
                                            Δρώμενο – αποκριάς 2013 
                      Μια φτιασιδωμένη Ελένη , η σωτηρία της πατρίδας 
Τα πρόσωπα: Ο ντελάλης, ο πρωθυπουργός, ο Πλούτος, το φλασάκι, η 
Ελένη, ο χορός 
( Ο κόσμος στριμωγμένος σαν μέσα σε τούνελ) 
Ντε – Κοζανίτισες, Κοζανίτες, φορολογούμενοι πολίτες, 
Τρέξτε, ελάτε να σωθείτε, απ’ το χρέος σας να βγείτε 
Χο (οι πολίτες ανήσυχοι) : Να βγούμε ή να μπούμε; 
Ντε – Γιατί είναι κανένας απ’ έξω; 
Χο – Όχι, όχι, όλοι μέσα είμαστε στο τούνελ. Όλο και πιο μέσα 
μπαίνουμε και ποτέ δεν βγαίνουμε  
Ντε – Τώρα ήρθε η ώρα 
Χο – Ποια ώρα; Της μοιρασιάς; 
Ντε – Όχι της επίσκεψης. Στην πόλη μας ήρθε ο πρωθυπουργός, για να 
ξεσκάσει κι αυτός αποκριάτικα. 
Χο – Ο πρωθυπουργός; Και τι μας έφερε; Λεφτά; 
Ντε - Όχι ακόμα, αλλά μαζί του έρχεται και ένα θεϊκό πρόσωπο, ο 
Πλούτος? 
Χο – Ο Πλούτος; 
Ντε – Ναι, ο Πλούτος, και μας έφερε 2 δώρα μοναδικά και μαγικά? 
Χο – Και ποια είναι αυτά; 
Ντε – Αα είναι η ωραία Ελένη, η πιο όμορφη γυναίκα της Ευρώπης ( 
αυτή που τρελαίνει τη Μέρκελ ). Ήρθε για να διασκεδάσει αποκριές στην 
Κοζάνη, να ομορφύνει την πόλη μας. Και… το φλασάκι? 
Χο – Ποιο φλασάκι; 
Ντε – Αυτό που έκανε ο δικός μας, ο Παπακωσταντίνου. 
Χο – Αλήθεια; Και πού είναι τώρα το φλασάκι; 
Ντε – Αυτό θα μας το ειπεί τώρα ο πρωθυπουργός. 
          Κύριε πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε στην πόλη μας. Έχετε το 
λόγο. Λεφτά μας                            είπατε   υπάρχουν. 
Πρω – Λαέ της Κοζάνης, είμαι συγκινημένος που είμαι ανάμεσά σας. 
Βεβαίως λεφτά υπάρχουν, όπως και μέτρα υπάρχουν πολλά. 
Χο – Τι μέτρα; Κι άλλα μέτρα; Δεν τα μετράτε καθόλου; Δεν έχετε 
λογαριασμό; 
Πρω – Τώρα είναι άλλα. Τα παλιά, οι περικοπές δεν απέδωσαν 
ικανοποιητικά. Τώρα    
άρχισαν τα καινούργια, οι φόροι. 
Χο – Τι πάει να πει περικοπές; 
Πρω – Κόβουμε στη μέση μισθούς, συντάξεις, δαπάνες για Παιδεία και 
Υγεία. 
Χο – Και γιατί κόβετε τους μισθούς; 
Πρω – Γιατί παραγίναμε πολλοί οι καλοπερασάκηδες σ’ αυτόν τον τόπο 
και δεν χωράμε πλέον. 



