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Στον Μιχάλη Γαρυφαλλάκη, 
για την µακροχρόνια προ-
σφορά κι αφοσίωσή του στο 

θέατρο, απονεµήθηκε το 5ο Μα-
ντουρίδειο Βραβείο. Η απονοµή 
του επάθλου έγινε την περασµένη 
Παρασκευή στο Μαντουρίδειο Θέ-
ατρο, µετά το τέλος της πρεµιέρας 
της παράστασης «Οίκος Ευγηρίας 
Η Ευτυχισµένη ∆ύσις». 

Τον τιµώµενο παρουσίασε στο 
κοινό ο Σταύρος Οικονοµίδης, ο 
οποίος από την σκηνή του Μα-
ντουρίδειου Θεάτρου τόνισε πως 
«κάνουµε κάτι σπουδαίο κάθε 
χρόνο, απονέµουµε το Μαντουρί-
δειο Βραβείο σε κάποιον που ερ-
γάστηκε κι έδωσε τη ζωή του στο 
θέατρο, σε κάποιον που δούλεψε 
µέσα στην παροικία, ανεξάρτητα 
αν ήταν στο δικό µας σχήµα ή όχι. 
Φέτος, το 2012, η απονοµή γίνε-
ται στον πολύ φίλο, στον Μιχάλη 
Γαρφαλλάκη». Το κοινό ξέσπασε 
σε θερµά χειροκροτήµατα και συ-
γκινηµένος ο Μιχάλης Γαρυφαλ-
λάκης παρέλαβε το βραβείο από τη 

Μέλπω Παπαδοπούλου, συνοδευ-
όµενος από τη σύζυγό του. «Συνά-
δελφέ µου» αναφώνησε η Μέλπω 
Παπαδοπούλου καθώς του έδωσε 
το βραβείο και τον αγκάλιασε. 

Σηµειώνεται πως για την ανά-
δειξη του νικητή του Μαντουρίδει-
ου Βραβείου γίνεται ψηφοφορία 
επιλογής ανάµεσα σε προτεινό-
µενα πρόσωπα. Φέτος τα προτει-
νόµενα πρόσωπα ήταν τέσσερα 
κι η απονοµή του βραβείου στον 
Μιχάλη Γαρυφαλλάκη έγινε παµ-
ψηφεί.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΠΛΟ

Ο Μιχάλης Γαρυφαλλάκης τό-
νισε αρχικά πως δεν ήξερε ότι θα 
έπαιρνε το βραβείο. «Ειλικρινά αι-
σθάνοµαι συγκινηµένος γιατί δεν 
το περίµενα. ∆ηλαδή, τώρα είναι 
δικό µου, µπορώ να το πάρω;», 
ρώτησε έκπληκτος. Στη συνέχεια 
τόνισε: «Αυτό το βραβείο έχει µε-
γάλη αξία για µένα. Η αξία του 
είναι ακόµη µεγαλύτερη γιατί 

προσφέρεται από ανθρώπους του 
θεάτρου, από συναδέλφους µου. 
Από ανθρώπους που ξέρουν τι 
κόποι και τι θυσίες χρειάζονται για 
να ανέβει µία παράσταση. Κι αυτό 
έχει µεγαλύτερη αξία από το βρα-
βείο. Τους ευχαριστώ όλους πάρα 
πολύ. Το θέατρο είναι ένα τερά-
στιο όπλο, µε το οποίο µπορούµε 
να πολεµήσουµε την αφοµίωση 
που αργά ή γρήγορα έρχεται στα 
Ελληνόπουλα. Γι’ αυτό θα σας πα-
ρακαλέσω θερµά να βοηθήσου-
µε όλοι µας αυτό το θέατρο που 
υπάρχει εδώ, το µοναδικό ελλη-
νικό θέατρο που έχει αποµείνει. 
Να συµπαρασταθούµε όλοι µαζί 
στον Σταύρο, στη Μέλπω και σε 
όλα αυτά τα παιδιά που έκαναν τό-
σες θυσίες για να δούµε αυτή την 
ωραία παράσταση που απολαύσα-
µε. Το θέατρο είναι πνευµατική 
τροφή για τον άνθρωπο και την 
έχει ανάγκη. Κι η παροικία µας το 
χρειάζεται και πρέπει να βοηθή-
σουµε κι εµείς µε τον τρόπο µας. 
Να φέρουµε τους γνωστούς και 

τους φίλους µας να παρακολου-
θήσουν τις παραστάσεις. Αυτή τη 
βοήθεια θέλουν αυτά τα παιδιά. 
∆εν παίρνουν ούτε χρήµατα ούτε 
τίποτα άλλο. Το χειροκρότηµά σας 
και το χαµόγελό σας είναι η µεγα-
λύτερη αµοιβή που µπορούν να 
πάρουν. Πρέπει να βοηθήσουµε 
να επιβιώσει αυτό το θέατρο. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ».

