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Το κείμενο της παράστασης 

 

Ο Καραγκιόζης στον οπωρώνα 
 

Μουσική!!! 
Καραγκιόζης: Ώπα! Ώπα! Γεια σου ξυπόλυτε γιε μου! 
Κολλητήρης: Ώπα! Ώπα! Γεια σου και σένα πατέρα! 
Τραγούδι: Στο Βελβεντό, στο Βελβεντό 
                  Ροδάκινα μαζεύουμε σωρό 
                  Κάθε πρωί, λαρί-λαρό 
                  Κουκνόι ως Κεραμαριό. 
                  Πάμε, πάμε , πάμε στ΄ν΄οπωρώνα 
                  Η καρδιά μου κάνει σαν τρομπόνα 
                  Πάμε, πάμε , πάμε στο χωράφι 
                  Να χορτάσουμε το στομαχάκι! 
Καραγκιόζης: Α! Μερσί μποκού κύριε μανέστρο! Με ξετίναξες στο χορό και 
πεινάω περισσότερο. 
Αγλαϊα: Αααχ! Καραγκιόζη, ο νους σου στο φαϊ είναι μόνο!  
Καραγκιόζης: Όχι μόνο στο φαϊ αλλά και στη μάσα. Λοιπόν κυρίες, κύριοι 
και αγαπητά μου παιδιά, καλώς ήλθατε στην παράστασή μας « Ο 
Καραγκιόζης στον οπωρώνα». Ο Καραγκιόζης και το Θέατρο Σκιών είναι 
το λαϊκό θέατρο που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Ανέθρεψε πολλούς 
ανθρώπους ακόμα και μέσα από κακουχίες και πείνα...Ε! ρε, είπα πείνα και 
πεινάω! Ας πάμε τώρα Κολλητήρη να παίξουμε την παράστασή μας, να 
φάμε, να πιούμε... 
Κολλητήρης: ... και νηστικοί να κοιμηθούμε, πάλι βρε πατέρα; 
Αγλαϊα: Καραγκιόζη, δεν πας να δουλέψεις; Δεν έχουμε να φάμε ούτε 
ψωμί. 
Καραγκιόζης: Δεν έχει ψωμί; Την περασμένη βδομάδα σας πήρα μισό κιλό, 
το φάγατε; 
Αγλαϊα: Να πας στον οπωρώνα, να μαζέψεις ροδάκινα να φάμε. 
Καραγκιόζης: Περιμένω και τον Κολλητήρη να με βοηθήσει! Έχει 
ροδάκινα φέτος. Δεν έχει πολλές ζημιές από τον καιρό. Θα τα βολέψουμε, 
θα τρώμε με χρυσά κουτάλια τρύπια. 
Κολλητήρης: Πάλι στον προ προ προπωρώνα θα φάμε πατέρα; 