Χο – Και τις συντάξεις, για την υγεία γιατί τα κόβετε; Γέροι, άρρωστοι 
δεν μπορούν να αγοράσουν φάρμακα. 
Πρω – Γέμισε ο τόπος απ’ αυτούς, ας πεθάνουν, να καθαρίσει ο τόπος. 
Χο – Και την παιδεία; Γιατί; Δεν θα σπουδάζουν τα παιδιά πλέον; 
Πρω – Όχι φυσικά, γιατί πολλοί ως τώρα έμαθαν περισσότερα απ’ όσα 
έπρεπε και μας κρίνουν συνεχώς. Γι αυτό λοιπόν, θα τους πατήσουμε το 
κεφάλι, να μην το ξανασηκώσουν. 
Χο – Ποιος τα μετράει όλα αυτά τα μέτρα; 
Πρω – Ο Προκρούστης. 
Χο – Ααα αυτός ο τρομερός? Και τι κάνει αυτός;  
Πρω – Αυτός κόβει ό,τι περισσεύει. 
Χο – Και τι περισσεύει; 
Πρω – Οι μισθοί, οι συντάξεις, τα επιδόματα, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα 
Χο – Και φόρους γιατί πληρώνουμε; 
Πρω – Για να μαζέψει χρήματα το κράτος.  
Χο – Και για ποια πράγματα θα πληρώσουμε φόρους; 
Πρω – Για όλα: για το σπίτι, για το παιδί, για τον άντρα, για τη γυναίκα, 
γιατί τρως, γιατί αναπνέεις, γιατί γελάς, γιατί κλαίς για όλα? 
Χο – Όλα αυτά περισσεύουν; Και πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι; 
Πρω – Και γιατί να ζήσουν; 
Χο – Μα είναι και τα παιδιά? 
Πρω - Και ποιος τους λέει να κάνουν παιδιά; 
Χο - Μα ο κόσμος σας έβγαλε, γιατί είπατε ότι λεφτά υπάρχουν. 
Πρω – Και βέβαια υπάρχουν. Ιδού ο Πλούτος αυτοπροσώπως. 
Πλ – Γεια και χαρά σας  Κοζανίτισες και Κοζανίτες? Τι θέλετε; Λεφτά; 
Εδώ είναι το χρήμα, πολύ χρήμα, να φάνε κι οι κότες. 
Χο – Και πού είναι; 
Πλ – Αα, τώρα το πολύ χρήμα δεν κυκλοφορεί στο χέρι, αλλά 
ηλεκτρονικά. 
Χο – Ηλεκτρονικά; Δηλαδή; 
Πλ – Δηλαδή είναι μέσα στο φλασάκι. 
Χο – Ποιο φλασάκι; Του δικού μας; Του Παπακωσταντίνου; 
Πλ – Ναι αυτό. 
Χο – Ωωω ζήτω, έχουμε το φλασάκι με το χρήμα. 
ΠΛ – Δεν το έχουμε, θα το βρούμε, ή μάλλον θα το βρείτε. 
Χο – πού θα το βρούμε; Εδώ; Στην Κοζάνη; 
Πλ – Ναι ήρθε κι αυτό για τις αποκριές. 
Χο – Ωω πάμε να το βρούμε. Ποιο δρόμο πήρε; Να από κει το είδαν προς 
τα’ Αλώνια, όχι προς τα πάνω κατά το νοσοκομείο, από την άλλη προς τη 
Σκ’ρκα. 
( Ένα φλασάκι, δύο, τρία τρέχουν, οι άλλοι τα κυνηγούν, παίζουν 
κρυφτούλι. Τα φλασάκια δίνουν χαρτάκια στον κόσμο, που γράφουν: 
φόρος για το ψωμί, φόρος για το νερό, φόρος για τον αέρα που 



ανασαίνεις, φόρος γιατί υπάρχεις, φόρος γιατί γελάς, φόρος γιατί κλαίς, 
φόρος γιατί μιλάς, φόρος γιατί ζεις, φόρος γιατί …. 
Η Ελένη περιφέρεται ανάμεσα στον κόσμο 
Γυρίζουν πίσω εκείνοι που έψαχναν… 
Χο – Πάει το φλασάκι, το χάσαμε, πάει χάσαμε το χρήμα, χάσαμε την 
ευκαιρία της ζωής μας. 
Πλ – Όχι ρε παιδιά, μια στιγμή, θα το βρείτε, κάπου εδώ είναι, να 
κοιτάξτε στον κόρφο της Ελένης, γι αυτήν πάρθηκαν όλα τα μέτρα, είναι 
η προίκα της. 
( κάποιος πετάει μ’ ένα κοντάρι το πουκάμισό της και φαίνονται οι 
λουρίδες- τα μαλλιά της, με τα δεινά του σήμερα: φτώχεια, ανεργία, 
φόροι, ακρίβεια ….) 
Πρω – Αυτή είναι η σωτηρία της πατρίδας. 
Χο – Αυτή η μπογιατισμένη; Αυτή από έξω είναι κούκλα κι από μέσα 
πανούκλα. 
Χο – Από τί θα σωθεί η πατρίδα; 
Πρω – Από το χρέος 
Χο – Και τι πάει να πει χρέος; 
Πρω – ότι χρωστάμε στους δανειστές μας και αν δεν πληρώσουμε το 
χρέος, θα χρεοκοπήσουμε. 
Χο – Τι πάει να πει χρεοκοπήσουμε;  
Πρω – Ότι μας κόβει το χρέος. 
Χο – Και τι μας κόβει το χρέος; 
Πρω – Μας κόβει όλους τους μισθούς, συντάξεις, τρόφιμα, φάρμακα, 
τον αέρα, το νερό 
Χο – Ε τότε θα το κόψουμε εμείς 
Πρω – Πώς θα το κόψετε εσείς; 
Χο – Να, έτσι: Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. 
( Δημιουργούνται 2 κύκλοι. Ο μέσα κύκλος φωνάζει συνθήματα: Όχι στη 
βία, κάτω η τρομοκρατία, όχι στο φόβο και τον αυταρχισμό. Ο έξω 
κύκλος λέει λέξεις θετικές: αγαπώ ονειρεύομαι, τραγουδώ…                                                                          
Μουσική: Ρέκβιεμ στο διάλογο και Δαιμόνια νύμφη στο κλείσιμο-
συνθήματα.  
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Γκουτζιαμάνη Γιάννα 
                                                                                                              
φιλόλογος 


