
                                                             

                                                              Όνομα_________________________   

 

 

 

(Εμφανίζεται ο Μορφονιός 
τραγουδώντας .) 

 

 

ΜΟΡΦ: Μένα με λένε Μορφονιό, της μάνας μου καμάρι, κι όλες οι νιες 
τρελαίνονται, ποια θα με πρωτοπάρει. Ουίτς! 

ΚΑΡ: Εδώ ο καλός γραμματικός!  Ααα! Μανούλα μου, ένας ελέφαντας! 
(Ανεβαίνει στην παράγκα .) 

ΚΑΡ: Άνθρωπος είναι, πω πω μια μυτάρα, σαν προβοσκίδα είναι! 
(Κατεβαίνει από την παράγκα .) 

 ΚΑΡ: Κοίτα μύτη ! Οκτώ σουβλάκια στη σειρά καρφώνει! Κύριος! Κύριος! 
(Τον σκουντάει .) 

ΜΟΡΦ: Σε μένα μιλήσατε; 
ΚΑΡ: Ναι, τι κάνεις, καλά είσαι; 
ΜΟΡΦ: Στραβομάρα, μου τραβάς τη μυτούλα μου. 
ΚΑΡ: Τι μυτούλα, αυτή είναι σαν μελιτζάνα. 
ΜΟΡΦ: Ήρθα να μου γράψεις γράμμα στην αγαπημένη μου μπεμπέεεκα! 
ΚΑΡ: Σ' ακούω. 
ΜΟΡΦ: Αγαπημένη μου μπεμπέεεκα! 
ΚΑΡ: Πιο σιγά, με ξεκούφανες, σαν γάιδαρος γκαρίζεις! 
ΜΟΡΦ: Από τότε που έφυγες... 
ΚΑΡ: Ναι. 
ΜΟΡΦ: Ούτε τρώω... 
ΚΑΡ: Δεν τρως; 
ΜΟΡΦ: Όχι! 
ΚΑΡ: Να φέρνεις το φαί σου να το τρώω εγώ.  
ΜΟΡΦ: Ούτε κοιμάμαι... 

(Πλησιάζει στο γραφείο βάζοντας τη μύτη του στο μελανοδοχείο .) 
ΚΑΡ: Πρόσεχε που Βάζεις τη μύτη σου!  
ΜΟΡΦ: Γράφε βρε ασχημομούρη!  
ΚΑΡ: Μάλιστα όμορφε!  
ΜΟΡΦ: Μπεμπέκα γύρνα πίσω... 
(Ξαναβάζει τη μύτη του και ο Καραγκιόζης του δίνει μια σφαλιάρα .)  
ΚΑΡ: Μπλε έκανες τη μύτη σου και μου λέρωσες το γραφείο!  
ΜΟΡΦ: Ουίτς! Μπουμπούνα ,πάρε μια καρπαζιά!  
ΚΑΡ: Αααχ, θα μου βγάλεις το ματάκι μου με τη μυτάρα σου! Να! Να! Να! 

(Τον δέρνει .) 
ΜΟΡΦ: Πάω να το πω στη μαμά μου.  
ΚΑΡ: Ωχ, φασαρίες θα 'χουμε.  

(Μπαίνει στην παράγκα .) 



 
 
 

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ 

 Σύμφωνα με το όνομα του είναι ωραίος, μοντέρνος, χωρίς ενδιαφέροντα.         

Με τις εκδηλώσεις του φανερώνει την επιπόλαιη μόρφωσή του. 

Είναι κοντός κι έχει ένα πελώριο κεφάλι, προφανώς για να χωρέσει όλη την 

«εξυπνάδα» του, και μια χαρακτηριστική τεράστια μύτη. 

 Αγνοεί την δυσμορφία του και πιστεύει πως είναι όμορφος. Κοροϊδεύει τους 

άλλους ως άσχημους. Το τραγούδι που συνοδεύει την εμφάνιση του στη σκηνή 

είναι κωμικό και ερωτικό, και ανακοινώνει τα εξής : «Μένα με λένε Μορφονιό, 

της μάνας μου καμάρι κι όλες οι νιες τρελαίνονται, ποια θα με πρωτοπάρει.»      

Η φωνή του είναι μακρόσυρτη και κάθε φράση του τελειώνει με το 

χαρακτηριστικό ουίτς, που προκαλεί γέλιο. Ο χαρακτήρας του είναι μαμόθρεφτος 

και πάντα ερωτοχτυπημένος, σατιρίζει τον ψευτοδιανοούμενο. 

 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ 

Είναι ο δεύτερος γιος του Καραγκιόζη και τον γνωρίζουμε και με το όνομα  

«Κοπρίτης». Όμοιος με τον μεγαλύτερο αδερφό του, τόσο στην εμφάνιση, όσο          

και στον χαρακτήρα. Είναι υπερκινητικός και δε σωπαίνει ποτέ. Υποδύεται τον 

κουτό, ενώ αντίθετα είναι πανέξυπνος κι ετοιμόλογος. Όταν βγαίνει στη σκηνή 

κερδίζει το γέλιο και την συμπάθεια του κοινού με τις αστείες ατάκες του.  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Γράφω τα παραπάνω υπογραμμισμένα ρήματα στην κατάλληλη γραμμή. 

-ίζω:__________________________________________________ 

-ώνω:_________________________________________________ 

-αίνω:_________________________________________________ 

-εύω:_________________________________________________ 
 

2. Γράφω τι σημαίνουν οι σύνθετες λέξεις: 

μακρόσυρτη:_______________________________________ 

μαμόθρεφτος:____________________________________________ 

ερωτοχτυπημένος:________________________________________ 

ψευτοδιανοούμενος:_______________________________________ 