Καραγκιόζης: Nαι, Κολλητήρη, θα τρώμε με στοίχημα: 1-2-χ. Ο οπωρώνας 
Κολλητήρη, είναι ένα χωράφι με οπωρωφόρα δέντρα. Τι σας μαθαίνουν 
στο σχολείο, Προ-πό; 
Κολλητήρης: Πρότζεκτ! 
Καραγκιόζης: Προ, προ, προ, σαν τρακτέρ ακούγεται! Τι είναι αυτό; 
Μάθημα; 
Κολλητήρης: Είναι Βιωματική Δράση. Ας το μπαμπάκο, δεν ξέρεις εσύ, φάε 
κάνα κουκούτσι! 
Καραγκιόζης: Ρε σπόρε, έτσι μιλούν στον πατέρα τους τα παιδιά; Πάρε τον 
κουβά και ίσια στο χωράφι. Μπροοοος! 
Κολλητήρης: Πατέρα, νηστικό αρκούδι δε χορεύει. Έχεις τίποτα να μου 
δώσεις να φάω; 
Καραγκιόζης: Όχι, μωρέ αχόρταγε! Τις προάλλες δεν έφαγες ψωμί κι ελιές; 
Κολλητήρης: Και εσύ τι θα κάνεις πατέρα, όσο εγώ θα μαζεύω δδδοράκινα 
στον κουβά; 
Καραγκιόζης: Εγώ θα κοιτώ μήπως περάσει κανένας όξω από τον οπωρώνα 
και του πουλήσω ροδάκινα, να βγάλουμε κανένα ευρώ. 
Κολλητήρης: Πατέρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Τα δδδοράκινα τα 
μαζεύουμε και τα δίνουμε στον ΑΣΕΠΟΠ και στη ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Καραγκιόζης: Στην Πόπη και στη Δήμητρα; 
Κολλητήρης: Στον ΑΣΕΠΟΠ και στη... 
Καραγκιόζης: Ποιοί είναι αυτοί που μας παίρνουν τα ροδάκινα; 
Κολλητήρης: Ο ΑΣΕΠΟΠ και η ΔΗΜΗΤΡΑ είναι Συνεταιρισμοί. Εκεί οι 
δδδδδορακινοπαραγωγοί δίνουν τα δδδδοράκινα και αυτοί βρίσκουν 
αγορές σε όλο τον κόσμο και τα πουλούνε στην καλύτερη τιμή. 
Καραγκιόζης: Χα! Χα! Μπράβο Κολλητήρη! Όλα αυτά τα έμαθες στο 
σχολείο; Είμαι περήφανος για σένα! 
Κολλητήρης: Και τί θα μου δώσεις; 
Καραγκιόζης: Άμα με βοηθήσεις θα σου αγοράσω μια ρέγγα! 
Χατζηαβάτης: Ακούσατεεεε! Ακούσατεεεε! Ντόπιοι και ξένοι, τουρίστες κι 
επισκέπτες, ροδακινοπαραγωγοί Βελβεντού, Πλατανορέματος, Βεροίας! Ο 
πασάς βαρέθηκε να τρώει ροδάκινα. Φέτος δε θέλει να αγοράσει την 
παραγωγή σας. Επιθυμεί να φάει άλλο φρούτοοοο! 
Καραγκιόζης: Να! ( καρπαζιές στη σειρά). Πάρε άλλο φρούτο! Πάρε και 
μήλο, πάρε και ακτινίδιο, πάρε και σταφύλι, πάρε και αχλάδι! Για να μάθει 
ο Πασάς να μας αφήνει με άδειο το τσουκάλι! 
Χατζηαβάτης: Ωχ! Ωχ! Ωχ! Σταμάτα Καραγκιόζη! Γιατί με βαράς πρωί-
πρωί βρε γρουσούζη; 
Καραγκιόζης: Εμ, να αφήσω να πάει μεσημέρι να σε βαρέσω; Στη βράση 
κολλάει το σίδερο. 
Χατζηαβάτης: Δε φταίω εγώ Καραγκιόζη, του Πασά εντολή εκτελώ.  



Καραγκιόζης: Γι αυτό σε βαρώ, για να μην εκτελείς. 
Κολλητήρης: ( πάνω στη ροδακινιά) Μπαμπάκο! Τον σημαδεύω καλά από 
δω πάνω. Να του στείλω ένα δδδοράκινο αεροπλανικώς; 
Καραγκιόζης: ( καρπαζιά) Φύγε Χατζατζάρη μη σε κάνουμε κομπόστα 
ροδάκινο. 
Χατζηαβάτης: ΄Εχε χάρη καϋμένε που έχω να τελαλήσω.  
Καραγκιόζης: Και τι είσαι, κόκορας και θα λαλήσεις; 
Χατζηαβάτης: ( φεύγοντας) Ακούσατεεε, ακούσατεεε... 
Καραγκιόζης: Να, που να δαγκάσεις τη γλώσσα σου, γρουσούζη. 
 
Ακούγεται ροκ μουσική και μπαίνει ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ.  
 
