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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Ήταν κάποτε μια χώρα 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Αυτή η χώρα είχε περάσει πολλά. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Φασισμό, πόλεμο, πείνα, κατοχή… 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Εμφύλιο πόλεμο 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αλλά μετά βρήκε το δρόμο της 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και είχε ένα πολίτευμα που το λέγανε δημοκρατία 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Στη δημοκρατία κυβερνάει ο λαός 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Αλλά σε αυτή τη χώρα μόνο ο λαός δεν κυβερνούσε 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Κυβερνούσανε οι ξένες κυβερνήσεις, οι μυστικές τους υπηρεσίες... 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 ...ο βασιλιάς, οι ευγενείς του παλατιού... 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 ...οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι... 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 ...οι στρατηγοί, οι αστυνομικοί, οι επίσκοποι... 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αλλά.... το λέγανε δημοκρατία 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και σε αυτή τη «δημοκρατία» ο φτωχός λαός ήτανε χωρισμένος 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Οι μισοί ήτανε «μιάσματα»... 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 1 (κέντρο ο αστυνόμος, δεξιά του το «ΜΙΑΣΜΑ», αριστερά του το «ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ» 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Είσαι προδότης, εχθρός της πατρίδος, πράκτορας των Βουλγάρων, αντεθνικό στοιχείο. 

 

«ΜΙΑΣΜΑ» Τι φταίω εγώ κύριε αστυνόμε που ο πατέρας μου πολέμησε τους Γερμανούς; 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Σκασμός, ο πατέρας σου πολέμησε τους Έλληνες 

«ΜΙΑΣΜΑ» Όχι όλους, αυτούς που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Σκασμός, ο πατέρας σου ήταν κομμουνιστής  

«ΜΙΑΣΜΑ» Ήταν στο ΕΑΜ 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Το ίδιο κάνει. Και εσύ δεν μπορεί να είσαι κάτι διαφορετικό. Για να γλυτώσεις τη ζωή 

σου υπέγραψε εδώ. «Αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας τον κομμουνισμό και τις 

παραφυάδες του». Υπόγραψε. 

«ΜΙΑΣΜΑ» (υπογράφει) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Έτσι δε θα πας για διακοπές στη Μακρόνησο. Αλλά για δουλειά ψάξε αλλού να βρεις. 

Ξέρω ένα πολύ καλό εστιατόριο που χρειάζεται λαντζέρη. 

«ΜΙΑΣΜΑ» Αλήθεια; Που; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Στη Νέα Υόρκη.  
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ΑΦ1 Οι άλλοι μισοί ήταν «εθνικόφρονες» 

  

ΕΙΚΟΝΑ 2  

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Μπράβο παιδί μου, εύγε. Πολύ καλά έκανες και κατήγγειλες το γείτονά σου ότι 

διαβάζει αντεθνικές εφημερίδες. 

«ΚΑΛΟ» ΠΑΙΔΙ Ευχαριστώ κύριε διοικητά 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Και εγώ να ξέρεις δε θα σε αφήσω παραπονεμένο. 

«ΚΑΛΟ» ΠΑΙΔΙ Θα μου βρείτε δουλειά; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Ναι καλέ. Θα γράψω σε γνωστό μου βουλευτή να σε τακτοποιήσει. 

«ΚΑΛΟ» ΠΑΙΔΙ Που κύριε αστυνόμε; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Θα πάρει τηλέφωνο έναν υπουργό. 

«ΚΑΛΟ» ΠΑΙΔΙ Και μετά; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Αυτός θα πάρει έναν άλλο υπουργό.  

«ΚΑΛΟ» ΠΑΙΔΙ Και μετά; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Αυτός θα σου δώσει ένα χαρτί, που θα το πας σε μια υπηρεσία. 

«ΚΑΛΟ» ΠΑΙΔΙ Και μετά; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Εκεί θα στο σφραγίσουν. Και μετά θα το δώσεις σε ένα άλλο γραφείο. 

«ΚΑΛΟ» ΠΑΙΔΙ Και μετά; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Μετά θα το φέρεις σε εμένα να στο επικυρώσω. 

