσις του έργο "ο φαύλος κύκλος" και μοίρασαν
τους ρόλους... Του Πέτρου τούδωσαν ένα μάτσο χαρτιά, το ρόλο του και
του είπαν:

"Πάρτα Πέτρο και διάβαστα καλά να τα μάθεις νεράκι. Θα είσαι ο κλη-
τήρας". 

"Δεν γίνεται να με βάλετε δήμαρχο;"
" Όχι κλητήρας θα είσαι. Θα κουβαλάς ένα δίσκο με καφέδες και θα τα

αφήνεις κάτω να γίνονται λαμπόγιαλα"...
Τέτοια του είπαν, τον έφαγε το ξενύχτι τον Πέτρο στο διάβασμα, πρώτη

φορά στη ζωή του διάβαζε με τόση όρεξη, καθόσον όταν η κυρά δασκάλα
τούλεγε "διάβασε μωρέ Πετράκη γραμματική" αυτός έφτιαχνε σαΐτες και
τη σημάδευε στο σταυρό εξ ού και εκείνη του υπενθύμιζε "τη Δευτέρα να
έλθεις μετά του κηδεμόνος σου" αλλά αυτός τη ...Δευτέρα ψάρευε χάνους
με δόλωμα προζύμι κι έπλενε τα ποδάρια του στη θάλασσα της Ναυπά-
κτου.

Στις πρόβες ήταν κι ένας σκηνοθέτης που τους έλεγε "πιο ζωηρά ρε
παιδιά, θα κοιμίσουμε το θεατρόφιλο κοινό" και ξαφνικά εκεί που διηύθυνε
την παράσταση, σφύριζε απ' την πόρτα ένας πιτσιρής κλέφτηκα και τά-
σκαγε αδερφέ μου κάτω ο σκηνοθέτης, έφευγε "μολύβι" απ΄την πίσω πόρτα
κι έφτανε τρέχοντας στο σίτυ. Καλό παιδί βέβαια ο σκηνοθέτης, αλλά σκη-
νοθετούσε κρυφά από τη γυναίκα του η οποία έκανε εφόδους στη θεατρική
αίθουσα με έναν κόπανο και αλίμονο αν τον έβρισκε εκεί...

Τέτοια ωραία απ' τις πρόβες του "Φαύλος κύκλος" μέχρι που ήρθε η
πρόβα τζενεράλε και τούδωσαν του Πέτρου να κρατάει αληθινό δίσκο με
φλυτζάνια κι εκεί που τον άφηνε να του ..πέφτει, έτσι ξαφνικά πέφτει απ' τη
σκαλωσιά κι ο μαστορής που έφτιαχνε την αυλαία, πάει μεσοκόπησε ο άν-
θρωπος, τον πήγανε στο νοσοκομείο και βόγγαγε ... κι ήταν, λένε, αυτός
εκεί ο μάστορς ο πρώτος "μεσοκοπείς" υπέρ του ελληνικού θεάτρου της Αυ-
στραλίας. 

Έτσι χωρίς αυλαία, δόθηκε η πρώτη παράσταση του "Φαύλος κύκλος"
η οποία, δεν είχε μόνο επιτυχία, αλλά καθιέρωσε και τον Πέτρο σε έναν
πολύ καλό κωμικό...

Και φυσικά, όπως όλοι οι συνάδελφοί του, την ημέρα εργαζότανε κα-
νονικά και τη νύχτα πήγαινε για ...οβερτάιμ στο θέατρο..

Πρόβα και ξανά πρόβα και ξανά... Γιατί οι Έλληνες θεατές κρίνουν πολύ
αυστηρά. Έτσι γίνεται στην Αυστραλία... Μόνο οι ηθοποιοί δεν παίρνανε
πεντάρα... Και τους λέγαν ...ερασιτέχνες..

*****



Απ' το ..."Φαύλο Κύκλο" ο Πέτρος πήγε στην Κοινότητα που διέθετε
τότε οργανωμένα πράματα, θιάσους, λέει και σενάρια πολλά να σου φύγει
το καφάσι... Τότε ανέβασαν το "Μπλοκ C" του Ηλία Βενέζη.

"Στο "Μπλοκ C" έπιαζα τον Φαίδωνα, ένα πολύ κωμικό στοιχείο", λέει
ο Πέτρος. "Ο Φαίδωνας να πούμε ζούσε στον καιρό της Κατοχής και τον
πιάσανε οι Γερμανοί και πούλαγε το τομάρι του για να σωθεί... Και ενώ
έπαιζα το Φαίδωνα, μου ρίχνει μια κλωτσιά ο συνάδελφος Κώστας Γεωρ-
γίου που έπαιζε το Γερμαναρά και μ' αλλοιθόρισε... Εγώ συνέχισα το ρόλο
μου κανονικά και μόνο στο τέλος της παράστασης του είπα..

-Κώστα..
- Ναι, Πέτρο..
-Το ξέρεις ότι με βάρεσες;
-Ψέμματα...
-Αλήθεια... Με πήρε η μπότα στο κότσι και με σακάτεψες...
- Και δεν μου το' λεγες;
- Τι να σου πω; Το έργο δεν έλεγε "ο Φαίδων σταματάει κι αρχίζει στο

βρισίδι τον ..Γερμανό". 
*****

Από την Κοινότητα ο Πέτρος Πρίντεζης μετεπήδησε στο θίασο του
"Άτλαντα". Εκεί στο "Καλός στραιτώτης Σβέικ" έπαιξε έναν από τους κα-
λύτερους ρόλους της θεατρικής καριέρας του. Τον... παπά. Ένα "τύπο" με-
θύστακα, βλάσφημο, τρομερό χαρτοπαίχτη, στρατιωτικό παπά της
εκστρατείας που λένε, μαύρος παπάς ήτανε... παπατζής στην πραγματικό-
τητα, που έμπαζε τους στρατιώτες για "εξομολόγηση" και βρώμαγε ρακί ο
άτιμος  και ταμπάκο, άσε που τους άρχιζε στο βρισίδι "...μετανοείτε, αφήσατε
τον αξανθώδη δρόμο της αμαρτίας τέκνα εν Κυρίω" και εν συνεχεία "μετα-
νοείτε ρε ...γομάρια ανοικονόμητα, εσείς θα την πληρώσετε τη νύφη ρεζί-
ληδες, εγώ παπάς -άνθρωπος- είμαι, την Βασιλεία των Ουρανών την έχω
εξασφαλισμένη ηλίθιοι, εσάς τι μαύρο φίδι θα σας φάει..." και έσβηνε ο κό-
σμος στα γέλια, εφτά φορές ανέβηκε το έργο, εφτά φορές είχε απόλυτη επι-
τυχία, όλος ο κόσμος συνέβαλε σε αυτό, αλλά κείνος ο τύπος του παπά θα
του μείνει αξέχαστος του Πέτρου...

Ακόμα και τώρα, στο κατάστημα στο ODEON που πουλάει δίσκους
στην Ελίζαμπεθ στρητ, μονολογεί καμμιά φορά:

"Μετανοείτε ρεμπεσκέδες... Εσείς θα την πληρώσετε τη νύφη..".
Και εν συνεχεία στον πελάτη: 
"Τι είπε ο κύριος; Ένα μαγνητόφωνο κασσέτα; Μάλιστα... Μια στιγμή

να το δοκιμάσουμε... γράει; Ενα-δύο-τρία μετανοείτε ρεμπεσκέδες, εσείς θα



την πληρώσετε τη νύφη..". Πως;
*****

Σήμερα ο Πέτρος Πρίντεζης εξακολουθεί να δουλεύει στο ODEON.
Από τότε.. Οι πελάτες τον ξέρουν με το μικρό του όνομα...

