
Στο λεξικό υπάρχει η λέξη Διάθεση. Σας φαίνεται γνωστή, αλλά δεν 
είναι μόνο αυτό που ξέρετε.  

Έχει και μια μεγάλη ικανότητα, είναι τόσο ευμετάβολη, δεν μπορείς από 
πουθενά να την πιάσεις.  

Έτσι για πλάκα της πρόσθεσαν 2 συλλαβές και αμέσως άλλαξε πρόσωπο 
και ρόλο. Έγινε Διαθεσιμότητα. 



 Πέταξε αμέσως την ψυχική της φύση ( καλή, κακή διάθεση) και χωρίς 
να λογαριάσει τίποτα, πήγε και στρογγυλοκάθισε στο γραφείο του 
Υπουργού εργασίας. 

 Έπιασε αμέσως δουλειά ( όχι που λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν 
δουλειές). 

 Πάει αμέσως σε όποιον τη στείλει το αφεντικό της και του μεταδίδει μ’ 
ένα χαρτί τη δική της αέναη κίνηση.  



Βέβαια καμιά φορά την παρεξηγούν κάποιοι αμετανόητοι  αμφισβητίες 
και λένε ότι τρέμουν πως θα χάσουν τη δουλειά τους.  

Κι όμως δεν είναι απολυμένοι. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα; 
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Χαμένες γενιές, κόντρα φωνές. 

 Εμείς χάνουμε.. αυτοί το ‘χασαν? όλα στα χαμένα; 

Αφηγητής.   Ακούστε Κοζανίτες, φίλοι και συντοπίτες 
Ήρθαν στην πόλη μας 4 υψηλά ιστάμενες κυρίες, 4 όρνια, η κ. 
Διαθεσιμότητα, η κ. Απόλυση , η κ. Φορολογία και η κ. Τρομοκρατία. 
Απεσταλμένες της κυβέρνησης για να φέρουν σε πέρας ιερή αποστολή. 

Βγαίνει πρώτη η κ. Διαθεσιμότητα συνοδευόμενη από τη δίδυμη – 
σιαμαία αδελφή της, την Κινητικότητα ( η οποία δεν μπορεί να σταθεί σ’ 
ένα σημείο πάσχει από αστάθεια). Της δίνει από 1 χαρτί για να δώσει 
σε όλους επάνω στη σκηνή. Μόλις το πάρουν, κολλάνε τη δική της 
σπασμωδική κινητικότητα και ένας αρχίζει να διαβάζει το χαρτί: 

Στο λεξικό υπάρχει η λέξη Διάθεση. Σας φαίνεται γνωστή, αλλά δεν 
είναι μόνο αυτό που ξέρετε. Έχει και μια μεγάλη ικανότητα, είναι τόσο 
ευμετάβολη, δεν μπορείς από πουθενά να την πιάσεις. Έτσι για πλάκα 
της πρόσθεσαν 2 συλλαβές και αμέσως άλλαξε πρόσωπο και ρόλο. 
Έγινε Διαθεσιμότητα. Πέταξε αμέσως την ψυχική της φύση ( καλή, κακή 
διάθεση) και χωρίς να λογαριάσει τίποτα, πήγε και στρογγυλοκάθισε 
στο γραφείο του Υπουργού εργασίας. Έπιασε αμέσως δουλειά ( όχι που 
λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν δουλειές). Πάει αμέσως σε όποιον τη 
στείλει το αφεντικό της και του μεταδίδει μ’ ένα χαρτί τη δική της αέναη 
κίνηση. ( σ’ αυτό βοηθάει οπωσδήποτε η αναντικατάστατη αδελφή της, 
η Κινητικότητα ). 
 Βέβαια καμιά φορά την παρεξηγούν κάποιοι αμετανόητοι  αμφισβητίες 
και λένε ότι τρέμουν πως θα χάσουν τη δουλειά τους. Κι όμως δεν είναι 
απολυμένοι. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα; 
Εργαζόμενη.   Είναι αυτό το άπιαστο που έχει αυτή η λέξη, δεν είσαι 
ούτε εργαζόμενος ούτε άνεργος. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε 
διαθέσει ο εργοδότης σου σ’ έναν άλλον, με άλλους όρους, με άλλες 
συνθήκες, με άλλη αμοιβή, με άλλα δεδομένα, με άλλες υποχρεώσεις, 
όλα θα είναι άλλα… 
Εργ. Να ….εμένα..Χθες μου έδωσαν το χαρτί και είμαι λέει στη 
διαθεσιμότητα. Δηλ. δεν θα πάω στη δουλειά και θα πληρώνομαι 500  e 
το μήνα  για 8 μήνες. Και ύστερα; Τους λέω θα είμαι άνεργη 
Άνεργος. Ε όχι και άνεργη, αφού παίρνεις 500 e . 