«ΚΑΛΟ» ΠΑΙΔΙ Και μετά; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Μετά θα φύγεις για τη Γερμανία, γιατί εδώ δουλειά δεν έχει. 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Έτσι, με το λαό χωρισμένο, η δημοκρατία εκείνη έκανε εκλογές... 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Βέβαια, σε αυτές τις εκλογές, δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος όλοι. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Γιατί οι ηττημένοι του εμφύλιου πολέμου ήταν στη φυλακή 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 ή στην εξορία 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 ή τους εκτελούσανε 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 οποιαδήποτε μέρα. Κυριακή ας πούμε 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Πράξη υπέρ του συμφέροντος της πατρίδας… 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 … των Αμερικάνων 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και παντού υπήρχε στρατός. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 3 (ένας λοχίας και 4 φαντάροι κάνουν βήμα) 

ΛΟΧΙΑΣ Έν δυο, εν δυο, εν δυο. Αλτ. Μετά-βολή. Μετά-βολή. Μετά-βολή 

ΦΑΝΤΑΡΟΣ 1 Κύριε λοχία γιατί κάνουμε συνεχώς μεταβολή; 

ΛΟΧΙΑΣ Σιωπή. Πάρε 10 κάμψεις. (στους άλλους). Κάνουμε μεταβολή γιατί έτσι 

επιτάσσει η πατρίδα. 

 Πες μου εσύ παιδί μου τι είναι εκεί απέναντι; 

ΦΑΝΤΑΡΟΣ 2 Τα σύνορα με τη Βουλγαρία κύριε λοχία. 

ΛΟΧΙΑΣ Και γιατί είμαστε εδώ; 

ΦΑΝΤΑΡΟΣ 3 Γιατί απέναντι είναι ο Εχθρός 

ΦΑΝΤΑΡΟΣ 1 (σταματά να παίρνει κάμψεις) Μα δεν είναι εχθρός μας οι Τούρκοι; 

ΛΟΧΙΑΣ Πάρε άλλες τριάντα. Ήταν. Τώρα είναι οι Βούλγαροι. Αύριο θα είναι οι 

Αλβανοί, μεθαύριο οι Σκοπιανοί και παραμεθαύριο πάλι οι Τούρκοι.  

ΦΑΝΤΑΡΟΣ 1 Τώρα κατάλαβα γιατί κάνουμε συνεχώς μεταβολή. 

ΛΟΧΙΑΣ Σε βλέπω να κάνεις κάμψεις μέχρι να πρηστούν τα χέρια σου. (στους 

άλλους). Η χώρα μας έχει σταθερό προσανατολισμό στους συμμάχους της. 

Ανήκομεν εις τη δύση. Σύμμαχοί μας είναι η Αμερική, η Αγγλία, το Ισραήλ... 

ΦΑΝΤΑΡΟΣ 4 Μα αυτό είναι στην Ανατολή. 

ΛΟΧΙΑΣ Ναι, αλλά παράγει εξαιρετικά δακρυγόνα. Μια χώρα όπως η δική μας έχει 

ανάγκη από καλά δακρυγόνα. 

ΦΑΝΤΑΡΟΣ 1 Μα αφού κλαίμε και από μόνοι μας... 

ΛΟΧΙΑΣ Για τους άλλους δεν ξέρω αλλά εσύ θα κλάψεις σίγουρα από τα 5 τσουβάλια 

κρεμμύδια που θα καθαρίσεις στραβάδι! Κομμένες οι απορίες εντάξει; 

Αύριο έχουμε παρέλαση και πρέπει να είμαστε άψογοι. Άντε, 

εμπρός...μάρς... εν-δυό, εν-δυό... 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Εκείνη την εποχή, όλος ο πλανήτης κρεμόταν από μια κλωστή. Ο μισός 

συντάσσεται με τη μία υπερδύναμη της εποχής, ο μισός με την άλλη. Από 

μέρα σε μέρα, όλοι περιμένουν να ακούσουν την αναγγελία ενός 

παγκόσμιου πολέμου που ευτυχώς δεν θα γίνει ποτέ. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Αυτή η χώρα είχε και έναν βουλευτή.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Που αγαπούσε την ειρήνη 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Που περπάτησε μόνος του από το Μαραθώνα ως την Αθήνα για να 

