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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Karagiozis och den ekonomiska utvecklingen



Karagiozis och hans bröder lever ett enkelt men lyckligt liv. Karagiozis är en fattig 
man, som tar vilket arbete som helst för att försörja sin familj. Hans bäste vän Chatzi-
avatis hjälper honom ofta att hitta tillfälliga arbeten och nu kommer han med nyheter.
Chatziavatis: “Min käre vän Karagiozis, jag har goda nyheter till dig! Några invest-
erare har kommit hit och de letar efter den som äger skogen utanför stan, de vill köpa 
den och bygga en stor fabrik. De kommer med ekonomisk utveckling, säger de, och 
jobb åt alla! Forskare från utlandet har också kommit hit. Och ingenjörer...”
Karagiozis: “De kommer att ge oss trubbel. Skogen tillhör min farbror, Barba-Gior-
gos. Han kommer inte att sälja den. Han måste ha sina får och getter på bete där.”
Chatziavatis: “Han kommer att ge sig. Vi berättar för honom att han kommer att bli 
en nationell hjälte. Det kommer att sluta med att de reser en staty till hans ära!”
Karagiozis: “Men barnen leker i skogen. Skolorna använder den vid sina utflykter. Vi 
plockar alla blommor där till 1:a maj...”
Chatziavatis: “Kom igen, Karagiozis, det kan vi göra någon annanstans. Fabriken in-
nebär utveckling! Och vi får bra provision om vi kan övertyga din farbror.”
Karagiozis: “Nåväl, jag letar upp honom och föreslår att han säljer skogen. Gå och 
prata med investerarna!”
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Karagiozis går för att hitta sin farbror som är i skogen och vallar sina får och getter. När 
han närmar sig honom ropar han:
Karagiozis: “Var är du faarbroor?”
Barba-Giorgos: “Karagiozis, är det du?”
Karagiozis: “Min kära farbror!”
Barba-Giorgos: “Vad vill du Karagiozis?”
Karagiozis: “Kom ner, jag vill prata med dig!”
Barba-Giorgos: “Här är jag! Jag har kommit ner från kullen för att höra vad du vill.”
Karagiozis: “Min kära farbror, länge leve den ekonomiska utvecklingen!”
Barba-Giorgos: “Vilken utveckling?”
Karagiozis: “Käre farbror! Investerare har kommit hit och de vill att du ska ge dem din 
mark för att bygga en fabrik.
Barba-Giorgos: “Och vilken typ av fabrik kommer det att vara?”
Karagiozis: “Åh, det kommer att bli... du kommer att kunna trycka på en knapp, och då 
mjölkas getterna! Du kommer att kunna trycka på en annan knapp och då tillverkas ost! 
Du kommer att trycka på ännu en knapp så blir det ostpaj!”
Barba-Giorgos: “Jaså, minsann, och får jag någon betalning?”
Karagiozis: “Javisst, käre farbror! Och det kommer att bli bra för vår stad. Folk kommer 
att få arbete. Min fru kommer också att få arbete. Jag kommer att få arbete...”
Barba-Giorgos: “Åh, Karagiozis! Jag är verkligen rörd! Berätta för investerarna att de får 
marken. Adjö, Karagiozis!
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Samma dag börjar investerarna fälla träd och några dagar senare börjar de bygga fab-
riken. Men de som brukade gå till skogen för att njuta av naturen är nu upprörda och 
en efter en kommer de till Karagiozis hus för att protestera.
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Den första som dyker upp är Sior Dionysios, eller Nionios, som Karagiozis kallar 
honom:

Karagiozis: “Åh! Nionios! Välkommen, Nionios!”
Sior Dionysios: “Åh! Åh, Karagiozis! Åh, du och dina idéer!”
Karagiozis: “Vad är problemet, Nionios? Vad har jag gjort? Vad mumlar du om?”
Sior Dionysios: “ Åh! Åh, såg du inte vad som hände? Åh, skogen är borta! Det är slut 
med kantaterna! Jag har ingen plats där jag kan spela min gitarr och sjunga.”
Karagiozis: “Men varför klagar du, Nionios? Nu har vi fått ekonomisk utveckling!”
Sior Dionysios: “ Åh, Karagiozis. Det var bättre förut! Åh, jag gick sjungandes till 
skogen! Vad kan jag göra nu?”
Karagiozis: ”Aha, Nionios, jag förstår att du inte gillar ekonomisk utveckling.”
Sior Dionysios: “Jag tycker inte om det alls! Åh, jag ska protestera. Farväl Kara-
giozis!”
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Här kommer ännu en annan protestant! Det är Morphonios! Han är också väldigt 
missnöjd...
Morphonios: “Min mamma skickade mig för att klaga!”
Karagiozis: “Vem skickade dig?”
Morphonios: “Min mamma. Hon sa till mig: Gå och leta rätt på Karagiozis och klaga. 
Hälsa honom att han är galen!”
Karagiozis: “Varför? Vad har jag gjort?”
Morphonios: “Allt är ditt fel! Du ljög för oss om den ekonomiska utvecklingen. Du 
och Chatziavatis har förstört allting! Αtjoo! Där ser du! Jag nyser och hostar på grund 
av all rök och allt damm. Αtjoo!
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Barba-Giorgos har också fått problem. Även han kommer för att klaga på sin brorson:
Barba-Giorgos: “Kom hit Karagiozis. Åh, du lurade mig! Mina får är sjuka. Jag jobbar hela dagen 
och jag har inte ett öre på fickan! “
Karagiozis: “Jag är ledsen, farbror. Jag kunde inte föreställa mig vad som skulle hända! Jag ska se 
vad jag kan göra nu för att ställa allt till rätta. Jag ska leta upp på Chatziavatis.”
Barba-Giorgos: “Jag ska gå nu och du går och ser vad du kan göra.”
Så, Karagiozis går för att hitta Chatziavatis för att se vad de kan göra för att rätta till situationen.
Karagiozis: “Vad vi har gjort, Chatziavatis! Vi har förstört allting! “
Chatziavatis: “Vi har verkligen förstört allt! Det var den verkliga ekonomiska utvecklingen...”
Karagiozis: “Det är ditt fel, Chatziavatis! Du lurade mig.”
Chatziavatis: “Skyll inte på mig, Karagiozis! Vi blev lurade av de där investerarna och nu klagar 
alla våra vänner på oss. Alla är sömnlösa. Vi måste tänka ut något för att rädda vår stad!”
Karagiozis: “Jag har en idé, min vän!”
Chatziavatis: “Berätta, Karagiozis. Vad har du tänkt ut? “
Karagiozis: “Vi stoppar fabriken!”
Chatziavatis: “Hur ska vi kunna göra det? Vad säger vi? Vi kan inte bara gå till fabriksdirektören 
och säga åt honom att stänga den.”
Karagiozis: “Åh nej! Vi går dit tillsammans med alla våra vänner. Vi ger investerarna pengarna 
tillbaka och behåller en del av fabriken som kulturcentrum. Vi planterar om skogen på marken på 
andra sidan och gör en lekplats också!”
Chatziavatis: ”Bravo Karagiozis! Bra idé! Låt oss gå och hitta våra vänner. Barba-Giorgos, Nion-
ios, Morphonios, alla tillsammans!”16
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