Εργ  Ναι θα παίρνω 500 με τα οποία θα πρέπει να πληρώσω ενοίκιο, 
λογαριασμούς, χαράτσια και να ζήσω. 
Ανε. Εγώ δεν παίρνω ούτε 500 και πρέπει να δίνω όλα αυτά που λες. 
Δηλ αφού δεν έχω, άρα δεν πρέπει και να ζήσω. Έλα να αλλάξουμε 
θέση, για να καταλάβεις τι θα πει άνεργος. Και πώς πληρώνεσαι αφού 
δεν δουλεύεις; Είσαι βάρος για το δημόσιο. 
Διαθεσιμότητα.   Δυο γαιδάροι μάλωναν σε ξένον αχυρώνα. 
Εργ. Μα δεν φταίω εγώ που δεν δουλεύω, εγώ θέλω να δουλέψω. Αυτή 
η κυρία Διαθεσιμότητα με έβγαλε λέει πλεονάζον προσωπικό και θα με 
στείλει όπου υπάρχει ανάγκη. 
Ανε. Άρα δεν είσαι άνεργος, απλώς κατεβαίνεις ένα σκαλί. 
Διαθε. Πως λέει και το τραγούδι:  Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της 
κοινωνίας τα σκαλιά…. 
Εργ. Μόνο που δεν φαίνεται πουθενά πού σταματάει η σκάλα. 
Ανε. Έλα, σταματάει εδώ που είμαι εγώ.  
Δηλ τόσο κάτω είσαι; Δεν βλέπω ακριβώς το σημείο. 
Ανε. Θα μάθεις άμα τα κατέβεις όλα, ένα, ένα. Σε ποιο είσαι τώρα; Ή 
ήσουνα μέχρι τώρα; 
Εργ. Καθηγήτρια στο ΕΠΑΛ. 
Διαθεσιμότητα: Να εδώ γράφει θα πας στο επόμενο κάτω, δηλ στο 
νοσοκομείο. 
Ανε. Μα από εκεί διώχνουν αυτούς που τώρα δουλεύουν, γιατί λέει κι 
εκεί πλεονάζουν, αφού τα νοσοκομεία έγιναν σουίτες και πάνε μόνο οι 
πλούσιοι. Οι φτωχοί δεν αρρωσταίνουν πλέον, άρα δεν χρειάζεται όλο 
αυτό το προσωπικό. 
Διαθε. Κατέβα στο επόμενο. 
Εργ Εδώ γράφει σε ιδιωτική επιχείρηση με 300 ε το μήνα χωρίς 
ασφάλεια και περίθαλψη. Πώς θα ζήσω χωρίς αυτά; 
Διαθ. Είναι απλό θα βρεις και δεύτερη δουλειά. 
Εργ. Με δυο δουλειές πότε θα ξεκουράζομαι; 
Διαθ. Α αν θέλεις ξεκούραση, απολαμβάνεις πολλή στο επόμενο σκαλί, 
στην καθαριότητα: 2 μεροκάματα την εβδομάδα και 5 μέρες 
ξεκούραση.  
Εργ. Μα είναι δυνατόν να ζήσω με 200 ε το μήνα και χωρίς ασφάλεια; 
Διαθ. Τότε κατέβα στο επόμενο: Οίκος ανοχής: Όσα νυχτοκάματα 
θέλεις, ατομική η σύμβαση, διεκδικείς όσα δικαιώματα θέλεις.  
Εργ. Είναι δυνατόν να πέσουμε σε τέτοια κατρακύλα; 
Διαθ. Ε τότε πήγαινε στο τελευταίο που είναι μεγάλο και χωράει 
πολλούς. 
Εργ. Μα το επόμενο είναι κενό, μαύρο, δεν βλέπω τίποτα.               2 