υπερασπίσει τις αξίες του.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αυτόν το βουλευτή τον σκότωσαν παρακρατικοί σε μια συγκέντρωση. Από 

τυχαίο γεγονός τους πιάσανε. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Βρέθηκε ένας τίμιος ανακριτής και δύο δημοσιογράφοι και βρήκαν την 

αλήθεια. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Τους παρακρατικούς τους είχε βάλει ο αστυνομικός διευθυντής της πόλης 

που έγινε η δολοφονία.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Ποτέ δε μάθαμε ποιος είχε διατάξει τον αστυνομικό διευθυντή. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Κατά τα άλλα στη χώρα υπήρχε δημοκρατία. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Βέβαια, κυβερνούσε η κυβέρνηση που είχε εκλέξει ο λαός. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και το παλάτι, οι ξένοι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές… 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και όταν ο λαός αποφάσισε να αλλάξει κυβέρνηση 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Το παλάτι έκανε πραξικόπημα. Πολλοί βουλευτές εξαγοράστηκαν. Και 

έκαναν κυβέρνηση με τη μειοψηφία. Στη Βουλή επικρατούσε πανδαιμόνιο. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 4 ΒΟΥΛΗ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ (ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 1,2,3: κάθονται αριστερά, 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 4,5,6 Δεξιά, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 7,8,9 Κέντρο) 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 1 Αλήτη! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 4 Προδότη! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 2 Κλέφτη! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 5 Συμμορίτη! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 3 Πουλημένε! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 6 Απατεώνα! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 7 Όργανο του Βασιλιά! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 4 Όργανο της Μόσχας! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 8 Όργανο των Αμερικάνων! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 9 (ανεβαίνει το βήμα) Κύριοι βουλευτές. Αυτό που συμβαίνει είναι 

απαράδεκτο. Έχει καταλυθεί η δημοκρατία. Ξένα κέντρα αποφασίζουν και 

διατάσουν. Το παλάτι επεμβαίνει στο κοινοβούλιο. Πρέπει να δοθεί ένα 

τέλος σε όλα αυτά. Κάτω η κυβέρνηση των αποστατών!  

(Ο βουλευτής 5 του δίνει μια βαλίτσα, αυτός την ανοίγει, μετράει τα λεφτά, 

τα βάζει στην τσέπη) 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 9 Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πρέπει να στηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση. Δεν 

είναι δυνατόν η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Ποιος θα κυβερνήσει; Το 

πεζοδρόμιο; Το συμφέρον της πατρίδας επιτάσσει  η χώρα να αποκτήσει μια 

σταθερή και αξιόπιστη κυβέρνηση. Με σφιγμένη την καρδιά θα δώσω ψήφο 

εμπιστοσύνης. 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και τότε ο λαός βγήκε στους δρόμους. Και ήταν μήνας Ιούλιος.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και τον λαό τον δείρανε. Και τον ψεκάσανε με χημικά. Και είχαμε νεκρούς.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αλλά ο λαός δεν υποχωρούσε.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και οι κυβερνήσεις αλλάζανε η μία μετά την άλλη. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αλλά ο λαός δεν υποχωρούσε.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και ήθελε εκλογές. Αλλά στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας είχαν άλλα 

σχέδια. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 5 Σαλόνι υψηλής κοινωνίας (ΠΡΕΣΒΗΣ, ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) 

ΚΥΡΙΑ  Ένα σοκολατάκι κύριε πρέσβη; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Η χώρα σας πάει από το κακό στο χειρότερο. Οι κομμουνιστές και οι 

συνοδοιπόροι τους κυριαρχούν στο πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε 

τάξη ούτε ασφάλεια. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Έχετε δίκιο κύριε Πρέσβη. 

ΠΡΕΣΒΗΣ Στο εργοστάσιό σας κύριε υπάρχει απεργία! Που ακούστηκε απεργία σε 

χώρα της δύσεως; Τα όργανα της τάξεως κύριε στρατηγέ αδυνατούν να 

επιβληθούν. Ο λαός δεν εμπιστεύεται πλέον το παλάτι ούτε τους θεσμούς. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Να κάνουμε εκλογές; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Έχω μια καλύτερη ιδέα. Ξέρω κάποιους που μπορούν να σας βοηθήσουν. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ Ποιους; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Κάτι συνταγματάρχες. Καλά παιδιά. Εθνικόφρονες μέχρι το κόκκαλο. Και 

αντικομουνιστές. 

