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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ 
 

Μπροςτά από την παράγκα του Καραγκιόζη 
(Μουςικθ. Βγαίνουν χορεφοντασ ο Καραγκιόζησ και ο Κολλητθρησ) 

 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Εεεε, βρε παιδιά! Ππα! 

ΚΟΛΛΗΣΗΡΗ: Ππα, όπα, όπα! 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ·. Γεια ςου, ξιπόλθτθ οικογζνεια. Εεεε, μανοφλα μου!... Αχ, μωρζ, 

κουράςτθκα ςιμερα. Επιτρζπεται, ςτθν εποχι μασ, που ο κόςμοσ πάει ςτθ Σελινθ, να 

πεινάν οι άνκρωποι; (κλαψουρίηοντασ) Ρεινάω, βρε παιδιά. Μόνο με τον φπνο βρίςκω 

ςωτθρία. Και δεν ξανακοιμάμαι; Εδϊ κα ξαπλϊςω, (χαςμουριζται) ζξω από τθν πα-

ράγκα μου, που είναι ωραία... βρομάντηα. (Χαςμουριζται παρατεταμζνα και 

αποκοιμιζται.) 

Ζξω από το ςαράι* 

(Μουςικι. Ο παςάσ υποδζχεται το Χατηθαβάτθ.) 

ΠΑΑ: Γεια ςου, Χατηθαβάτθ, τηάνεμ*. 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Σασ προςκυνϊ και ςασ καλθμερίηω, εφζντθ, ο καθμζνοσ. Μόλισ 

τελείωςα τθ διαταγι ςασ.  

ΠΑΑ: Βρικεσ τον Καραγκιόηθ; Τι ςου είπε; Κ’ αναλάβει να ζβρει τθ βεηυροποφλα; 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Αναλαμβάνει, εφζντθ μου, φτάνει ν’ ακολουκιςουν μαηί του ο 

Μπαρμπαγιϊργοσ, ο Διονφςιοσ και ο Μορφονιόσ. 

ΠΑΑ: Αμζςωσ να τουσ ειδοποιιςεισ να ζρκουν ςτο ςαράι, το καλό που τουσ κζλω. 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: (πολφ δουλικά) Τρζχω, άρχοντά μου, τρζχω ο καθμζνοσ... (Φεφγει) 

(Σε λίγο μπαίνει ο Καραγκιόηθσ) 

ΠΑΑ: Καλϊσ τον Καραγκιόηθ. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ρροςκυνϊ, παςά μου. Τι ςυμβαίνει, εφζντθ μου; Είμαι ςτισ διαταγζσ 

ςου. 

ΠΑΑ: Καραγκιόηθ! Ο επιςτιμων, που ιταν ςτα εργαςτιρια όπου καταςκευάηονται οι 

πφραυλοι, ζκλεψε ζναν πφραυλο. Μαηί του πιρε και τθν κόρθ μου, τθν Εμινζ. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ε, και δεν τον κυνθγοφμε να τον πιάςουμε;  

ΠΑΑ: Αυτόσ τϊρα είναι ςτο διάςτθμα. Εγϊ κζλω το παιδί μου! (Κλαίει) Το παιδί μου, 

Καραγκιόηθ...  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Δεν ζχετε κανζναν άλλο πφραυλο; 

ΠΑΑ: Και βζβαια ζχουμε. Αλλά δεν ζχει οριςμζνα όργανα.  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ε, και δε βάηουμε εμείσ; 

ΠΑΑ: Τι όργανα ζχετε εςείσ; 



2 
 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Απ’ όλα. Μπουηοφκια, κικάρεσ, βιολιά...  

ΠΑΑ: Μθν παίηετε με τθ ςυμφορά μου. Επιςτθμονικά όργανα λζω: Αςφρματο... 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Αςφρματο δεν ζχει; 

ΠΑΑ: 'Οχι. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ·. Τθλεπικοινωνιακό δίκτυο ζχει; Ωρολόγιο καταμετριςεωσ του υδρογείου 

τθσ Οφλεν ζχει; ολόι τθσ ΔΕΘ* για τισ αναλαμπζσ του θλίου δεν ζχει; Τι να κάνουμε; 

ΠΑΑ: Δεν ξζρω. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Τζτοιο κοφτςουρο που είςαι... Γριγορα να ελζγξω τον πφραυλο. 

(Ρλθςιάηουν ςτθ βάςθ εκτοξεφςεων. Ακοφγεται κόρυβοσ μθχανϊν.) 