- Πέτρο;
- Ναι..
- Ρε Πέτρο... Είναι καλό το ράδιο ή καφεκούτι;
- Πιάνει τα πάντα. Άκου; (μουσική)
- Δηλαδή μου λες αλήθεια;
-Ναι.. εεε... σου λέω. Τον "παπά" θα παίζουμε τώρα;
- Όχι γιατί εσύ τον έπαιζες τον παπά..
-Πως;;;
-Λέω τον παπά.. Θυμάσαι που τον έπαιζες στο θέατρο.. "Μετανοείτε

ρεμπεσκέδες"... 
-..Α.. ναι.
- Κακός παπάς ήσουνα ρε Πέτρο. Αντί για Βαγγέλιο είχες στην τσέπη

κολτσίνα.. Τύλιξέ μας τώρα το ράδιο..
*****

Πολλά πρόσφερε ο Πέτρος στο θεατρόφιλο κοινό της Ελληνικής πα-
ροικίας... Σε μια εποχή που τα κέντρα και οι ελληνικοί κινηματογράφοι δεν
είχαν κατακλύσει το Σύδνεϋ, σκορπούσε το γέλιο απ' τη σκηνή δωρεάν...
Είναι ένας ηθοποιός που τα καταφέρνει εξίσου καλά με πολλούς Έλληνες
επαγγελματίες. Από αυτούς τον χωρίζει μόνο το ..."οικονομικό". Αυτός
έπαιζε κι ακόμα παίζει τζάπα κι εκείνοι πληρώνονται. 

Στο κατάστημα του ODEON στην Ελίζαμπεθ στρητ που εργάζεται
θυμάται...

"Είχαμε κάνει και μια πρωτοτυπία με τον σκηνοθέτη, τον Μαντουρίδη.
Ανεβάσαμε επί σκηνής Καραγκιόζη. Μάλιστα με κοστούμια... καραγκιο-
ζίστικα, με καρπαζιές και τραγούδι τον ... "Καραγκιόζη γιατρό". 

Παντρεμένος, καλός οικογενειάρχης - ήδη πέρασε το φράχτη των σα-
ράντα- έχει ένα χαριτωμένο αγοράκι κα ζει ευτυχισμένος. Έξω απότους
καυγάδες και τις ..."φιλαρχίες" ορισμένων, αυτός προσέφερε στην ελληνική
παροικία το πηγαίο ταλέντο του εντελώς δωρεάν. Πολλοί τον είδαν στο θέ-
ατρο, πάρα πολλοί, γέλασαν και διδάχτηκαν. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι
να προσφέρουμε τόσα...

Όσα πρόσφερε και προσφέρει ο άτακτος Πετράκης της Ναυπάκτου, ο
καλός ηλεκτρολόγος και πωλητής, που κάνειτον κόσμο να ξεκαρδίζεται...

ΒΗΤΑ



ΝΕΟ ΚΥΜΑ - 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976
Ρεπορτάζ Μαρίας Πολίτη

Αυτός που επί είκοσι χρόνια βασιλεύει 
στο παροικιακό μας θέατρο 

Διερωτώμαστε αν υπάρχει κανένας Έλληνας στο Σύδνεϋ που να μην
έχει γνωρίσει και πιο πολύ να μην έχει ακούσει το όνομα Πέτρος Πρίντε-
ζης.

Πέρασαν σχεδόν είκοσι χρόνια από τότε που ο Πέτρος μας έσμιξε την
τύχη του με την δική μας και η προσφορά του στο χρηματιστήριο του γέ-
λιου της ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας είναι ανυπολόγιστη.

Πολύν χρόνο, πολύ κόπο και πολλά έξοδα αφιερώνει ο δημοφιλής
αυτός ηθοποιός μας -που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους επαγγελμα-
τίες- για να δώσει λίγη χαρά και αλλαγή στη ζωή όλων εμάς που παρακο-
λουθούμε τη δουλειά του. 

Μαζί με άλλους εκλεκτούς συνεργάτες, απ' τους οποίους άλλοι απο-
τραβήχτηκαν κι άλλοι βρίσκονται ακόμα στο προσκήνιο ο Π΄τρος επί εί-
κοσι χρόνια τώρα υπηρετεί πιστά το θέατρο, σκορπά άφθονο το γέλιο, αλλά
ο ίδιος συχνά καταπίνει πικρίες, όπως συμβαίνει και μ' όλους εκείνους που
δεν βρίσκουν πάντα συμπαράσταση απ' το κοινό.

Όμως, η ζωή τραβά την ανηφόρα...
Κι ο Πέτρος αν και πικραμένος, δίνει συνεχώς το παρών, ένα ζωντανό

παράδειγμα κι αυτός του "Γέλα Παλιάτσο". 

Μέσα σε μια καραβιά Ελλήνων μεταναστών που ξεφορτώθηκε το 1956
στο Σύδνεϋ ήταν κι ο Πέτρος ο Πρίντεζης.

Πολύς νέος είχε φύγει απ' την ιδιαιτέρα του πατρίδα την Ναύπακτο ο
Πέτρος.

Τον τράβηξε κοντά της πρώτα η Αθήνα κι έπειτα τα υποβρύχια όπου
υπηρέτησε επί οκτώ χρόνια σαν εθελοντής.

Στην Αυστραλία αναζήτησε καλύτερη τύχη για τον εαυτό του και την
οικογένειά του στην Ελλάδα της οποίας υπήρξε στυλοβάτης μια και είχε
χάσει τους γονείς του αρκετά νωρίς.



Το εργοστάσιο IXL που κάνει κονσέρβες μαρμελάδες ήταν η πρώτη
εμπειρία του Πέτρου στο κυνήγι του μεροκάματου στην Αυστραλία. Ακο-
λούθησε η Φίλιπς Ίνταστρης κι έπειτα το Όντεον Μιούζικ Χάουζ όπου πα-
ρέμεινε επί δεκατρία ολόκληρα χρόνια. Τώρα εργάζεται στα Ταξιδιωτικά
Γραφεία Φραγκάκη επί της Ιλαγουάρα Ρόουντ, Μάρρικβιλλ και με τις γνω-
ριμίες και την δημοτικότητα που έχει, φυσικό είναι να αυξάνει το τζίρο της
εργασίας των.

Ο Πέτρος δεν εφοίτησε σε καμμιά δραματική ή θεατρική σχολή. Το τα-
λέντο του είναι έμφυτο και τόχαν διακρίνει από το δημοτικό ακόμη οι δι-
δάσκαλοι του που τού' λεγαν πως κάνει για θεατρίνος. 

Στην Αυστραλία πρωτόπαιξε στο έργο "Φαύλος Κύκλος" μαζί με τον
Πέτρο Νυφάκο και τον Κίκη Ευθυμίου και με σκηνοθέτη τον Γιώργο Μαυ-
ρίδη. Ακολούθησαν πολλά άλλα με όλα τα θεατρικό συγκροτήματα που
δημιουργήθηκαν κατά καιρούς.

Υπό την αιγίδα του Άτλαντος ο Πέτρος έπαιξε με τον Τάκη Καλδή στον
"Καλό στρατιώτη Σβέικ" υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κοινότητας Σύδ-
νεϋ, στο "Μπλοκ C" του Ηλία Βενέζη μαζί με τον Σταύρο Βλάχο και σε
σκηνοθεσία του κ. Χρυσόστομου Μαντουρίδη στο έργο του κ. Θεόδωρου
Πατρικαρέα "Πέτα την φυσαρμόνικα Πεπίνο" που ανέβηκε στο Άνζακ
Χάουζ και στο "Φιόρο του Λεβάντε" υπέρ της Μακεδονικής Αδελφότη-
τας.