ΠΑΡΩΝ 
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Μετά το παρατεταµένο χειρο-
κρότηµα του κοινού, ο Μιχάλης 
Γαρυφαλλάκης πήρε ξανά τον 
λόγο για να τονίσει συγκινηµένος: 
«Κάποιος είναι µαζί µας απόψε σ’ 
αυτήν την αίθουσα και χαίρεται 
πάρα πολύ. Ο φίλος µου ο Πέ-
τρος Πρίντεζης. Ευχαριστώ πάρα 
πολύ», είπε.

ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ
Νωρίτερα, ο Σταύρος Οικονοµί-

δης παρέθεσε κάποια στοιχεία για 
την καριέρα του στο θέατρο. «Άρ-

χισε να παίζει θέατρο στην Κρήτη 
από ηλικία 19 ετών και το πρώτο 
έργο του ήταν ο ‘Ερωτόκριτος’ του 
Βιτσέντζου Κορνάρου. Όταν ήλθε 
στην Αυστραλία έπαιξε και σκηνο-
θέτησε περισσότερα από 100 έργα, 
µαζί µε τον αείµνηστο Πέτρο Πρί-
ντεζη και τον αείµνηστο κουµπάρο 
του, τον Νίκο Χριστόπουλο. Ο Μι-
χάλης έπαιξε και σε αρκετές κινη-
µατογραφικές ταινίες στην Αθήνα, 
δίπλα σε µεγάλους ηθοποιούς, 
όπως ο Κώστας Καζάκος, η Τζένη 
Καρέζη, ο Γιώργος Φούντας και 
πολλούς άλλους». Εκεί τον διέκοψε 
ο Μιχάλης Γαρυφαλλάκης για να 
του πει πως ήταν κοµπάρσος στα 
έργα αυτά κι ο Σταύρος Οικονοµί-
δης απάντησε πως «δεν υπάρχουν 
πρωταγωνιστές και κοµπάρσοι, 
αλλά ηθοποιοί». Στη συνέχεια θύ-
µισε ότι ο Μιχάλης Γαρυφαλλάκης 
συµµετείχε και σε κάποιες παρα-
στάσεις του Θεάτρου Τέχνης Αυ-
στραλίας, όπως στον «Ζορµπά» και 
στον «Καραγκιόζη στην Αυστραλία» 
(υποδύθηκε τον Σταύρακα).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ:
∆ΟΥΛΕΨΕ ΠΟΛΥ

«Όσοι έχουν πάρει το Μαντουρίδειο Βραβείο εί-
ναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει πολλά και το 
αξίζουν. Ο Μιχάλης Γαρυφαλλάκης δούλεψε πολύ 
στο παροικιακό θέατρο, µαζί µε τον Πέτρο Πρίντεζη, 
και µου έδωσε µεγάλη χαρά η απονοµή του φετινού 
βραβείου σ’ αυτόν. Νοµίζω πως το Μαντουρίδειο 
Βραβείο είναι σηµαντικό γιατί είναι µία τιµή που γί-
νεται από ανθρώπους του θεάτρου».

ΜΑΝΤΟΥΡΙ∆ΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
2008 ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
2009 ΜΕΛΠΩ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
2010 ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ
2011 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ
2012 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ:
ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

«Ήταν µία σωστή επιλογή των ιθυνόντων να δοθεί 
το βραβείο στον Μιχάλη Γαρυφαλλάκη. Όχι µόνο για 
την θεατρική του δράση στην Ελλάδα, αλλά και για 
την συµµετοχή του στα παροικιακά δρώµενα. Στάθη-
κε ακούραστος, προσέφερε πάρα πολλά στο θέατρο 
και νοµίζω πως ήταν µία σωστή και δίκαιη επιλογή».

Στον Μιχάλη Γαρυφαλλάκη
το 5ο Μαντουρίδειο Βραβείο

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ∆ΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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