
                                                             

                                                               

                                                           Όνομα_________________________   

 

(Ο ΧατζηαΒάτης πηγαίνει να τελαλήσει, ο Καραγκιόζης βγάζει          
έξω το γραφείο και τη καρέκλα, εμφανίζεται ο Γκεμήλ .) 
ΓΚΕΜ: Ολάν Γραμματικέ! 
ΚΑΡ: Ολάν έρχομαι. 
ΓΚΕΜ: Καλημέρα σας. 
ΚΑΡ: Καλημέρα - καλημέρα. 
ΓΚΕΜ: Εσείς είστε ο γραμματικός; 
ΚΑΡ: Εγώ είμαι. 
ΓΚΕΜ: Και πώς σας λένε;  
ΚΑΡ: Καραγκιόζη, εσένα πώς σε λένε; 
ΓΚΕΜ: Εμένα με λένε Γκεμήλ αφέντη. 
ΚΑΡ: Βρε καλώς τον Γκαμήλα αφέντη. 
ΓΚΕΜ: Θέλω να με φτιάξεις ένα γράμμα. 
ΚΑΡ: Που να βρω τόσο μεγάλο φάκελο να σε βάλω μέσα; 
ΓΚΕΜ: Βρε, δε θα κάνεις εμένα γράμμα. Θέλω να γράψω στον αδελφό μου. 
ΚΑΡ: Έτσι μίλα ντε! Κύριε Γκαμήλα σ' ακούω. 
ΓΚΕΜ: Αδελφέ μου Μουσούλια. 
ΚΑΡ: Ξάδελφε μου Φασούλια. 
ΓΚΕΜ: Μόλις έφυγα από την πατρίδα. 
ΚΑΡ: Μόλις έφαγα την τηγανιτή μαρίδα. 
ΓΚΕΜ: Έφτασα στην Ελλάδα. 
ΚΑΡ: Τον πάτησε μια αγελάδα. 
ΓΚΕΜ: Πήγα στην Αθήνα. 
ΚΑΡ: Απ' την πείνα του, έφαγε μια χήνα. 
ΓΚΕΜ: Μετά έφτασα στο Κιάτο. 
ΚΑΡ: Του σπάσανε στο κεφάλι ένα πιάτο. 
ΓΚΕΜ: Τέλος, ξεκίνησα δουλειά μ' έναν φίλο στον Περαία. 
ΚΑΡ: Τον αγάπησε μια νέα. 
ΓΚΕΜ: Πήγαμε στη Χίο και στη Μυτιλήνη.  
ΚΑΡ: Κατάπιε ένα μανταρίνι. 
ΓΚΕΜ: Στην Κρήτη. 
ΚΑΡ: Του πρήστηκε η μύτη. 
ΓΚΕΜ: Επήγαμε στη Σύρα. 
ΚΑΡ: Ωχ!! Είναι γεμάτος ψείρα. 
ΓΚΕΜ: Γιατί φεύγετε; 
ΚΑΡ: Μη με κολλήσεις! 
ΓΚΕΜ: Μα τι λέτε; Σας παρακαλώ μου ξαναδιαβάζετε το γράμμα. 
ΚΑΡ: Τώρα τι κάνουμε; 
ΓΚΕΜ: Μα τι βλέπω εδώ, κουνελάκια ζωγραφίσατε; 
ΚΑΡ: Γιατί δεν σ' αρέσουν; 
ΓΚΕΜ: Ώστε με κοροϊδεύατε τόση ώρα; (φεύγει) 
ΚΑΡ: Καλά που το κατάλαβες! Άλλος, εδώ καλός γραμματικός! (Ξαπλώνει κάτω.) 
  



 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Συμπληρώνω τα κενά: 
ΑΓΛΑΪΑ 
Είναι η γυναίκα του Καραγκιόζ _. Σε παραστάσεις που ο σύζυγ _ ς της 
παντρολογιέται θεωρείτ_  ότι είναι πεθαμέν _. Σε μερικές παραστάσεις 
εμφανίζετ _  ατημέλητ _, άσχημ _ και  γλωσσοκοπάνα. Σε άλλες είναι η απλ _ 
γυναίκα που προσπαθ _  να επιβιώσ _  και να φροντίσ_ την οικογένεια της.  
 
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ 
Είναι ο πρωτότοκ _ ς γιος του Καραγκιόζη, με φτωχ _ κά  μπαλ _ μένα ρούχα, 
ξυπόλητα πόδια και αιώνια πείνα. Είναι αυθάδ _ ς, παμπόνηρ _ ς και συμμετέχ _ 
πολλές φορές στ _ ς πονηριές του πατέρα του, ενώ μεταξύ τους υπάρχ _  μια 
σχέσ _  με παράξενες συγκρούσεις.  

 
2. Βάζω τα παρακάτω υπογραμμισμένα ρήματα στην κατάλληλη στήλη και 

σχηματίζω και τους άλλους χρόνους στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό.  
 

ΓΚΕΜ: Μόλις έφυγα από την πατρίδα. 
ΚΑΡ: Μόλις έφαγα την τηγανιτή μαρίδα. 
ΓΚΕΜ: Έφτασα στην Ελλάδα. 
ΚΑΡ: Τον πάτησε μια αγελάδα. 
ΓΚΕΜ: Πήγα στην Αθήνα. 
ΚΑΡ: Απ' την πείνα του, έφαγε μια χήνα. 
ΓΚΕΜ: Μετά έφτασα στο Κιάτο. 
ΚΑΡ: Του σπάσανε στο κεφάλι ένα πιάτο. 
ΓΚΕΜ: Τέλος, ξεκίνησα δουλειά μ' έναν φίλο στον Περαία. 
ΚΑΡ: Τον αγάπησε μια νέα. 
ΓΚΕΜ: Πήγαμε στη Χίο και στη Μυτιλήνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ  

 φεύγω  έφευγα έφυγα 

      

      

 πατούσε πάτησε 

   

   

   

   

   

   

   