Με  το Ελληνικό Θέατρο Αυστραλίας συνεργάστηκε στο "Μικροί Φα-
ρισαίοι, και "Φωνάζει ο Κλέφτης" και με τον Τάσο Βάμπαρη - για την ενί-
σχυση του Κέντρου του Μετανάστη- πρωταγωνίστησε στην επιθεώρηση
"Το Τρελλοκομείο". Με σκηνοθέτη τον Στάμο Σταυρίδη πρωταγωνίστησε
επίσης -υπέρ του Συλλόγου Ελλήνων εξ Αιγύπτου "Ελληνική Εστία - στο
έργο "Ξαναρχίζει η ζωή μας" υπέρ της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας στο
"Μιας πεντάρας νειάτα" καθώς και σε δεύτερη παρουσίαση του "Καλού
στρατιώτη Σβέικ". 

Ακολούθησε μεγάλη δράση υπό την αιγίδα της Ερασιτεχνικής σκηνής
του Μπέλμορ με τα έργα "Μειδιάστε παρακαλώ", "Το Φιόρο του Λεβάντε",
"Προίκα μου αγαπημένη", "Εσμέ" , "Ζητείται Ψεύτης", "Το στραβόξυλο" και
άλλα.

Το 1958 ο Πέτρος ανέβασε στο Τήτσερς Φεντερέησιον τον "Καραγ-
κιόζη ιατρό" με στολές, φωνές και κινήσεις όπως στο θέατρο των σκιών. Αν
τον ρωτήσετε δε σήμερα, θα σας πει πως όνειρό του είναι να ανεβάσει και
πάλι Καραγκιόζη με κείμενο που νάχει περιεχόμενο. 

Εκτός από τον Καραγκιόζη, ο Πέτρος αγάπησε πιο πολύ τους ρόλους



του στο "Φιόρο του Λεβάντε", στον "Καλό στρατιώτη Σβέικ" και στο "Ζη-
τείται ψεύτης". 

Περισσότερο απ' τα θεατρικά έργα τον Πέτρο τον τραβά η επιθεώρηση.
Ίσως να τον θυμάστε στο "Γιουσουρούμ" που ανέβηκε στο Τήτσερς Φεν-
τερέησιον στην "Νεομετανάστευση" καθώς και στα διάφορα σκετς με τα
οποία έχουν πλαισιωθεί πολλές από τις χοροεσπερίδες της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μπέλμορ και της Ερασιτεχνικής Σκηνής.

Με όλους τους ηθοποιούς που έχουν κατά καιρούς επισκεφθεί το Σύδ-
νεϋ με θιάσους απ' την Ελλάδα, ο Πέτρος ήταν φυσικό να γνωριστεί και να
δημιουργήσει φιλίες.

Ο Μηλιάδης, ο Χατζηχρήστος, ο Βέγγος, ο Φέρμας, ο Βελέντζας, ο Ζα-
νίνο, και άλλοι τον ξεχώρισαν και προσφέρθηκαν να τον βοηθήσουν αν
καμμιά φορά αποφασίσει να ξαναρριζώσει στην πατρίδα που την έχει ως
τώρα επισκεφθεί τρεις φορές για διακοπές. Και δεν αποκλείεται σύντομα
ο Πέτρος μας να πάρει την όμορφη γυναίκα του και τον χαριτωμέο του γιο
και να βρεθεί ξαφνικά στις σκηνές των αθηναϊκών θεάτρων για να κατα-
κτήσει και το κοινό της Ελλάδας, όπως κατέκτησε κι εμάς.

Η εικοσαετής πείρα του στο ελληνικό θέατρο της Αυστραλίας του δίνει
το δικαίωμα να μπορεί να εκφράσει γνώμες και σχόλια για το θέμα αυτό.
Μας είπε λοιπόν:

"Οι Ελληνικές Αρχές δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για το εδώ θέατρο. Ούτε
οι βουλευταί που ήλθαν νοιάστηκαν. Εγώ έχω πληρώσει τόσα χρήματα σε
ταξί και έχω διαθέσει τόσο χρόνο που αν τα διέθετα για το προσωπικό μου
όφελος θάμουν σήμερα πλούσιος..."

Πράος και ήσυχος χαρακτήρας, σαν καλλιτέχνης με πραγματική αξία,
ο Πέτρος παρέμεινε ανεπηρέαστος απ' το χειροκρότημα, δεν εβέντισε ποτέ,
δεν υποτίμησε την αξία κανενός και ποτέ δεν είπε όχι σε έναν δευτερεύοντα
ρόλο. Επίστευε και πιστεύει ότι ο ταλαντούχος καλλιτέχνης και με ένα
μικρό ρολάκο στη σκηνή τραβά την προσοχή, κλέβει το θέαμα!

Κι ο Πέτρος τα κατάφερε μέχρι τώρα κι έγινε το επίκεντρο του θαυμα-
σμού!

Είκοσι χρόνια τώρα μας διασκεδάζει πάντα ο ίδιος, πάντα με το χαμό-
γελο της μετριοφροσύνης, απλός φίλος με όλους, πούχει πάρει τα μαθή-
ματα από τη ζωή και ξέρει να δέχεται τους ανθρώπους όπως είναι.

Όλοι νομίζω του οφείλουμε ένα θερμό ευχαριστώ για ότι έκαμε για μας
ως τώρα.

Είναι κάτι που θα παραμείνει πάντα ο Πέτρος μας.



Ματιές γύρω μας με τον Γιώργο Χατζηβασίλη
Κόσμος Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 1994

Πέτρος Πρίντεζης : Ευτυχία 
είναι να σκορπάς το γέλιο!

"Από μικρός μου άρεσε να κάνω τους άλλους να γελούν. Η δασκάλα
στο δημοτικό μου έλεγε "εσύ Πρίντεζη δεν κάνεις για γράμματα, για θεα-
τρίνος είσαι γεννημένος, άντε λοιπόν στην τράτα ν μου φέρεις μερικά
ψάρια!" και έτσι την κοπάναγα από το σχολείο γιατί δεν είχα όρεξη για
γράμματα, μου λέει ο Πέτρος Πρίντεζης, που με την Μέλπω Παπαδοπού-
λου είναι ίσως οι δημοφιλέστεροι και ασφαλώς από τους κορυφαίους ηθο-
ποιούς του παροικιακού θεάτρου μας.

Πριν πολλά χρόνια, όταν δούλευε στο Odeon του Μάρρικβιλ, αγορά-
σαμε με τη γυναίκα μου ένα ραδιογραμμόφωνο και αφού το πλήρωσα πήγα
να το σηκώσω. "Είναι βαρύ, μην το σηκώσεις και πάθεις τίποτα, άσε το στον
Πέτρο", μου λέει η γυναίκα. Το ακούει ο Πέτρος και της απαντά: "Ωραία
μας τα λες, δηλαδή να πάθω εγώ τη ζημιά, έτσι;"

Βρεθήκαμε στο ταξιδωτικό του γραφείο για τη συνέντευξη αυτή και
δεν σταματήσαμε τα γέλια ούτε λεπτό. "Εγώ Γιώργο, από την ώρα που θα
ξυπνήσω σφυρίζω. Αφού θα πάω που θα πάω στη δουλειά γιατί να πάω
κλαίγοντας, πάω χαρούμενος. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου", λέει.