Καραγκιόζης: Εεε! Ψηλέ, ποιός είσαι εσύ; 
ΑΣΕΠΟΠ: Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ. 
Καραγκιόζης: Βρεεε! Καλώς τον ΑΣΕΠΟΠΗ! Πολύ ψηλός είσαι, περίμενε 
να βάλω έναν κουβά, να ανεβώ πάνω για να σε βλέπω καλύτερα! Ωπ! Σ’ 
έφτασα! 
ΑΣΕΠΟΠ: Καραγκιόζη, άκουσες αυτόν που τελαλούσε; 
Καραγκιόζης: Ναι, αυτόν που λαλούσε. 
ΑΣΕΠΟΠ: Καραγκιόζη, θέλουμε τη βοήθειά σου. 
Καραγκιόζης: Τη δική μου τη βοήθεια; Πώς μπορώ να σε βοηθήσω εγώ 
Ασεπόπη ; 
ΑΣΕΠΟΠ: Τρέχα να ειδοποιήσεις όλους τους ροδακινοπαραγωγούς στα 
χωράφια, να συγκεντρωθούμε στο Πνευματικό Κέντρο, να βρύμε μια λύση. 
Αν δεν αγοράσει ο Πασάς την παραγωγή μας, να βρούμε άλλους 
αγοραστές. 
Καραγκιόζης: Αμέσως Πρόεδρε! Κολλητήρηηηης!  
Κολλητήρης: Παρώωων! 
Καραγκιόζης: Έλα μαζί μου. Εσύ θα λαλήσεις στο Μπράβα και εγώ στα 
Μπατάνια! 
 
 
Ακούγεται μουσική Καζαντζίδη και μπαίνει ο Πρόεδρος της Δήμητρας. 
 
Καραγκιόζης: Πολύς καημός! Ωωωχ! Μανούλα μου!  
ΔΗΜΗΤΡΑ: Καραγκιόζη σε χαιρετώ, είμαι ο Πρόεδρος της ΔΗΜΗΤΡΑΣ. 
Καραγκιόζης: Εσύ είσαι η ΔΗΜΗΤΡΑ;..... Μα, τα γιαπράκια τα βιλβινά, 
άντρας είνι, δαν είνι γναίκα! 
( οι δύο Πρόεδροι χαιρετιούνται) 
ΔΗΜΗΤΡΑ: Καραγκιόζη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να 
συγκεντρωθούμε όλοι, να πάρουμε μια απόφαση για τα ροδάκινά μας. Να 



μην πάει χαμένος ο κόπος μας. Να ειδοποιήσεις όλους τους αγρότες, να 
έρθουν στις οχτώ το βράδυ στο Κέντρο το Πνευματικό. 
Καραγκιόζης: Να τους ειδοποιήσω όλους να ξομολογηθούν στον 
πνευματικό.  
ΑΣΕΠΟΠ: Στο Πνευματικό Κέντρο, Καραγκιόζη. 
( Οι δύο Πρόεδροι συζητούν για λίγο με τον Καραγκιόζη και φεύγουν)  
Καραγκιόζης: Κατάλαβα! Τα ροδάκινα θα τα πουλήσουμε στην ελληνική 
αγορά. Θα του δείξουμε εμείς του πολυχρονεμένου. Από Πασά θα τον 
κάνουμε πατσά ψιλοκομμένο με ολίγη από μαρμελάδα ροδάκινο. 
 
Ακούγεται δημοτικό τραγούδι και μπαίνει ο Μπαρμπα Γιώργος. 
 
Καραγκιόζης: Καλώς τον μπάρμπα! Σε περίμενα θειούλη μου, πώς και πώς! 
Μπαρ. Γιώργος: Ανηψίδι μ΄Καραγκιόζ(ι), ρουβόλησα τουν κατήφουρου, 
όπους μ΄έκραξις, να΄ρθω στουν ουπουρώνα για να μι πλεις δρόκνα! 
Καραγκιόζης: Ναι μπαρμπούλη μου, καλά έκανες γιατί έχουμε ανάγκη την 
εσωτερική αγορά. Θα πας στους συνεταιρισμούς μας, τον ΑΣΕΠΟΠΗ και 
στη ΔΗΜΗΤΡΑ και θα κλείσεις τη συμφωνία για την αγορά. Σε μένα θα 
πληρώσεις τα ροδακινοδιόδια γιατί μ΄έπιασε ένας ευρώπονος στην τσέπη. 
Μπαρ. Γιώργος: Ποιοί είνι αυτούνι Καραγκιόζη μ΄; Απού τς΄ξέν(ι) θα 
αγουράσου, δε θα μι πλεις ισύ; 
Καραγκιόζης: Δεν είναι ξένοι μπαρμπα Γιώργο, είναι οι συνεταιρισμοί μας. 
Εκεί συγκεντρώνεται όλη η παραγωγή μας και κλείνονται οι αγορές που θα 
πουληθούν τα ροδάκινά μας. 
Μπαρ. Γιώργος: Αααααα! Καλά πιδί μ΄, να πάου κι γω ικεί, να 
παραγγείλου δρόκνα για τ΄στάν(ι). Να αλλάξουμι κι του μινού στα 
πρόβατα κι στα κατσίκια. Να τα δίνουμι φρούτα. Να φκιάξ(ι) κι η βλάχα 
μ΄ μαρμιλάδις να τς΄πλούμι στ΄ς ξέν(ι). Να! Πάρι κι συ μ΄τ΄ν΄γκλίτσα μ΄ 
ένα ροδακινουδιόδιου! 
Καραγκιόζης: Ωχ! Ωχ! Σταμάτα μπάρμπα μ΄! Όχι τον ανηψιό σου! 
 