Ανεργ. Εδώ είμαι εγώ, αν προσέξεις καλά, θα δεις τη λέξη ανεργία. 
 
Μπροστά στη σκηνή τοποθετούνται τα γράμματα της λέξης χάνω. 
Αφηγ.  Να και η κ. Απόλυση. Έρχεται να συνδράμει την κ. 
Διαθεσιμότητα. 
Αφηγ. Απόλυση: Απλή λέξη, καθαρή, χωρίς καμία παρερμηνεία: 
Αποστολή της να λύνει όλες τις συμβάσεις εργασίας τις εργασιακές 
σχέσεις, τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του κράτους.  
Αφη. Ιδού και ένα ζωντανό παράδειγμα. 
- Εργοδ κράτος: Κύριε Περισσευόπουλε απολύεσθε. Αύριο δεν θα είναι 
το όνομά σας στον κατάλογο προσωπικού. 
Εργαζ. Και πώς γίνεται αυτό έτσι. Υπάρχει γενική συλλογική σύμβαση 
εργασίας, που κατοχυρώνει τα εργατικά δικαιώματα. 
Κρα. Πώς γίνεται; Έτσι γίνεται. Η κυρία Απόλυση από εδώ μας έλυσε τα 
χέρια. Πρώτον έλυσε, δηλ διέγραψε την Εθνική συλλογική σύμβαση 
εργασίας. Αυτή μας έπνιγε κάθε προσπάθεια να απαλλαγούμε από 
όλους τους ενοχλητικούς αμφισβητίες και τεμπέληδες. 
Και δεύτερον διέγραψε τον όρο : εργατικά δικαιώματα. Αυτά ήταν 
αγκυλώσεις του περασμένου αιώνα. Τώρα πάμε μπροστά. Ο εργοδότης 
είναι πλέον ελεύθερος να κάνει ότι γουστάρει. Ξύπνια γυναίκα και 
δυναμική, μπράβο της. 
Και έτσι λύνεται κάθε πρόβλημα άλυτο για την κυβέρνηση και μοιράζει 
απλόχερα στον κόσμο εκείνο το χάνω που χορεύει τρελά γύρω μας. 
Ένα παιδί κλίνει το ρήμα χάνω: 
Χάνω φίλους 
Χάνεις χρόνο 
Χάνει χρήμα 
Χάνουμε σπίτια 
Χάνετε την εμπιστοσύνη 
Χάνουν την ελπίδα 
 
 Άτομο:   Αυτή η λέξη κάτι έχει μέσα της. Εκείνο το χα σαν να προήλθε 
από το χάος. Γι αυτό δεν φαίνεται πουθενά το τέλος της, αλλά ούτε και 
πού πάνε αυτά που χάνουμε. 
Ακολουθούν οι εκφράσεις:  
Χαμένος κόπος…. 
 Έχασε το μυαλό του …. 
Χαμένο κορμί….. 
Έχασαν τα σπίτια τους.. 
Χάσου από τα μάτια μου..                                   3 