ΠΑΑ: Αυτόσ είναι ο πφραυλοσ. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ωραία! Άκουςε, παςά μου. Ο τόποσ αυτόσ κα ονομαςτεί Καραγκιοηζδρα. 

Ροπό, κάτι φτερά που ’χει!... Να μπω μζςα; Χμ, πρζπει να τον ελζγξω καλά.  

(Μουςικι. Ηακυνκινό μοτίβο. Μπαίνει ο ςιορ Διονφςιοσ.) 

ΠΑΑ:  Καλϊσ το Διονφςιο. 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ρροςκυνϊ, ςιορ αφζντθ μου. Είμαι ςτισ διαταγζσ ςου, ψυχοφλα μου. Είμαι 

πρόκυμοσ, μα τθν ψυχι τςθ νόνασ μου, να κυςιάςω και τθν καρδία μου. 

(Μουςικι. ουμελιϊτικο μοτίβο. Μπαίνει ο Μπαρμπαγιϊργοσ.) 

ΠΑΑ: Καλϊσ τον Μπαρμπαγιϊργο! 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟ: Γεια ςασ, χαίριτι, καλθμζρα, καλο- βράδ’ τι κάντι πιδιά μ’, καλά 

είμι γω; Μ’ ζκραξισ* και ρουβόλθςα* τουν κατιφουρου για του μαντάτου*. 

ΠΑΑ: Κζλω να ςε πάω ςτον Καραγκιόηθ, Μπαρμπαγιϊργο. 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟ: Μμμμ, χνερ’ κα μ’ καν’ του κλιφτοφδικου.  

ΠΑΑ: Αςτροναφτθ μου, πϊσ τον είδατε τον πφραυλο;  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Με τα μάτια ανοιχτά. Ο πφραυλοσ είναι εντάξει. Να ζρκουν οι 

ακόλουκοί μου αμζςωσ! 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Οφλοι μαηωμζνοι είμαςτε, Καραγκιόηο. Ροφ κα αριβάρουμε*; 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟ: Ορζ μανοφλα μ’. Λδουμζςα κα μποφμε ςτου ςιδερζνιου κλουβί, 

ορζ; 

ΜΟΡΦΟΝΙΟ: Μαμά μου, φοβάμαι... Ουίτ. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ραιδιά, εδϊ κζλει κάρροσ, καρδιά και πλάτθ φαρδιά. Μπρρρ. Μόνο 

δεκείτε καλά. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Λοιπόν, παςά μου, φεφγω. Σου εμπιςτεφομαι τθν οικογζνειά μου. 

Ετοιμάςτε τουσ καυςτιρεσ. Ν’ αναφτεί θ φουφοφ, να ηεςτακεί το μπαροφτι, για να 

φφγουμε. 

ΚΟΛΛΗΣΗΡΗ: Α, πατζρα μου!... 
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ΜΙΡΙΚΟΓΚΟ: Μπαμπάκο μου!... 

ΚΟΠΡΙΣΗ: Μπαμπάκο μου!... 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΙΝΑ: Αχ, αντροφλθ μου!... 

ΠΑΑ: Καραγκιόηθ, καλι αποςτολι, καλό ταξίδι!  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Είςτε όλοι μζςα, να κλείςω τθν πόρτα;  

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ναίςκε*, ψυχοφλα μου. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Γεια ςασ, γεια ςασ!... (Τραγουδάει.) Ζχε γεια, καθμζνε κόςμε... 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Αντίο, παιδόπουλα! 

(φωνζσ λαοφ) 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Και τϊρα θ μεγάλθ ςτιγμι... Δζκα, εννιά, οχτϊ, εφτά, ζξι, πζντε, 

τζςςερα, τρία, δφο, ζνα, μθδζν! 

( Ιχοσ εκτόξευςθσ) 

 

 

Ο ΚΑΑΓΚΛΟΗΘΣ ΑΣΤΟΝΑΥΤΘΣ 

II 

Στο διάςτθμα, μετά από λίγο 

 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Εδϊ αςτροναφτθσ Καραγκιόηθσ. Βρίςκομαι άνω των ιπταμζνων νιςων. 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ουου, Καραγκιόηο, μθν το γζρνεισ, όλο ανάςκελα βρίςκομαι, ορζ. 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟ: Μθν του πασ απ’ τισ λακκοφβισ Καραγκιόη. Βάςτα του καπίςτρι*, 

γιατί ντραλίηουμι*.  