Καντάδα Ζακυνθινή για να κάνει την εμφάνισή του ο Νιόνιος. 
 
Καραγκιόζης: Καλώς τα Ιόνια νησιά! 
Νιόνιος: Ονομάζομαι Σιορ- Νιόνιος Φρίγκος, Καραγκιόζη, με ξέχασες; Ωρέ 
είμαι το φιόρο του Λεβάντε, ψυχούλα μου! 
Καραγκιόζης: Ωρέ καλώς το λόρδο του Τζάντε με την καπνοδόχο στο 
κεφάλι! Νιόνιο, το πήρες το μήνυμα που σου ΄στειλα. Άσε τις καντάδες και 
τρέχα στους συνεταιρισμούς μας να αγοράσεις τα ροδάκινά μας, να πας 
στα Ιόνια νησιά να τα πουλήσεις, να μας δώκεις ευρώ να ταϊσουμε τα 



κολλητήρια μας, γιατί λόρδε μου τα΄χει κόψει μια λόρδα μεγαλύτερη από 
την καμινάδα σου! 
Νιόνιος: Ουουου! Και πόσο τα πουλάς Καραγκιόζο μου; 
Καραγκιόζης: ( του δίνει καρπαζιά) Ουουου! Τα πουλώ όσο τα δίνω Νιόνιο 
μου! Παζάρια δε θέλω. 
Νιόνιος: Τα πεθαμένα σου! Πάει να πει, τι βαράς έτσι άγαρμπα διαόλου 
σκύλε; 
Καραγκιόζης: Μα πώς ήθελες να σε βαρέσω, διαόλου καμινάδα; 
Νιόνιος: ποιανού είναι τα ροδάκινα ψυχούλα μου; 
Καραγκιόζης: Απ΄όλων, ψυχούλα μου! 
Νιόνιος: Πα να πει, του Απόλλωνα, του θεού τση μουσικής; 
Καραγκιόζης: ...και της Δήμητρας, της θεάς της γεωργίας και του Ασεπόπη 
του Πρ... 
Νιόνιος: (τον διακόπτει) Βουρλισία θα μού΄ρτει, μα το θεό! Μίλα, 
διαλομόμολο, να μη σου στραπατσάρω τη μάπα, που με κογιονάρεις; 
Καραγκιόζης: Λοιπόν, σκυλόφραγκε, διαλοκαπελαδούρα. Τα ροδάκινα θα 
τα πάρεις από τους συνεταιρισμούς μας, εκεί θα κλείσεις τη συμφωνία. 
Νιόνιος: και πόσο πάει το κιλό, πα να πει, τζογούλα μου; 
Καραγκιόζης: Τρία τσουβάλια ευρώ, αλλά δεν πειράζει, για σένα θα 
κάνουμε έκπτωση. Πλήρωσε πέντε τσουβάλια ευρώ και πάρτα, χαλάλι σου. 
Σε μένα θα πληρώσεις τον κόπο μου για τον ευρώπονο που έχω στο 
στομάχι μου. 
Νιόνιος: Ντιπ, παραλέκοτος είσαι ωρέ Καραγκιόζο; Τα πέντε τσουβάλια 
ευρώ είναι περισσότερα από τα τρία τσουβάλια; 
Καραγκιόζης: Δε σου λέω, ναι, μα μεταξύ μας δεν πειράζει. Μηδέν 
παρεξήγησις. Τέλος πάντων δώσε ό,τι έχεις... 
Νιόνιος: Να, δέκα σεντς πα να πει, έχω.. 
Καραγκιόζης: ...δε..με..συμφέρει..χάνω τα λεφτά μου... κι εξευτελίζονται και 
οι αγροτικές μου επιχειρήσεις... τέλος πάντων, έλα να σε πάω στους 
συνεταιρισμούς μας να κάνεις την αγορά. 
Νιόνιος: ....ε! Μια στιγμή να πάω να φέρω την καρότσα μου κι αριβάρω 
σούμπιτο! 
Καραγκιόζης: Πήγαινε κι ώσπου να φτύσω να΄σαι πίσω! 
(φωνάζει) Εδώ το καλό πράμα!! Προφτάστε! Προφτάστε! Προφτάστε! Όλες 
οι ποικιλίες, ρετ, μαρία μπιάνκα, μαρία πενταγιώτισσα, γερμάδες, χαλ, 
συμπήρυνα... 
 