Α να χαθείς.. 
Έχασε τον εαυτό του.. 
Χαμένος από χέρι.. 
Χάθηκε η ντροπή…, το φιλότιμο.., το μέτρο…  
…. 
Α:  Δηλαδή εμείς είμαστε χαμένοι από χέρι. Αυτοί δεν χάνουν τίποτα 
απ’ όλα αυτά; 
Α:  Α, αυτοί απλώς το ‘χασαν.           
Α:  Δηλαδή; 
Α: Έχασαν την επαφή με τον κόσμο, την κοινή λογική, το αίσθημα 
δικαίου, το σκοπό για τον οποίο εκλέχτηκαν, την αγάπη για τον 
άνθρωπο, τις αρχές τους, αν είχαν. 
Α: Και τί τους έμεινε; Τι έχουν δηλ αυτοί; 
Α: Αυτοί ένα πράγμα έχουν για θεό, το χρήμα, πολύ χρήμα και εξουσία, 
γιατί χωρίς αυτήν αισθάνονται μηδενικά.  
Α: Και ζουν καλά μόνο με αυτά; 
Α: Έτσι νομίζουν, αφού τα λεφτά τους δίνουν πολυτέλεια, χλιδή και 
τρώνε και τρώνε, μέχρι να σκάσουν. 
Α: Και πού τα βρήκαν αυτοί τόσα λεφτά; 
Α: Πού τα βρήκαν; Τα έκλεψαν από εμάς.  
Α: Και δεν τους είδε κανένας, δεν πρόλαβε να τους πιάσει κανείς; Άρα 
είναι πολύ καλοί κλέφτες. 
Μπαίνει η κ. Φορολογία.  
Φο: Ναι είναι πολύ καλοί. Βεβαίως, αυτοί το σπούδασαν αυτό σε 
ακριβά κολέγια, στο Χάρβαρντ.. 
Αφηγ:  Η κ. φορολογία μαζί με την αποκλειστική βοηθό της, την κ. 
Εφορία, φέρνει φόρους πολλούς, ποικίλους, για κάθε περίπτωση, 
κανείς δεν θα γλυτώσει, διότι πρέπει να γεμίσουν όλες οι μαύρες 
τρύπες που άνοιξαν όλοι αυτοί οι αμετανόητοι αμφισβητίες και τώρα η 
κυβέρνηση δεν έχει πού να πατήσει, να σταθεί . 
Φορολογία ( κρατάει ένα μεγάλο κουλοχέρη):   Ορίστε φόροι πάσης 
φύσεως: Για το εισόδημα, για το σπίτι, για το αυτοκίνητο, για το παιδί, 
για το χωράφι, για τον κήπο, για το κοτέτσι, για τις κότες, για τη γάτα, 
για το σκυλί,  
Και άλλους εμπνευσμένους?: γιατί τρως, γιατί ζεις, γιατί μιλάς, γιατί 
γελάς, γιατί θυμώνεις, γιατί σκέφτεσαι…  
Όλα τα δηλώνετε και τα πληρώνετε, τέρμα το τζάμπα. 
Πολίτης  Μα εμείς με αυτά ζούσαμε πάντα και μας τα παίρνετε; 