- Είχες παίξει θέατρο πριν έρθεις στην Αυστραλία, Πέτρο;
" Όχι. Στην Αυστραλία άρχισα με τον Καραγκιόζη!"
-Με τον Καραγκιόζη;
"Ναι, με τον Καραγκιόζη. Ήταν κάποιος καραγκιοζοπαίχτης που είχε

εξοπλίσει ένα αυτοκίνητο με γεννήτρια, με κουτσούνια (φιγούρες του Κα-
ραγκιόζη), με το πανί κλπ. Τότε δεν είχε σινεμά, αν και είχε θέατρο, αλλά
εμένα μου άρεσε από μικρός ο Καραγκιόζης και το '41 θυμάμαι έπαιζα Κα-
ραγκιόζη στο κατώι του σπιτιού μου, με εισιτήριο ψωμί και σταφίδα αγα-
πητέ μου. Μια φορά πήρε φωτιά το σεντόνι και παραλίγο να κάψω το σπίτι!
Όταν ήρθα εδώ, λοιπόν καταπιάστηκα με τον Καραγκιόζη και πηγαίναμε
στο Νιούκαστλ, στο Γούλλογκον, στην Καμπέρρα, καθώς κι εδώ, όπου παί-
ζαμε σε διαφορα χωλ, όπως το Masonic κοντά στη γέφυρα στην Elizabeth
Street, στον Οίκο του Νεομετανάστου κλπ. Εγώ έπαιζα τον σιορ Διονύσιο,



τον Εβραίο τον χαχαμίκο, τον μπάρμπα Γιώργο, έπαιζα πολλές φιγούρες
και τις έπαιζα καλά, γιατί μου άρεσε". 

- Πως ανακατεύτηκες στο θέατρο;
"Δούλευα στο Phillips με κάποιον που τον φωνάζαμε "σαλταδόρο" γιατί

έπαιξε το ρόλο του σαλταδόρου σε κατοχικό δράμα του Μυριβήλη που σκη-
νοθέτησε ο Καλδής για τον Άτλαντα και εκτός από τον σαλταδόρο έλαβε
μέρος ο φίλος μου Σταύρος Βλάχος, ο Γιώργος Καζούρης, εγώ και κανά
δυο άλλα παιδιά που έκαναν τους Γερμανούς.

Σε μια σκηνή ο Γερμανός έπρεπε να με κλωτσήσει και μου κοπανάει που
λες μια με την μπότα, είμαι και αδύνατος, έκαναν μια βδομάδα να περπα-
τήσω. 

- Με το θέατρο ποιοί ασχολούντο τότε;
- Ο συγχωρεμένος ο Μαντουρίδης, ο Γιώργος Παΐζης, ο Γιώργος Μαυ-

ροειδής, ο Θόδωρος Πατρικαρέας, ο Τάκης Καλδής, η Μέλπω Ζαροκώ-
στα, η Μέλπω Παπαδοπούλου, ο Γιώργος Καζούρης και άλλοι. 

- Σε ποιό έργο έπαιξες πρώτη φορά;
"Επαιξα τον υπηρέτη σε ένα έργο του Ψαθά που το ανεβάσαμε για

πρώτη φορά στο σινεμά Lawson Theatre, που το χρησιμοπούσαμε επειδή
τότε απαγορευόταν ο κινηματογράφος τις Κυριακές. Συγκεκριμένα για να
ανεβάσουμε δύο παραστάσεις στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής και τε-
λειώναμε στις 8 με 10 το βράδυ. Στήναμε μια αυλαία του κακού καιρού,
άσε που δεν είχε και χώρο, τέλος πάντων..."

- Που αλλού δίνατε παραστάσεις;
"Στο Anzac House, στη γωνία των οδών College και Liverpool, που

ήταν πολύ γνωστό στον ελληνισμό γιατί παιζόντουσαν πολλά έργα εκεί.
Ήταν και ένα άλλο εκεί κοντά του YMCA, όπου παίξαμε με τον Καλδή το
Block C του Μυριβήλη, ένα πολύ ωραίο έργο και ήρθαν να το δουν οι ιερείς
μας, ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιεζεκιήλ και ο Επίσκοπος κ.Διονύσιος".

-Με τον Μαντουρίδη σε ποια έργα έπαιξες;
"Με το Μαντουρίδη ανεβάσαμε πολλά έργα, "Το Φιόρο του Λεβάντε",

"Τα Τρία σκίτσα της εποχής", "Πέτα της φυσαρμόνικα Πεπίνο" του Πατρι-
καρέα, "Ο Θείος από την Αυστραλία" πάλι του Πατρικαρέα και άλλα". 

- Κάτω από τι συνθήκες δουλεύατε;
"Τι να σου πω; Σημείωσε ότι ποτέ δεν φτιάχναμε προγράμματα διότι

δεν διαθέταμε τα χρήματα αφού τις πιο πολλές φορές πληρώναμε και από
την τσέπη μας. Όταν συνεργάστηκα με τον Αιγυπτιώτη σκηνοθέτη Γιώργο
Μαυροειδή μας έκανε πρόβες κρυφά από την γυναίκα του! Επειδή κατά
τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είχε λάβει μέρος σε ένα κίνημα



μέσα στο στρατό και τον είχαν κλείσει μέσα, γιατί είχε ανεβάσει ένα έργο
στην Αίγυπτο. Λόγω της εμπειρίας αυτής, η γυναίκα του του είχε απαγο-
ρέψει κάθε ανάμιξη στο θέατρο, αλλά αυτός είχε το σαράκι και μας έκανε
κρυφά πρόβες σε ένα δωματιάκι 2 επί 3 στο Ρέντφερν. Ήταν τόσο δα και
επειδή δεν χωρούσαμε όλοι μέσα, καθόμασταν στην σκάλα μέχρι νάρθει η
σειρά μας. Δραματική κατάσταση σου λέω..."

- Με ποιούς άλλους συνεργάστηκες;
"Με τον Θόδωρα Πατρικαρέα, με τον Τάκη Καλδή ανεβάσαμε τρία -

τέσσερα έργα και οφέιλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός κωμικός, άσχετα
αν τα παράτησε και τον Γιώργο Καζούρη που άρχισε πάλι τη δράση του". 

- Πότε άρχισες τον δικό σου θίασο;
"Αρχίσαμε τον δικό μας θίασο "Θεατρικός Όμιλος Μπέλμορ" που ανέ-

βαζε επιθεωρήσεις και κωμωδίες στο θεατράκι της εκκλησίας του Μπέλμορ
καμμιά δεκαριά χρόνια. Με δικά μας χρήματα φτιάχτηκε το τέμπλο της εκ-
κλησίας. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να δουλέψουμε πιο επαγγελματικά
γιατί μέχρι τότε βάζαμε τα έξοδα από την τσέπη μας. Στο νέο θεατρικό
γκρουπ δώσαμε το όνομα Θίασος Πέτρου Πρίντεζη για να εκμεταλλευ-
θούμε τις συμπάθειες που είχα στο θεατρόφιλο κοινό αλλά εμένα δεν μου
άρεσε και επέμεινα να βγει το όνομά μου. Έτσι ιδρύθηκε το Ελληνικό Θέ-
ατρο Κωμωδίας, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα. Είμαστε ένα γκρουπ
δημοκρατικό, δεν μπορεί ο καθένας ό,τι θέλει, υπάρχει εκτίμηση και συνεν-
νόηση ανάμεσά μας.