Ακούγεται το τραγούδι του Μορφονιού. Ο Καραγκιόζης σταματάει να 
διαλαλάει για να τον υποδεχτεί. 
 
Μορφονιός:  Εγώ είμαι ο Μορφονιός Λεβέντης ξακουστός 



Καραγκιόζης: ( τραγουδιστά) απ΄το Δαφνί σκαστός!( καρπαζιά). 
Μορφονιός: Ουίτ! Θα σε φονέψω. Τι βαράς βρε Καραγκιόζη; 
Καραγκιόζης: Μη φωνάζεις βρε μπουζουκοκέφαλε και μου τρομάξεις τις 
ροδακινιές και ρίξουν τα ροδάκινα και αποβάλλουν. 
Μορφονιός: Μαμά μου! Φοβάμαι! Τι είναι οι ροδακινιές; Τι θα μου 
κάνουν; 
Καραγκιόζης: Δέντρα είναι, που κάνουν ροδάκινα... που εσύ θα αγοράσεις. 
Μορφονιός: Και πόσο κοστίζει το κιλό; 
Καραγκιόζης: Το κιλό κοστίζει καμιά εξηνταριά τσουβάλια ευρώ, μα 
επειδή ξέρω που είσαι φτωχαδάκι, δώσε μου μόνο τρία τσουβάλια ευρώ. 
Μορφονιός: Ουίτ! Και που να βρω τόσα λεφτά βρε Καραγκιόζη; Η μαμά 
μου μου έδωσε να κρατώ μόνο είκοσι σεντς. 
Καραγκιόζης: Δεν πειράζει! Χαλάλι σου! Δώσε μου εμένα τα λεφτά που 
έχεις, για τον κόπο μου, και μετά στρίψε αριστερά με τη μυταρόλα σου – 
σαν κλαρίνο είναι! – και θα βγεις στον ΑΣΕΠΟΠΗ και λίγο παρακάτω θα 
συναντήσεις και τη ΔΗΜΗΤΡΑ. Μ΄αυτούς θα κάνεις τη συμφωνία. 
Μορφονιός: Ουίτ! Φοβάμαι! Δεν τους ξέρω αυτούς. Τι θα μου κάνουν; 
Θέλω τη μαμά μου! ( φεύγει). 
Καραγκιόζης: Δεν πρόκειται να κάνω προκοπή με δαύτον. Πρέπει να 
σκεφτώ κάτι άλλο. Να κάνω ένα χουνέρι του Πατσά που θα το θυμάται σε 
όλη του τη ζωή. 
Χατζηαβάτης: Ακούσατεεεε! Ακούσατεεε! Βελβεντινοί και Κερκυραίοι! 
Παλαιογρατσανίτες και Καταφυγιώτες! Σκουλιαριώτες και Βεροιώτες! Ο 
πολυχρονεμένος μας Πασάς δε θέλει άλλα ροδάκινα! Θέλει άλλο 
φρούτοοο! Όσοι από εσάς καλλιεργείτε άλλο φρούτο να περάσετε από το 
Σεράι του να σας κάνει τις παραγγελίες του! 
Καραγκιόζης: Ποιός ουρλιάζει όξω απ΄το χωράφι μου και μου τρομάζει τα 
ζουμερά μου ροδάκινα; Θα μου τα κατσιάσει! Τί έπαθες πρωί- πρωί 
Χατζατζάρη και πήρες ψηλά τον αμανέ;  
Χατζηαβάτης: Τι να κάνω Καραγκιόζη; Ο μεγάλος μας Βεζύρης με διόρισε 
τελάλη! 
Καραγκιόζης: Και τί πουλάς Χατζατζάρη; 
Χατζηαβάτης: Δεν πουλώ Κραγκιόζη. 
Καραγκιόζης: Εμ, τότε τι αγοράζεις; 
Χατζηαβάτης: Ούτε αγοράζω. 
Καραγκιόζης: Εμ, αφού ούτε πουλάς, ούτε αγοράζεις, γιατί γκαρίζεις; 
Χατζηαβάτης: Διαλαλώ, Καραγκιόζη, διαλαλώ να βρω το άλλο φρούτο που 
θέλει ο Πασάς. Καραγκιόζη, εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Ξέρεις τους 
αγρότες, τους Προέδρους των Συνεταιρισμών, κάτι θα βρεις. 
Καραγκιόζης: ( του δίνει μια καρπαζιά). 
Χατζηαβάτης: Γιατί βαράς βρε Καραγκιόζη; 