ΚΥΡΙΑ Αχ, δεν ήταν εκείνοι που βγάλανε τη σχολή ευελπίδων επί του παλιού 

δικτάτορα; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Ναι αυτοί.  

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δεν ήταν εκείνοι που συνεργάστηκαν με τους γερμανούς στην κατοχή; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Περασμένα ξεχασμένα. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ Και θα κάνουνε δικτατορία; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Θα το ονομάσουμε επανάσταση!  Η χώρα σας, ανήκει στις χώρες του 

ελεύθερου κόσμου. Οι πολίτες σας δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν εις τον 

κομμουνισμόν. Θα τους αναμορφώσουμε. Θα τους βάλουμε στο γύψο. 

ΚΥΡΙΑ Αχ τι καλά.  

ΟΛΟΙ  Σας ευχαριστούμε. 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Έτσι ένα πρωί τα τανκς του στρατού κατέβηκαν στους δρόμους. Η χώρα 

μπήκε στο γύψο. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Οι πολιτικοί και οι πνευματικοί ηγέτες του λαού φυλακίστηκαν.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Φυλακίστηκαν και όσοι αντιστάθηκαν. Και βασανίστηκαν. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Όλες οι ελευθερίες ανεστάλησαν. Απαγορεύτηκε η απεργία, η διαδήλωση, η 

προκήρυξη. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Όλες τα άρθρα των εφημερίδων περνάγανε από λογοκρισία. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Ο στρατός και η αστυνομία ήταν παντού. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και έλεγχαν το κάθε τι. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 5 (Ζευγάρι που κοιμάται, ήχος ακούγεται από την πόρτα, μπαίνει ένας 

αστυνόμος και ο βοηθός του (το όργανο). 

ΓΥΝΑΙΚΑ Άντρα μου ξύπνα, μπήκαν κλέφτες στο σπίτι. 

ΑΝΤΡΑΣ Τι ώρα είναι γυναίκα; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 4:20. 

ΑΝΤΡΑΣ Μπα, τέτοια ώρα μπαίνει μόνο η αστυνομία. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Να συλληφθούν όλοι. (στο ΟΡΓΑΝΟ) Κάνε ενδελεχή έλεγχο. (στον ΑΝΤΡΑ) 

Εσύ συλλαμβάνεσαι. 

ΑΝΤΡΑΣ Γιατί τι έκανα εγώ; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Μας είπαν πως έχεις προκηρύξεις στο σπίτι σου. 

ΑΝΤΡΑΣ Έχω αλλά είναι παλιές. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Άρα ομολογείς! Όργανο, τι βρήκες εκεί; 

ΟΡΓΑΝΟ Βιβλία κύριε διοικητά. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Τι βιβλία είναι αυτά. 

ΟΡΓΑΝΟ Χοντρά. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Κατάσχονται. 

ΑΝΤΡΑΣ Γιατί κύριε διοικητά; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Γιατί όλα τα χοντρά βιβλία είναι κομμουνιστικά. 

ΑΝΤΡΑΣ Μα αυτό είναι του Καζαντζάκη. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Κομμουνιστής και αυτός. 

ΑΝΤΡΑΣ Μα είναι μυθιστόρημα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Κομμουνιστικό. 

ΑΝΤΡΑΣ Μα αυτό εδώ είναι του Αριστοτέλη. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Του Ωνάση; 

ΑΝΤΡΑΣ Όχι του αρχαίου. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Δεν τον ξέρω. Και αφού δεν τον ξέρω, είναι και το βιβλίο χοντρό άρα 

κατάσχεται. (Στο ΟΡΓΑΝΟ) Πάρ’ τον στο τμήμα. 