-Σε πόσα έργα έχεις παίξει;
"Περίπου 70. Φυσικά μερικά είναι επαναλήψεις.
- Γιατί ασχολείσαι αποκλειστικά με κωμωδίες;
"Να σου πω. Έχει αποδειχθεί ότι στον κόσμο αρέσει η κωμωδία και ιδι-

αίτερα οι μουσικές κωμωδίες και κοινωνική σάτιρα, αν και πολλοί συνά-
δελφοι που επέμεναν στο δράμα ανέβαζαν δράματα τα οποία δεν είχαν
απήχηση. Κι εμένα μου αρέσει το δράμα, αλλά προτίμησα να δώσω αυτό
που θέλει ο κόσμος". 

- Δεν βλέπουμε, όμως πολλές επιθεωρήσεις...
"Για να κάνεις επιθεώρηση χρειάζονται κότσια. Η επιθεώρηση θέλει τα-

λέντα, που θα χορεύουν λιγάκι, που θα τραγουδούν λιγάκι, και να είναι τυ-
πίστες. Όταν λέω "τυπίστες" εννοώ να κάνουν και τον μάγκα, και τον
μεθυσμένο, και τον γέρο, τουτέστιν στην ιταλική "καρατερίστας" δηλαδή
χαρακτήρας.

- Το θέατρο είναι μεράκι και εσύ θεωρείσαι σαν ο καλύτερος κωμικός
μας.



"Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Υπάρχουν και άλλα ταλέντα, τα
οποία δεν έχουν βγει ακόμα στην επιφάνεια, ίσως καλύτεροι κι από εμένα.
Εγώ, εκείνο που μ' αρέσει από το θέατρο και δίνω την ψυχή μου είναι να
κάνω τον κόσμο να γελάει. Πέστο ψώνιο, πέστο ότι θες, εμένα είναι το
πάθος μου".

- Ήξερες ότι έχεις αυτό το ταλέντο πριν αρχίσεις την καριέρα σου στο
θέατρο;

"Το ταλέντο αυτό το είχα από μικρός. Ήμουν ζιζάνιο και έκαναν όλους
να γελάνε. Άλλωστε το απέδειξα με τον Καραγκιόζη το '41. Εμείς είχαμε
ένα σπίτι στη Ναύπακτο, ένα είδος πανδοχείου με έξι υπνοδωμάτια, όπου
έρχονταν να μείνουν προπολεμικά όλα τα "μπουλούκια" που ανέβαζαν οπε-
ρέτες, επιθεωρήσεις και έργα κλασσικά. Νοικιάζαμε δωμάτια στους ηθο-
ποιούς, που έμεναν δυο-τρεις σε κάθε δωματιάκι γιατί δεν είχαν τους
πόρους να πάνε σε ξενοδοχείο. Τότε έρχονταν από την Κεφαλονιά, από την
Ζάκυνθο, το υπερωκεάνιο "Αθηνά" μια φορά τη βδομάδα και έπαιρνε κόσμο
που τον πήγαινε στον Πειραιά. Οι ηθοποιοί λοιπόν, που έμεναν στο σπίτι
μας, για να μην πληρώσουν το νοίκι, έφευγαν κρυφά μαύρα χαράματα στις
4 το πρωΐ ξυπόλητοι για να μην μας ξυπνήσουν και πήγαιναν και επιβιβά-
ζονταν στο "Αθηνά". Τους τσάκωνε καμιά φορά η συγχωρεμένη η μάνα μου
και όταν τους έλεγε "βρε παιδιά, δεν με πληρώσατε το ενοίκιο", της απαν-
τούσαν "κυρά Χριστίνα μου, που να το βρούμε;" και τις έδιναν κανένα ζευ-
γάρι παπούτσια άσπρα, κανένα ξεφτισμένο πουκάμισο να φορέσουμε εμείς
τα μικρά, κανένα τρύπιο σακάκι για το ενοίκιο της εβδομάδας ή όσες μέες
ήταν το ενοίκιο ανάλογα με την επιτυχία των παραστάσεων. Από το σπίτι
μας πέρασαν άνθρωποι του θεάτρου όπως ο Φέρμας, ο Ζανίνο, ο Στρατη-
γός με την αδελφή του Αλέκα, η Μίρκα Βενέτη, που περνούσαν τότε δύ-
σκολες μέρες, αλλά τα άσπρα σακάκια και τα παπιγιόν ήταν απαραίτητα.
Μικρούλης εγώ, δεν άφηνα παράσταση και έλεγα "μια μέρα των ημερών
θα γίνω ηθοποιός", άσχετο αν δεν καταλάβαινα πως ψοφούσαν της πείνας
οι καϋμένοι!

- Ποιοί άνθρωποι του θεάτρου σε εντυπωσίασαν;
"Από σκηνοθέτες φυσικά ο Μαντουρίδης, ο οποίος κατά τη γνώμη μου

ήταν μόνο για το δράμα και την τραγωδία , όχι της κωμωδίας, ο Βαγγέλης
Παπαδόπουλος, ο Πατρικαρέας και ο Παΐζης, αλλά τα περισσότερα έργα
μου τα ανέβασα με τον Χρήστο Χριστόπουλο ο οποίος είχε φαντασία. Τώρα
συνεργάζομαι με τον Μιχάλη Γαρυφαλάκη που είναι εφάμιλλος με τον Χρι-
στόπουλο, έχει το ψώνιο κι αυτός, ανέχεται καταστάσεις και έτσι προ-
οδεύουμε. Πρέπει να αναφέρω και τον Σταυράκη Οικονομίδη, στον οποίο



βγάζω το καπέλο, είναι καλός και έχει ανεβάσει αξιόλογα έργα, αλλά του
αρέσουν τα κουλτουριάρικα. Από τους ηθοποιούς έχω ήδη αναφέρει μερι-
κούς, ξεχωρίζει η Μέλπω Παπαδοπούλου, στην οποία αξίζουν συγχαρη-
τήρια αλλά έχουν παρελάσει πολλά ταλέντα από το παροικιακό θέατρο,
όπως η Τζίνα Τσούτσουρα, Μπέτη Λεπάρντ που ήταν φαινόμενο στην επι-
θεώρηση και άλλες που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. 

- Η νεολαία μας πως βλέπει το θέατρο;
-"Είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο

θέατρο, γιατί έτσι μαθαίνουν την ελληνική κουλτούρα και τις καταστάσεις
του παρελθόντος στην πατρίδα μας. Πολλά από τα παιδιά αυτά αποφασί-
ζουν να παίξουν στο θέατρο και με το θίασό μας τουλάχιστον έχουν παίξει
πολλά Αυστραλογεννημένα που ενώ τα ελληνικά τους δεν ήταν τόσο καλά,
εξελίχθηκαν τόσο πολύ μέσα σε τρία-τέσσερα έργα, που μιλούν τα ελληνικά
σαν κι εμάς. Το θέατρο είναι σχολείο, αγαπητέ μου". 

- Τι έχετε προγραμματίσει για το μέλλον;
"Την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου στο Tom Mann Theatre δίνουμε την

πρεμιέρα των "Μικρών Φαρισαίων", ενός από τα καλύτερα έργα του Ψαθά,
το οποίο ανεβαίνει για τρίτη φορά στα τριάντα χρόνια που παίζω θέατρο
και έχω παίξει σε όλες, σε διαφορετικούς ρόλους φυσικά. Αυτή τη φορά
λόγω ηλικίας παίζω τον ρόλο του πατέρα, ο οποίος είναι ένα υποκριτής,
ένας τύπος ο οποίος δήθεν ασχολείται με την φιλανθρωπία αλλά δεν το
κάνει επειδή αγαπά τους φτωχούς ή την Εκκλησία, αλλά για να κλέψει, να
οικονομήσει και τα χρήματα αυτά τα δίνει προίκα στην κόρη του. Στο τέλος
ομολογεί την κλεψιά του και ζητά από τον Θεό να τον συγχωρέσει... Είναι
ένα καλό έργο με πολύ γέλιο και διδάγματα που αφήνει κάτι στον θεατή
όταν τελειώσει και δεν φεύγει από το θέατρο ξεκάρφωτος. Είμαι σίγουρος
πως θα αρέσει στο κοινό, όπως άρεσε και στο παρελθόν". 