Καραγκιόζης: Για να σκεφτώ... Άσε με μόνο μου, εδώ κάτω από τη 
ροδακινιά και..... 
Χατζηαβάτης: ( τον πλησιάζει και τον καλοπιάνει). Καραγκιόζη, μήπως 
είσαι εύκολος να τελαλήσουμε μαζί; Θα πάρουμε δέκα ευρώ και θα τα 
μοιράσουμε. Πέντε ευρώ εγώ και πέντε ευρώ εσύ. 
Καραγκιόζης: Αν είναι για ευρώ, πάμε. 
Χατζηαβάτης: Άκου λοιπόν τι θα λες.... Ό,τι λέω εγώ θα λες και συ. 
Ακούσατεεεε! Ακούσατεεε!.... 
Καραγκιόζης: Αυτά τ΄ακούσαμε, παρακάτω. 
Χατζηαβάτης: ( επαναλαμβάνει τα προηγούμενα πολύ γρήγορα). 
Καραγκιόζης: Εεεεεε! Σιγά γρουσούζη. Ένα τσουβάλι λόγια μια χαψιά τα 
έκανες. Ένα, ένα. 
Χατζηαβάτης: Ο πολυχρονεμένος μας Πασάς.. 
Καραγκιόζης: Ο κακοχρόνο νάχει Πασάς.. 
Χατζηαβάτης: δε θέλει άλλα ροδάκινα... 
Καραγκιόζης: λέει όλο πάχυνα, πάχυνα... 
Χατζηαβάτης: Θέλει άλλο φρούτο... 
Καραγκιόζης; Και θέλει άλλο ρούχο... 
Χατζηαβάτης: Όσοι από εσάς καλλιεργείτε άλλο φρούτο... 
Καραγκιόζης: όσοι από σας καλλιεργείτε καμμένο βούρλο... 
Χατζηαβάτης: να περάσετε από το Σεράι του να σας κάνει τις παραγγελίες 
του. 
Καραγκιόζης: να περάσετε με τη σειρά, να του μετρήστε τα πλευρά με τα 
βούρλα τα ξερά! 
Χατζηαβάτης: Λοιπόν, καλή δουλειά Καραγκιόζη! 
Καραγκιόζης: Τώρα μάλιστα! Θα σκάσω εγώ τα ποδάρια μου, να γυρίζω 
στις γειτονιές και να λαλώ για τον πατσά που δε θέλει άλλα ροδάκινα. Θα 
ξαπλώσω κάτω από τη ροδακινιά, να πάρω έναν υπνάκο, να ξεχάσω και τη 
λόρδα μου. Να εδώ θα περιμένω το Χατζατζάρη, να μου φέρει τα πέντε 
ευρώ...ΩΩΩΧ! ωωωωχ! Βρέχει κουκούτσια! Ποιός είναι πάνω στη 
ροδακινιά; Κατέβα κάτω γρήγορα βρε, φανερώσου! 
Κολλητήρης: Μπαμπάκο, μπαμπάκο! Εγώ είμαι, έτρωγα δδδδολάκινα για 
μου΄κοπθε μια λόλδααα!  
Καραγκιόζης: Εσύ είσαι σπόρε; Κατέβα κάτω, μη σε κατέβω εγώ. 
Κολλητήρης: Πατέλα όθο θε πελίμενα μου ήλθε η επιφοίτηση της 
δδδολακινιάς! Εύληκα πατέλααα! 
Καραγκιόζης: Γιατί, τι έχασες; 
Κολλητήρης: Μπαμπάκο, βλήκα τη λύθη. Θέλει δδδολάκινα ο Παθάθ; 
Καραγκιόζης: Όχι ο τρισκατάρατος. 
Κολλητήρης: Αφού ο Παθάθ δε θέλει δδδδδολάκινα, θα του πουλήθουμε 
Βελβεντίνεθ. 



