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(Εμφανίζεται ο Μπαρμπαγιώργος.) 
ΚΑΡ: Γεια σου μπαρμπούλη μου!  
ΜΠΑΡ: Τι κάνεις εδώ ρε ανηψούδι;  
ΚΑΡ: Είμαι ο γραμματικός του σεραγιού!  
ΜΠΑΡ: Είσαι γραμματιζούμενος; Ρε Νααα! 
ΚΑΡ: Κάτσε ρε μπάρμπα, μη βαράς! Εσύ τι  
         κάνεις εδώ στην πόλη; 
ΜΠΑΡ: Ήρθα να δω το παιδί μου το Μητρούση που είναι στρατιώτης        
             και θέλω να γράψω γράμμα στη θεία σου τη Μαλάμω. 
ΚΑΡ: Ρε μπάρμπα το γράμμα θ' αργήσει, γιατί δε την παίρνουμε στο  
        τηλέφωνο;  
ΜΠΑΡ: Τι είναι κειο το τηλέφουνο;  
ΚΑΡ: Μαρμελάδα, τρώγεται με φρέσκο βούτυρο! (Του δείχνει το 
χωνί.)    
         Να Μπαρμπαγιώργο, το βλέπεις αυτό, από δω θα πάρουμε τη  
         θεία Μαλάμω!  
ΜΠΑΡ: Αυτή η χωνάρα χωράει είκοσι κιλά καλαμπόκι! 
ΚΑΡ: Ποια χωνάρα; Αυτό είναι το τηλέφωνο! Υπάρχει άλλο ένα στο  
        καφενείο του χωριού για να μας μιλήσει η γυναίκα σου!  
ΜΠΑΡ: Από δω μέσα θα μιλήσει η Μαλάμω;  
ΚΑΡ: Ναι ρε θείε, περίμενε… 

    Ναι! Εκεί καφενείο ο Πλάτανος; Θα μου φωνάξετε τη Μαλάμω; 
    Τη θέλει ο άντρας της ο Μπαρμπαγιώργος.  

ΜΠΑΡ: Άμα δε μιλήσει η Μαλάμω, θα σε αφαλουκόψω!  
ΚΑΡ: Αφού θα μπω εγώ κάτω από το τραπέζι, πώς δε θα μιλήσει… 
ΜΠΑΡ: Αϊ πούσι Μαλάμω! 
ΚΑΡ: Εδώ είμαι Γώγο μου. 
 (Ο Καραγκιόζης μιλάει με γυναικεία φωνή κάτω από το τραπέζι .)  
ΜΠΑΡ: Όι, εσύ είσαι Μαλάμω; 
ΚΑΡ: Ναι Γώγο μου, πως τα περνάει το παιδί μας ο Μητρούσης; (Μιλάει  
γυναικεία .) 
ΜΠΑΡ: Καλά είναι, τον είδα στο στρατόπεδο. Θα γίνει και λοχίας. 
ΚΑΡ: Μπράβο Γώγο μου!  
ΜΠΑΡ: Η γίδα η κατσικοκέρα τι κάνει; 
ΚΑΡ: Εψόφησε Γώγο μου!  
ΜΠΑΡ: Εψόφησε; 
 (Αφήνει το χωνί να πέσει, βλέπει τον Καραγκιόζη σκυμμένο .)  
           Ορέ χωμένος κάτω από τα τραπέζια είναι και κάνει τη Μαλάμω! Έλα   
           δω ρε!  Να! Να! Να! 
ΚΑΡ: Ωχ, ωχ, ωχ, ένα βράδυ πού 'βρεχε. (Τραγουδάει μπαίνοντας στην 
παράγκα .) 
 



 
 
ΜΠΑΡ: Θα ματάρθω να σε αφαλουκόψω. Να μάθεις να κοροϊδεύεις το θείο  
            σου! 

    (Φεύγει ο Μπαρμπαγιώργος και ο Καραγκιόζης μένει στην παράγκα.) 
 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ 
Είναι θείος του Καραγκιόζη που τον συμβουλεύει και μερικές φορές φτάνει      
να τον προστατεύει και να τον υπερασπίζεται. 
Είναι ο τύπος του βουνίσιου Έλληνα, το επάγγελμα του είναι τσοπάνος,            
κατοικεί στην στάνη του και είναι αρκετά πλούσιος. 
Ντυμένος με την εθνική ενδυμασία των βουνίσιων Ελλήνων, φουστανέλα, 
τσαρούχια, με μια γκλίτσα και στον ώμο κρεμασμένο το ταγάρι. 
Ο αγνός Έλληνας πατριώτης, ψηλός, δυνατός, αυθεντικός, απλός, χωρίς 
ιδιαίτερες γνώσεις. Έχει κι αυτός όμως τις αδυναμίες του, είναι τσιγκούνης       
και προληπτικός. 

 

ΠΙΤΣΙΚΟΚΟΣ 
Το μικρότερο μέλος της οικογένεια των Καραγκιοζοπουλαίων. 
Μιλάει με την αστεία γλώσσα των μικρών παιδιών .Τον συναντάμε επίσης και 
με διαφορετικό όνομα όπως Μιριγκόκος. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 
Συμπληρώνω τους παρακάτω πίνακες: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ενεστώτας Παρατατικός  Αόριστος  
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Ενεστώτας Παρατατικός  Αόριστος  

 συναντώ    

      

      

   

   

   