Παροικιακοί Παλμοί με τον Μπάμπη Ράκη 
- Ελληνικός Κήρυκας Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1997 - 

Σαράντα και πλέον χρόνια 
σκορπά το γέλιο  και την χαρά

Ας επιχειρήσουμε να γνωρίσουμε τον Πέτρο Πρίντεζη μέσα από τα παι-
δικά του χρόνια, σε μια εποχή που ο ελληνικός λαός στενάζει κάτω από την
μπότα του Γερμανού κατακτητή.

"Είναι τα χρόνια της πείνας και της δυστυχίας", λέει ο ίδιος καθώς ξε-
τυλίγει τις αναμνήσεις του.

Βρίσκεται στη Ναύπακτο, στην πόλη που γεννήθηκε και με μια μικρή
παρέα από συνομήλικούς του αποφασίζουν μια μέρα να παρουσιάσουν
...Καραγκιόζη.

Είναι μια δική του ιδέα που την αγκαλιάζει και η μικρή συντροφιά που
απαρτίζει τον... πρώτο του θίασο, έστω και αν αυτός, είναι θίασος "Καραγ-
κιόζη". 

Ο Πέτρος Πρίντεζης θυμάται τα παιδικά εκείνα χρόνια που βγαίναν οι
μικροί καραγκιοζοπαίχτες και έδιναν παραστάσεις για λίγη ...σταφίδα και
(αν υπήρχε φυσικά) και λίγο ξερό ψωμί.

Ήταν η πρώτη επαφή του Πέτρου Πρίντεζη με τον Καραγκιόζη.
Ο Καραγκιόζης θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να αποτελεί στοιχείο

θεατρικής έκφρασης για τον νεαρό μετανάστη που θα βρεθεί στην Αυστρα-
λία, χρόνια αργότερα, μόνος, άνεργος, χωρίς στέγη, χωρίς κανένα επαγγελ-
ματικό εφόδιο αφού δεν γνώριζε την γλώσσα.

Ας ξαναγυρίσουμε στην Ναύπακτο.
Ο Πέτρος Πρίντεζης μετά τη λήξη της θητείας στο ναυτικό - όπου πα-

ρέμεινε 7 χρόνια- αποφασίζει μια μια μικρή συντροφιά να κάνει αίτηση για
να έρθει μετανάστης στην Αυστραλία.

Πηγαίνει στην Πάτρα από την Ναύπακτο, για να υποβληθεί σε σχετικές
εξετάσεις. 

Όμως εκεί τον απορρίπτουν. Είναι μόλις 35 .. οκάδες ενώ θα έπρεπε να
είναι τουλάχιστον (σύμφωνα με τους ισχύοντες τότε κανονισμούς) 42 οκά-
δες. 

Απογοητεύεται αλλά δεν υποχωρεί.



Ρίχνεται στο φαΐ αλλά ματαίως.
Πηγαίνει για δεύτερη φορά αλλά και πάλι τον κόβουν.
Πολύ αδύνατος για να στρατολογηθεί εργάτης στα καλάμια και στην

συντήρηση σιδηροδρόμων.
Ακατάλληλος για τους υπεύθυνους της Πρεσβείας της Αυστραλίας.
Εξάλλου τα δάχτυλά του, χωρίς σκληρούς ρόζους, δεν φανερώνουν πως

ο υποψήφιος αυτός μετανάστης έχει δουλέψει ως εργάτης στην Ελλάδα.
Το θέατρο Σκιών ο Καραγκιόζης, δεν αποτελεί δυστυχώς, το διαβατή-

ριο που θα του επιτρέψει την είσοδο στην Αυστραλία. 
Ο Πέτρος Πρίντεζης θα δοκιμάσει και τρίτη φορά. Εδώ θα σταθεί τυ-

χερός. Ο εκπρόσωπος της ΔΕΜΕ, έρχεται στη Ναύπακτο αλλά χωρίς τη
ζυγαριά.

Μαζί με άλλους μετανάστες, φθάνει στην Αυστραλία και καταλήγει
στη "Μπονεγκίλα".

Πικρές οι αναμνήσεις από τον καταυλισμό εκείνο στον οποίον "μάν-
τρωνε" η Αυστραλία τους φτωχούς και κατατρεγμένους της γης, που έρ-
χονταν εδώ να βρούνε μια άσπρη μέρα.

Αρνείται μαζί με άλλους Έλληνες να πάει να δουλέψει στον καθαρισμό
των σιδηροδρόμων ή να πάει στα καλάμια. Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος από
τα φίδια.

Εξάλλου οι συνθήκες στον καταυλισμό δεν ήτανε καλύτερες. Το κρύο
ήταν τρομερό, που πολλές φορές, σκεπαζόμασταν με το ίδιο το στρώμα για
να ζεσταθούμε.

Η Οδύσσεια δεν σταματά εδώ.
"Κάποιο βράδυ -θυμάται ο Πέτρος Πρίντεζης- θα το σκάσω μαζί με

άλλα πατριωτάκια. Θα περάσουμε τα συρματοπλέγματα και θα σκαρφα-
λώσουμε στο βαγόνι ενός φορτηγού και όπου μας βγάλει.

Ύστερα από 12 ώρες θα φθάσουμε στο Σύδνεϋ, άγνωστοι μέσω αγνώ-
στων, χωρίς χρήματα, χωρίς να γνωρίζουμε τη γλώσσα.

Κάποιος από τους φυγάδες, εγνώριζε τότε κάτι πατριωτάκια στο Νι-
ούταουν. Βολεύεται για λίγες μέρες εκεί, και στην συνέχεια τον συστήνουν
σε κάποιο Σμυρνιό που τον χώνει ως εργάτη στο εργοστάσιο με τις μαρ-
μελάδες, του Νιούταουν. 

Αυτές είναι μερικές από τις μη καλλιτεχνικές αναμνήσεις του Πέτρου
Πρίντεζη από την Αυστραλία.

Β' Μέρος
Στην σελίδα που θα γυρίσουμε, τον βρίσκουμε να ανακαλύπτει κάποιο



Καραγκιοζοπαίχτη, τον Θεόδωρο Πούλο και μαζί με αυτόν τις ταπεινές
εκείνες φιγούρες του Θεάτρου των Σκιών, που τόσο τον γοήτευσαν στα
παιδικά του χρόνια, όταν ύστερα από μια κοπιαστική παράσταση του αρ-
κούσαν λίγες σταφίδες να ξεγελάσει την πείνα του.

Έτσι αρχίζει την καλλιτεχνική καριέρα του στην Αυστραλία με τον κα-
ραγκιόζη πάλι.

Μαζί με τον καραγκιοζοπαίχτη Θεόδωρο Πούλο, που ας σημειωθεί
σαν επιχειρηματίας διέθετε καμιόνι εκτός από το Σύδνεϋ, πήγαιναν και στο
Γούλογκογκ, Νιούκαστλ και παρουσίαζαν παραστάσεις με καραγκιόζη.

Ο κόσμος διασκέδαζε τότε με αυτές τις παραστάσεις για αυτό και ερ-
χόταν να τις δει.