ΜΟΡΦΟΝΙΟ: Κείε, ςιγά, κα πζςω κάτω. 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟ: Ορζ μανοφλα μ’, ζφυγι θ ουρά μασ, Καραγκιόη’. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Βρε, ξεκόλλθςε το πρϊτο πάτωμα του πυραφλου. 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ουου, για ποιο λόγο χτυπιόμαςτε ζτςι, Καραγκιόηο; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Είναι γιατί φτάνουμε ςτον πλανιτθ τθσ Σελινθσ. Σε λίγο 

προςγειωνόμαςτε ςτθ Σελινθ. Δεκείτε.  

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ουου, Καραγκιόηο, βλζπεισ τςίποτςι*;  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Πχι, να φφγει θ ςκόνθ που κάναμε ςτθν προςγείωςθ και κα κατεβοφμε 

μετά. 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ουου, κάτι κοφτερά βουνά που βλζπω!  

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟ: Ορζ μανοφλα μ’, τι κρότ’ είν’ τοφτοι δω, ρε Καραγκιόη’; 

(Ακοφγονται κρότοι κεραυνϊν) 

ΜΟΡΦΟΝΙΟ: Φοβάμαι, μαμά μου… 
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Εδϊ, παιδιά, είναι όλο κεραυνοί. Να βγω ζξω πρϊτοσ εγϊ. Πλοι 

οπλοφοριςτε, (φωνάηει.) Κανζνασ άνκρωποσ εδϊ, βρεεεε!... 

(Ακοφγεται ςιμα αςυρμάτου) 

- Σταπρί, ςταπρόνια, ςταπρί, ςταπρόνια... 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ραιδιά, κάποιοσ μαγειρεφει μακαρόνια εδϊ. Ντυκείτε καλά και βγείτε 

ζξω. Να περπατάτε ςτζρεα, γιατί είναι κρυςτάλλινθ θ γθ και τα βουνά κρφςταλλα εδϊ. 

Ρροςζχτε. 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ουου, τι φωτίεσ είναι ευτοφνεσ που ανάβουνε κει πζρα, Καραγκιόηο; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Εδϊ παιδιά, ζχει κρατιρεσ. Νιόνιο, θφαίςτεια φαίνεται να ζχει. 

Στακείτε, γιατί ζχαςα αυτόνε με τα μακαρόνια. Ροφ πιγε, μωρζ, αυτό το ηϊον; Μζςα 

ςτθ ςπθλιά αυτι μπικε. Τρζχτε όλοι μαηί. Να, ςςς... Ακοφτε; 

- Σταπρί, ςταπρόνια, ςταπρί, ςταπρόνια... 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ραιδιά, προςζχτε. Άνκρωποσ βγαίνει απ’ τθ ςπθλιά μζςα. 

ΚΟΡΗ ΣΟΤ ΠΑΑ: Αχ, Καραγκιόηθ, εδϊ εςφ; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ναι, κι όλθ θ παρζα. 

ΚΟΡΗ ΣΟΤ ΠΑΑ: Είμαι θ κόρθ τθσ Σελινθσ. Ζτςι με ονόμαςε αυτόσ που μ’ ζφερε εδϊ 

πζρα από τθ γθ.  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Μιπωσ είςαι θ κόρθ του πατςά; 

ΚΟΡΗ ΣΟΣ ΠΑΑ: Ναι, του Σουγκρι. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Του Σκουμπρι; Και ποιοσ ς’ ζφερε δω, βρε κορίτςι μου; 

ΚΟΡΗ ΣΟΤ ΠΑΑ: Ο επιςτιμων. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Και ποφ είναι ο επιςτιμων; 

ΚΟΡΗ ΣΟΤ ΠΑΑ: Να, εδϊ, αυτόσ είναι. Είναι ςε αφαςία*.  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Εμπρόσ, πιάςτε τον και βάλτε τον μζςα ςτο διαςτθμόπλοιο. 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ζμπα, Καραγκιόηο, ζτοιμοι είμαςτε. Ράμε, ψυχι μου, καλιά μασ*. 

(ιχοσ εκτόξευςθσ) 

ΔΙΟΝΥΙΟ: Ουου, πολλά κροφταλα* ακοφω, Καραγκιόηο!  

ΜΙΙΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟ: Ορζ μανοφλα μ’, βροντοβολάμε ςτα ντουβάρια*. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Σωπάτε, παιδιά. Σωπάτε και κα ςτείλω μινυμα ςτθ γθ. Εδϊ 

αςτροναφτθσ Καραγκιόηθσ. Ζρχομαι από τθ Σελινθ. Εντόσ ολίγου προςγειωνόμαςτε. 

Ετοιμάςτε να φάμε. 

ΠΑΑ: Σασ περιμζνουμε πλικοσ λαοφ με μεγάλθ υποδοχι. 

(κόρυβοσ προςγείωςθσ) 

(Στθ γθ, μετά από λίγο - επευφθμίεσ λαοφ) 

ΤΠΑΠΙΣΗ·. Ραρουςιάςτε, αρμ! 
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ρατςά μου, φτάςαμε ςϊοσ και αβλαβζσ. Σασ παραδίνω τθν κόρθ ςου και 

τον επιςτιμονα. 

ΠΑΑ: Ραιδί μου! 

ΚΟΡΗ ΣΟΤ ΠΑΑ: Μπαμπά μου! 

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ουου, ιρκαμε ςτ’ αλικεια! 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟ: Ορζ, μανοφλα μ’, πάου ςτου κουνάκι* μ’.  

ΜΟΡΦΟΝΙΟ: Κι εγϊ ςτθ μαμά μου. 

ΠΑΑ: Κζλω κανονιοβολιςμοί να πζςουν, Καραγκιόηθ...  

ΔΙΟΝΤΙΟ: Ουου... 

ΠΑΑ: Να πζςει θ κανονιά θ πρϊτθ... 

'Εξω από τθν παράγκα του Καραγκιόηθ. 

Ο Καραγκιόηθσ εξακολουκεί να κοιμάται. 

(Ακοφγεται δυνατόσ κρότοσ άδειου ντενεκζ.) 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Α, αχ, Ραναγία μου! (Ξυπνάει.) Μανοφλα μου, τι κανόνι ιταν αυτό; 

ΚΟΛΛΗΣΗΡΗ: Ροτιςτιρι ιτανε, δεν ιτανε κανόνι. Στο πζταξα για να ξυπνιςεισ. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Σταπρί, ςταπρόνια, ςταπρί, ςταπρόνια... Ωχ, μανοφλα μου! 

(Ζρχεται ο Χατηθαβάτθσ.) 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Καραγκιόηθ, βρε ςυ, ζψαχνα να ς’ ζβρω. Ροφ ιςουν; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Στθ Σελινθ και τϊρα γφριςα, μωρζ Χατηθχαβιάρθ. 

ΧΑΣΖΗΑΒΑΣΗ: Μα εγϊ ιρκα, βρε τρομάρα ςου, να ςε πάω ςτον παςά, που ςε κζλει. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ροιον παςά, μωρζ; 'Αςε με να χορζψω, να ξεχάςω τουσ... τουσ καθμοφσ 

μου και τισ ταλαιπωρίεσ μου. 

(μουςικι, χορόσ) 
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Λεξιλόγιο 
ςαράι  = επίςθμθ διαμονι του Οκωμανοφ ςουλτάνου ι του διοικθτι οκωμανικισ 

επαρχίασ. 
τηάνεμ  = καλζ μου 
ΔΕΘ  = Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ 
ζκραξισ = (μτφ.) φωνάηω δυνατά ι φωνάηω κάποιον να ζρκει κοντά, καλϊ, 
προςκαλϊ 
ρουβόλθςα = κατεβαίνω τρζχοντασ τθν πλαγιά ενόσ υψϊματοσ 
μαντάτο = είδθςθ 
αριβάρω = καταφκάνω, καταπλζω, φτάνω κάπου χωρίσ να με περιμζνουν,  
   εμφανίηομαι απρόςκλθτοσ 
ναίςκε  = ναι, ναι ςυ καλζ (λευκαδίτικθ διάλεκτοσ) 
καπίςτρι = χαλινάρι, χωρίσ το μεταλλικό εξάρτθμα που μπαίνει ςτο ςτόμα του  
   υποηυγίου 
ντραλίηουμι = ηαλίηομαι 
τςίποτςι = τίποτα 
αφαςία = απϊλεια των αιςκιςεων 
κροφταλα = γενικι ονομαςία μικρϊν κρουςτϊν οργάνων από ξφλο, κόκαλο, μζταλλο 
ι  

άλλο υλικό 
ντουβάρια = τοίχοι 
κουνάκι = κονάκι, αρχοντικό 
 