Φορολογία: Να ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Θα μάθετε να ζείτε χωρίς 
αυτά. Θα τα δώσετε όλα για να σωθεί η πατρίδα.  
Πολίτης   Και τί θα είναι η πατρίδα, αφού  χανόμαστε εμείς;           4 
Φορο. Τι θα είναι; Οι άλλοι θα είναι, οι εκλεκτοί. Γιατί τι θέλετε; Ποιος 
σας ρώτησε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να ρωτάτε; 
Α: Καλά κι εμείς τι είμαστε και τα χάφτουμε όλα; Χάνοι; 
Α: Νάτο πάλι αυτό το χα, χάφτουμε, χάνοι…. 
Α  Ε όχι ούτε χάνοι είμαστε, ούτε τα χάφτουμε 
Συνθήματα 
Σχόλια 
Βγαίνει η κ. Τρομοκρατία.                                          
Τρο: Μίλησε κανείς; 
Όλοι προσοχή, ακούνητοι. 
Τρο:  Επί τέλους σ’ αυτή τη χώρα πρέπει να βάλουμε τάξη.  
Σκόρπιες αντιδράσεις , Η τρομοκρατία χτυπάει το μαστίγιο  
Απαγορεύονται: Η διαμαρτυρία, οι διαδηλώσεις, η απεργία, το γέλιο η 
αισιοδοξία, η ανεμελιά, η ασφάλεια, η κάρτα υγείας, οι σπουδές, ο 
διάλογος, η αλήθεια. 
Κρατάει το μαστίγιο στο χέρι .Το χτυπάει απειλητικά, όταν πάει να πει 
κάποιος κάτι. 
Μικρά παιδιά βγάζουν προσεκτικά τα γράμματα από τη λέξη Χάνω 
και βάζουν τα Όνειρα. 
 Μπαίνει η κ. Αποκριά με το τραγούδι :Ας κρατήσουν οι χοροί… 
Αφηγ: Καλώς την, καλώς την την κ. Αποκριά. Ευτυχώς δεν μας ξέχασες 
και φέτος. 
Απο: Τι γίνεται εδώ, τι ησυχία είναι αυτή και παγωμάρα;  
Α: Τι να κάνουμε κ. Αποκριά; Εδώ πέφτει βούρδουλας. ( χτυπάει η 
Τρομοκρατία το μαστίγιο). 
Απο: Α για σταθείτε, τι τρόπος είναι αυτός; Εδώ διατάζω εγώ. Στο σπίτι 
μου είστε ανεπιθύμητες. Να πάτε στα αφεντικά σας, δούλες και 
υπηρέτριες του κακού. Εδώ χωράνε χίλιοι καλοί, ούτε ένας κακός. 
 Α: Α , γεια σου κ. Αποκριά, τι να κάνουμε για να μην είμαστε σαν χάνοι; 
 Απο: Τι να κάνετε; Να σας το δείχνουν τα παιδιά, να κάνετε όνειρα. 
Τα όνειρα δεν ελέγχονται. Αυτό είναι το πρόβλημά τους.. Και το 
καλύτερο, όσο εκείνα μεγαλώνουν, τόσο η δική τους δύναμη και 
εξουσία μικραίνει, σβήνει… 
Α: Αλήθεια;  
Απο: Ναι τα όνειρα έχουν μαγική δύναμη: ξεφυτρώνουν  παντού και 
είναι αόρατα: καμιά βία και καμιά εξουσία δεν μπορεί να τα πιάσει και 
να τα ξεριζώσει 



Α: Υπάρχουν δηλ και σήμερα με τόσο κακό γύρω μας;                   5 
Απο: Και βέβαια υπάρχουν. Είναι καλά κρυμμένα, αλλά ζωντανά, έτοιμα 
να πετάξουν και να γίνουν μια μεγάλη φωτεινή δέσμη, που θα 
θαμπώσει όλους αυτούς που τα επιβουλεύονται. 
Α:  Θα γίνουν πουλιά, αστέρια και θα φωτίσουν τις ζωές μας.  
Α: Θα γίνουν κόντρα άνεμος που θα σαρώσει και θα τους στείλει στη 
γωνία, όπου μικροί και φοβισμένοι, θα βλέπουν αυτόν τον άλλο κόσμο, 
της αισιοδοξίας, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, του καλού και θα 
σκάσουν από το κακό τους, θα τιμωρηθούν μόνοι τους. 
Α:  Και ποιος θα τα καλέσει τώρα να έρθουν;                          
Αφηγ:  Η Αποκριά, αυτή είναι τώρα κυρά κι αφέντρα. Δες τε, άνοιξε 
διάπλατα πόρτες και παράθυρα για να πετάξουν έξω ελεύθερα τα 
όνειρα του κόσμου, τα όνειρα των παιδιών. 
Ονειρεύομαι…   
Θέλω να…. 
…….. 
Αυτός είναι ο κόντρα άνεμος, οι κόντρα φωνές που θα σαρώσουν τους 
κακούς,  την κάθε εξουσία.                                             6 
 
Ακολουθεί τραγούδι : Φυσάει κόντρα 
Κοζάνη 21-1-2014                                                 Γκουτζιαμάνη Γιάννα 
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