Ο Πέτρος Πρίντεζης τους ρόλους: του Χατζιαβάτη, του Σιορ Διονύ-
σιου, του Βεζύρη και του Χαχαμίκου.

Είναι η χρονιά του 1956. Σημαδιακή όμως για τον νεαρό καραγκιοζο-
παίχτη.

Θα μεταπηδήσει από το Θέατρο των Σκιών στο παλκοσένικο της πα-
ροικιακής μας σκηνής. 

Κάποιος φίλος  τον γνωρίζει στον Πέτρο Νυφάκο και Κίκη Ευθυμίου
και ανεβάζουνε το πρώτο έργο που ήταν κωμωδία.

Στη συνέχεια θα γνωριστεί με τον Χρυσόστομο Μαντουρίδη και με
την Καίτη Βόγλη και εκεί με το νέο σχήμα θα ανεβάσει κωμωδίες.

Το 1960 ο θίασος Μαντουρίδη, θα ανεβάσει τρία ευθυμογραφικά μο-
νόπρακτα.

Όπως ανάφερε σε μια διάλεξή του για το Χρυσόστομο Μαντουρίδη, ο
καθηγητής Γιώργος Καναράκης "επειδή τα σκίτσα ήταν πολύ μικρά ο Μαν-
τουρίδης συμπλήρωσε το χρόνο της παράστασης με ένα ανεξάρτητο έργο:
τον Καραγκιόζη γιατρό.

Το έργο αυτό ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά δικό του γράψιμο και προ-
σαρμογή για θέατρο (μιας άσχετης με καραγκιόζη) κωμωδίας του Μολιέ-
ρου.

Το ρόλο του Καραγκιόζη έπαιξε ο Πέτρος Πρίντεζης με τεράστια επι-
τυχία.

Αργότερα ο ίδιος ο Μαντουρίδης εκφραζόμενος με πολύ θαυμασμό
για το ταλέντο του Πρίντεζη θα πει: 

"Η ιδέα ήταν αρχικώς της δίδος Καίτης Βόγλη. Η ιδέα αυτή δεν θα
πραγματοποιείτο ποτέ αν ο κος Πρίντεζης δεν άρχιζε να παρασταίνει τον
καραγκιόζη. Η μιμητική του και ο τόνος της φωνής του ήταν τόσο επιτυχείς
που αποφάσισα να αποτολμήσουμε κάτι τέτοιο. Χωρίς τον Πέτρο Πρίντεζη



η παράσταση του Καραγκιόζη θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί".
Αυτά έλεγε για τον νεαρό τότε Πέτρο Πρίντεζη ο μεγάλος εκείνος δά-

σκαλος.
Το 1977 ο Πέτρος Πρίντεζης με μια ομάδα τεσσάρων άλλων καλλιτε-

χνών δημιουργούν τον πυρήνα του "Ελληνικού Θεάτρου Κωμωδίας". 
Τα ονόματα των καλλιτεχνών αυτών εκτός από τον Πέτρο Πρίντεζη

είναι:
Νίκος Χριστόπουλος, Μιχάλης Γαρυφαλάκης, Άγγελος Καλύβας και

Τάκης Αναστασόπουλος.
Τα περισσότερα έργα του που ανεβάζει ο θίασος είναι κωμωδίες και

μουσικές επιθεωρήσεις (σάτυρα πολιτική και κοινωνική) με έργα Ψαθά,
Πρετεντέρη, Γιαλαμά, Σακελλάριου, Γιανουκάκη και άλλων.

Ο Πέτρος Πρίντεζης θέλει να αναφέρει τους ηθοποιούς με τους οποί-
ους κατά καιρούς συνεργάσθηκε.

Τάκη Καλδή, Κίκη Ευθυμίου, Πέτρο Νυφάκο, Τάκη Ριτάλ, Μίμη Θε-
οδωρόπουλο, Δημήτρη Εβράνογλου, Άγγελο Αδάμ, Τάκη Θεοχαρίδη,
Γιώργο Καζούρη, Ζοζέφ Καρουάνα, Τόνυ Χριστάκο, Βάντα Οικονομίδου,
Καίτη Βόγλη, Νάνσυ Καρουάνα, Μαίρη Νασιμπιάν.

Ο Πέτρος Πρίντεζης αναφέρει ακόμα και τα ονόματα των σκηνοθετών
με τους οποίους συνεργάστηκε:

Γιώργος Μαυροειδής, Τάσος Βάμπαρας, Χρυσόστομος Μαντουρίδης,
Τάκης Καλδής, Θεόδωρος Πατρικαρέας, Γιώργος Παΐζης, Μίμης Θεοδω-
ρόπουλος, Νικόλας Χριστόπουλος, Μιχάλης Γαρυφαλάκης κ.α.

Ο Πέτρος Πρίντεζης πήρε μέρος σε πάνω από 70 κωμωδίες στα σα-
ράντα τόσα χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας.

Ο βετεράνος αυτός καλλιτέχνης του Παροικιακού μας θεάτρου εκφρά-
ζει το δικαιολογημένο του παράπονο ότι κανένας οργανισμός ή παροικια-
κός φορέας ή το επίσημο ελληνικό κράτος με τους εδώ αντιπροσώπους του
δεν έσπευσαν ούτε μια φορά να ενδιαφερθούν για τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες μας που μας προσφέρουν χαρά και ψυχαγωγία
μόνοι αβοήθητοι και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Το μόνο που θέλουμε, λέει είναι ένας μικρός χώρος να στεγάσει τις εκ-
δηλώσεις μας και ένας ακόμη μικρότερος στον οποίο να μπορούμε να κά-
νουμε τις πρόβες μας και όχι στις κουζίνες και τα γκαράζ των σπιτιών μας.

Ο Πέτρος Πρίντεζης αναφορικά με τα παροικιακά Μέσα Ενημέρωσης
λέει, ότι θα ήταν αγνώμων αν έλεγε πως δεν ενδιαφέρονται και δεν προ-
βάλουν τις δραστηριότητες του θιάσου. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ, καταλήγει.





Ç ÌÝëðù Ðáðáäïðïýëïõ 
êáé ï ÐÝôñïò Ðñßíôåæçò 

óôçí ðáñÜóôáóç “Êáñáãêéüæçò” (1999).
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ÓÞìåñá êçäåýåôáé ï ÐÝôñïò 
êáé ç ÌÝëðù ôïí èñçíåß...

ÔÏ ÐÉÏ ÐÉÊÑÏ “ÁÍÔÉÏ” ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÊÕÑÉÁÓ ÔÏÕ ÐÁ

ÁíáìíçóôéêÞ
öùôïãñáößá
äýï ìåãÜëùí
ôïõ ðáñïéêéáêïý èåÜôñïõ,
ï ÐÝôñïò Ðñßíôåæçò
ìå ôçí ÌÝëðù
Ðáðáäïðïýëïõ
(1989).  