Καραγκιόζης: Από τα πολλά που έφαγες σε πείραξαν στο μυαλό. Πήδα 
κάτω να μου εξηγήσεις. 
Κολλητήρης: Πήδηθα μπαμπάκο! Του Παθά, λέω, να του πουλήθουμε 
βελβεντίνεθ. ΔΔΔολάκινα με ονοματεπώνυμο και θθθήμα! Δεν είδεθ τη 
διαφήμιθη που τώλα τα δδδολάκινα έχουν θθήμα; 
Καραγκιόζης: Μα! Όλες τις καρλάπες που φόρτωσα! Εμείς θα του 
πουλήσουμε ροδάκινα αλλά ο Πασάς θα αγοράσει  άλλο φρούτο που το 
λένε Βελβεντίνη. Κοίτα που μικρός μας βρήκε λύση! Κολλητήρη, εσύ 
περίμενε εδώ το χατζατζάρη που θα σου δώσει τα πέντε ευρώ κι εγώ τρέχω 
να ειδοποιήσω τους Προέδρους των συνεταιρισμών.  
Κολλητήρης: Να τον πελιμένω πάνω θτη δδδολακινιά πατέλα; 
Καραγκιόζης: Δε μου λες βρε σπόρε γιατί ψευδίζεις; 
Κολλητήρης:  Μου΄θπαθαν δυο δόντια γιατί δάγκωνα και τα κουκούτθια. 
 
Μουσική! Εμφανίζονται οι δύο Πρόεδροι με τον Καραγκιόζη. 
 
ΑΣΕΠΟΠ: Μπράβο, Κολλητήρη! Χάρη σε σένα τα ροδάκινα δεν 
ξεπάγιασαν στα ψυγεία! Έγιναν Βελβεντίνες για τον Πασά και.. 
ΔΗΜΗΤΡΑ: ... κομπόστες, μαρμελάδες και χυμός για την ελληνική αγορά!  
Αγλαϊα: Αααχ! Ανδρούλη μου, Καραγκιόζη, μπράβο! Επιτέλους θα 
φάμεεεε! 
Καραγκιόζης: Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδιά! Το έργο μας έλαβε 
τέλος! Ευχόμαστε στους Προέδρους των συνεταιρισμών μας και στους 
ροδακινοπαραγωγούς Καλή παραγωγή και Καλές αγορές! Και τώρα όλοι 
μαζί θα φάμεεε! Θα πιούμεεεε! Και θα τραγουδήσουμεεε! 
 
                                                  Τραγούδι τέλους:  

Εμένα φίλε με λένε Καραγκιόζη 
Παντού κερδίζω 

Κι ας μην κρατάω κόζι! 
Κι αν κάνω κουτσουκέλες κάπου κάπου 

Τόχω στο αίμα μου πάππου προς πάππου! 
Γεια σου μάνα μου Ελλάς! 

Είμαι κλεφτοφουκαράς 
Μα δε μοιάζω με τους άλλους 

Του τρανούς και τους μεγάλους 
Πού΄χουνε μακρύ το χέρι 

Και κρατά το μαχαίρι! 
Κι ούτε μοιάζω με το μάγκα 

Που όταν ξέμεινε από φράγκα 
Σήκωσε όλα τα ταμεία 

Να τα πάει στην Ελβετία! 


