
                                                             

                                                              Όνομα_________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Βγαίνει ο Πασάς, ακολουθεί ο υπασπιστής του ο Ταχήρ, ο 
ΧατζηαΒάτης τους βλέπει και γονατίζει.) 

 
ΧΑΤΖ: Σας προσκυνώ Πασά μου. Βρε Καραγκιόζη προσκύνα.  
ΚΑΡ: Δεν προσκυνάω εγώ.  
ΠΑΣ: Τι έγινε Χατζηαβάτη, βρήκες το γραμματικό;  
ΧΑΤΖ: Μάλιστα, μάλιστα από 'δω είναι. (Ο ΧατζηαΒάτης περνάει πίσω .) 
ΧΑΤΖ: Χαιρέτησε Καραγκιόζη μου!  
ΚΑΡ: Σαλαμπαχέερ! (κουνάει το μακρύ του χέρι)  
ΠΑΣ: Καλώς τονε. 
ΚΑΡ: Και τούμπα σαλαμπρρρ...  
ΠΑΣ: Αρκεί παιδί μου, πως σε λένε; 
ΚΑΡ: Καραγκιόζη Καραγκιοζόπουλο ο γιος της μάνας μου, ο γιος του πατέρα       
μου, του Κυρίου δεηθώμεν! Αλληλούια.  
ΠΑΣ: Έχεις μεγάλο όνομα. 
ΚΑΡ: Δεν το παίρνω μαζί μου, για να μην το τσαλακώνω.  
ΠΑΣ: Είσαι μορφωμένος;  
ΚΑΡ: Παραμορφωμένος είμαι. 
ΠΑΣ: Πολύ ωραία, από τους αγράμματους που θα εξυπηρετείς δεν θα        
παίρνεις πεντάρα. 
ΚΑΡ: Και από πού θα πληρώνομαι; 
ΠΑΣ: Θα σε πληρώνω εγώ, θα σου δίνω δέκα λίρες το μήνα. Ελάτε μέσα        
κύριε Καραγκιόζη να διαλέξετε γραφείο και καρέκλα. Αμέσως θα πιάσετε 
εργασία, μπουγιουρούμ. 
ΚΑΡ: Μουτζουρούμ, μούτζουρουμ , Χατζατζάρη! 

(Μπαίνουν όλοι μέσα στο σεράι .) 
 

 

 



 

 
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ 
Σαν χαρακτήρας παρουσιάζεται σοβαροφανής, φουκαράς, αδύνατος  και         
δειλός. Κάνει συνήθως τον τελάλη ή τον μεσίτη βρίσκοντας ανθρώπους για 
διάφορες δουλειές. Συμβολίζει τον κόλακα, τον δουλοπρεπή, τον αιώνια 
συμβιβασμένο  και τον συνεργαζόμενο πάντα με τις δυνάμεις κατοχής,            
όποιες κι αν είναι αυτές. Εμφανίζεται πάντα στην τελευταία σκηνή 
αποχαιρετώντας το κοινό μαζί με τον φίλο του τον Καραγκιόζη. 

 

ΠΑΣΑΣ – ΒΕΖΙΡΗΣ 
Ανώτατος Τούρκος αξιωματούχος και άρχοντας της πολιτείας. Έχει βαθιά 
φωνή, σοβαρό κι αυστηρό ύφος, δηλώνοντας την επισημότητα του και 
αντιπροσωπεύοντας την τουρκική εξουσία και γενικά κάθε μορφή εξουσίας.      
Η φιγούρα του τον παριστάνει επιβλητικό, μεγαλοπρεπή, ντυμένο με πλούσια 
ρούχα. Άλλοτε παρουσιάζεται αξιοσέβαστος με αντίληψη δικαιοσύνης για τον  
λαό του. Στα ηρωικά έργα γίνεται σκληρός, οργισμένος και τυραννικός. 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Γράφω τις παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις στην κατάλληλη στήλη.  
 

 

 

 

 

 

2. Βάζω τις καταλήξεις –οντας ή –ώντας για να σχηματίσω άκλιτες μετοχές: 

Το τρένο έφτασε σφυρίζ____. Τρέχ____ φτάσαμε στο σταθμό. Αγκομαχ____ 
καθίσαμε στις θέσεις μας. Προχωρούσαμε βλέπ____ τα δέντρα να κουνιούνται. 

3. Σχηματίζω τις μετοχές Παθητικής φωνής των παρακάτω ρημάτων και στα    
τρία γένη. (Οι μετοχές αυτές είναι κλιτές και κλίνονται όπως τα επίθετα              
σε –ος, -η, -ο.) 

  

 
 
 
 
 

ΡΗΜΑΤΑ ΑΚΛΙΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ      
(-οντας ή ώντας)  

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΘ. ΦΩΝΗΣ     
(-μενος ή -μμενος) 

     

      

      

   

γράφομαι γραμμένος                    γραμμένη                         γραμμένο 

κουράζομαι ____________________________________________ 

δένομαι ____________________________________________ 

πλένομαι ____________________________________________ 

βάφομαι ____________________________________________ 