Ç
óõãêëïíéóìÝíç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ,
óõããåíåßò êáé èåôñüöéëïé èá óõ-
íïäåýóïõí óÞìåñá óôçí ôåëåõ-

ôáßá êáôïéêßá ôïõ ôïí ÐÝôñï Ðñßíôåæç,
ôïí Üñ÷ïíôá ôïý ðáëêïóÝíéêïõ ðïõ ï èÜ-
íáôüò ôïõ âýèéóå óôç èëéøç ôçí ðáñïéêßá
ðïõ ôïí áãÜðçóå ãéáôß ðïéüò ôï ‘ëåãå üôé
èá ÷Üíáìå ôïí Üíèñùðï ðïõ ðåíÞíôá êáé
ðëÝïí ÷ñüíéá ìÜò ÷Üñéæå óôéãìÝò åõôõ÷ßáò
ìå ôï ìïíáäéêü ôáëÝíôï ôïõ êáé ôï ðÜèïò
ôïõ íá ìïéñÜæåé ôç ÷áñÜ áðü ôï ðáëêïóÝ-
íéêï. ÓÞìåñá èá áðï÷áéñåôÞóïõìå ôïí ÐÝ-
ôñï ìå äÜêñõá êáé áò ìç ôï èÝëåé, áëëÜ
êáé ìå ôï ÷åéñïêñüôçìÜ ìáò. ÓÞìåñá, ôïí
èñçíåß êáé ìéá ãõíáßêá ðïõ ôïí ãíþñéóå
áðü êïíôÜ êáé ðåñðÜôçóå ìáæß ôïõ óôï
ðáëêïóÝíéêï, ç ðñþôç êõñßá ôïý èåÜôñïõ
ìáò, ÌÝëðù Ðáðáäïðïýëïõ, ðïý æÞôçóå
íá åêöñÜóåé ôá áéóèÞìáôá ôùí êáëëéôå-
÷íþí ðïõ Ý÷áóáí ôïí Üíèñùðü ôïõò. ÃñÜ-
öåé, ëïéðüí, ç ÌÝëðù Ðáðáäïðïýëïõ åê
ìÝñïõò ôïý ÈåÜôñïõ ÔÝ÷íçò Áõóôñáëßáò
“Ìáíôïõñßäåéï” ôïõ óêçíïèÝôç Óôáýñïõ
Ïéêïíïìßäç êáé üëùí ôùí çèïðïéþí:Ìéá ÷áñáêôçñéóôéêÞ 

öùôïãñáößá ôïý áåßìíçóôïõ
ÐÝôñïõ Ðñßíôåæç 

áðü ôïí “ÆïñìðÜ” (1989).
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“ÎáöíéêÜ Ýóâçóå ôï ðéï ëáìðñü á-
óôÝñé ôÞò óêçíÞò êáé ôï èÝáôñü ìáò
óêïôåßíéáóå... ÌåãÜëï ôï êåíü ðïõ Ü-
öçóåò ðßóù óïõ ÐÝôñï êáé ÷ùñßò åóÝ-
íá ç ðáñïéêßá åßíáé ðéï öôù÷Þ, áëëÜ
ðéï ðïëý èá íéþóïõìå ôçí áðïõóßá óïõ
åìåßò ïé Üíèñùðïé ôïý ÈåÜôñïõ êáé öß-
ëïé óïõ.

Áí êáé õðçñåôïýóáìå, ÐÝôñï ìïõ, óå
äéáöïñåôéêïýò èåáôñéêïýò ÷þñïõò, å-
óý óôï ÈÝáôñï Êùìùäßáò êé åìåßò óôï
ÈÝáôñï ÔÝ÷íçò, âáäßæáìå óå ðáñÜëëç-
ëïõò äñüìïõò ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá åêôé-
ìþíôáò ï Ýíáò ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ Üë-
ëïõ, áíáãíùñßæïíôáò áîßåò êáé ôáëÝ-
íôï. Óáí ïé ðáëáéüôåñïé ìáèçôÝò ôïý
×ñõóüóôïìïõ Ìáíôïõñßäç äåí èá îå-
÷Üóïõìå ôç óõíåñãáóßá óïõ ìáæß ôïõ

êáé ìáæß ìáò. Áøïãïò! ÔÝëåéïò! ÓðÜ-
íéïò çèïðïéüò ðïõ Ýäùóåò áðëü÷åñá
ôç ÷áñÜ êáé ôï ãÝëéï óôçí ðáñïéêßá
ðïõ ó’ áãÜðçóå êáé óå ÷åéñïêñüôçóå
èåñìÜ.

Åíéùóåò áõôÞ ôçí áãÜðç êáé êÜèå
öïñÜ ðïõ âñéóêüóïõí êÜôù áðü ôá
öþôá ôÞò ñÜìðáò Ýðáéñíåò ôç äýíáìç
íá õðçñåôåßò ôï åëëçíéêü ìáò èÝáôñï
ðïëëÜ ÷ñüíéá, áêüìç êáé êÜôù áðü ôéò
ðéï äýóêïëåò óõíèÞêåò. Ãé’ áõôü, ôï ü-
íïìÜ óïõ êáé ôï Üóôñï óïõ èá ëÜìðïõí
ãéá ðÜíôá, ãé’ áõôü ç éóôïñßá óïõ Ý÷åé
ãñáöåß ìå ÷ñõóÜ ãñÜììáôá.

Áí êÜðïôå ïé êñáôïýíôåò áðïöáóß-
óïõí äçìéïõñãÞóïõí Ýíá ìïõóåßï ãéá
ôï ÈÝáôñü ìáò èá Ý÷åéò ôçí ðñþôç èÝ-
óç, ìéá èÝóç ðïõ óïý áîßæåé!

Åìåßò õðïó÷üìåèá üôé èá êÜíïõìå
ü,ôé ìðïñïýìå ãéá íá äéáöõëÜîïõìå
ôïí èåáôñéêü ðëïýôï ìáò, ôï ãÝëéï ðïõ
ìÜò ÷Üñéóåò êáé ôï ðÝñáóìÜ óïõ èá åß-
íáé öÜñïò ðïõ èá öÝããåé êáé óôç ìíÞ-
ìç ìáò èá åßóáé ðÜíôá æùíôáíüò, óðïõ-
äáßïò çèïðïéüò.

Åíá ðáñÜðïíï, üìùò, èá êÜíù ÐÝôñï
ìïõ... Ãéá ðñþôç öïñÜ áíôß ãéá ãÝëéï,
ìáò Ýäùóåò ðïëý ðüíï, Ýóôù ÜèåëÜ óïõ
ìå ôçí Ýîïäü óïõ, áëëÜ õðïêëéíüìåèá
ìðñïóôÜ óïõ êáé ìå äÜêñéá óå ÷åéñï-
êñïôïýìå ìå ôï ðéï ðéêñü “Áíôßï!”.

Ôï ðÝíèïò ôÞò ÌÝëðùò Ðáðáäïðïý-
ëïõ êáé ôùí çèïðïéþí ìáò áóöáëþò
óõììåñéæüìåèá üëïé üóïé åß÷áí ôçí êá-
ëïôõ÷ßá íá ôïí ãíùñßóïõí áðü êïíôÜ,
ü÷é ìüíï óáí çèïðïéü, áëëÜ êáé óáí

Üíèñùðï, óáí Ýíáí ôñõöåñü óýæõãï,
êáëü ðáôÝñá êáé ðáððïý, óáí ðéóôü
ößëï êáé ôÝëåéï óõíåñãÜôç. Ðñïóõðï-
ãñÜöïõìå êáé äåõôåñþíïõìå ôçí ðñü-
ôáóç ôÞò ÌÝëðùò Ðáðáäïðïýëïõ ãéá
Ýíá ìïõóåßï ôïý ðáñïéêéÜêïõ èåÜôñïõ
ðïõ èá äéáöõëÜîåé ôçí ðïëý÷ñïíç êáé
ðëïýóéá éóôïñßá ôïõ, ìå ôïõò Þñùåò
ðñùôïðüñïõò êáé ðñùôáãùíéóôÝò ôïõ,
ìå ôá êåéìÞëéá áðü áîÝ÷áóôåò ðáñá-
óôÜóåéò. Ôï ÈÝáôñï åßíáé Ýíá óçìáíôé-
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