ΓΥΝΑΙΚΑ Κύριε διοικητά. Θέλω να δηλώσω την ύπαρξη ενός πολύ επικίνδυνου 

βιβλίου που έχω στο σπίτι μου. Είναι χοντρό πολύ. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Μπα, και πως δεν το βρήκαμε; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Το χω στην κουζίνα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Μπα, και πως το λένε; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Τσελεμεντέ. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Του αναρχικού; Έχει συνταγές για μολότοφ; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Όχι, για κουλουράκια. 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Έτσι, σε όλη τη χώρα επικρατούσε τρόμος. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Σε όλη τη χώρα; 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Όχι σε όλη. Κάποιοι βολεύτηκαν. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 και κάποιοι εξαγοράστηκαν 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Μια ψεύτικη ευημερία τους έκανε νωθρούς 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και ανήμπορους να αντιδράσουν 

  

  

ΕΙΚΟΝΑ 6 Χουντίδης και Παλικαράκης πίνουν καφέ στο σπίτι του Παλληκαράκη. Η 

γυναίκα του σερβίρει καφέ.  

Παλληκαράκης Τιμή μας που ήρθατε στο σπίτι μας κύριε Χουντίδη. 

Χουντίδης Η τιμή είναι δική μου κύριε Παλληκαράκη. 

κα  Παλληκαράκη Και όσο για τις πολιτικές σας διαφορές επί δημοκρατίας... 

Παλληκαράκης ...φαυλοκρατίας θέλεις να πεις γυναίκα. 

κα Παλληκαράκη Ναι φαυλοκρατίας, σωστά. 

Χουντίδης Η εθνική κυβέρνηση σήμερα έχει ενώσει όλους τους πολίτες αυτής της 

χώρας. Εσείς κύριε Παλληκαράκη, τώρα μένετε πια σε διαμέρισμα.    

Παλληκαράκης Σωστά! Και κάθε φορά που γυρίζουμε σπίτι λέμε «δόξα σοι ο Θεός».  

Χουντίδης Στην είσοδο πρόσεξα ότι έχουν βάλει περσικό τάπητα. 

Παλληκαράκης Και από πάνω έχει ανοίξει γραφείο μία εταιρία με μια τεράστια ταμπέλα: 

«ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ» 

Χουντίδης Είναι ήσυχη η πολυκατοικία σας κύριε Παλληκαράκη; 

Παλληκαράκης Ησυχαστήριο... 

Κα Παλληκαράκη ...μόνο που το βράδυ ακούγονται κάτι φωνές από την ταράτσα απέναντι. 

Παλληκαράκης (της κάνει σήμα να σταματήσει) 

Χουντίδης Από την ταράτσα του αστυνομικού τμήματος; Τι φωνές; 

Κα Παλληκαράκη Κάτι «αχ», κάτι «βαχ»  

Χουντίδης Α! Είναι οι αστυνομικοί. Βλέπουν την απέραντη πρωτεύουσα και 

νοσταλγούν το χωριό τους. 

Κα Παλληκαράκη Και κάτι για «φάλαγγα» λέγανε.  

Χουντίδης Διαβάζουν ιστορία. Η «φάλαγγα» του Μ. Αλεξάνδρου... 

Κα Παλληκαράκη Μα νόμιζα ότι ήταν και κρατούμενοι μαζί τους. 

Χουντίδης Όντως. Τους βγάζουν στην ταράτσα για να πάρουν αέρα. Η εθνική 

κυβέρνηση φροντίζει για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Ακόμα και 

για τους αντιφρονούντες. 

Παλληκαράκης Μα πρέπει κάποιος να είναι εντελώς βλαξ για να είναι αντιφρονών σήμερα 

κύριε Χουντίδη. 

Κα Παλληκαράκη Ή να έχει αϋπνίες το βράδυ. 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Άλλοι πάλι αμφισβήτησαν έμπρακτα τις ιδέες της Χούντας. Υπόγεια και 

ακατάπαυστα η φωτιά της εξέγερσης ήταν στα μυαλά και στις καρδιές 

μιας μικρής αλλά αποφασισμένης μειοψηφίας. 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Αλλά και στο εξωτερικό τα πράγματα άλλαζαν συνεχώς 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αλλού προς το καλύτερο, αλλού προς το χειρότερο. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Σε μία χώρα της Ευρώπης, μήνα Μάιο έγινε εξέγερση. Οι φοιτητές μαζί 

με τους εργάτες κατέβηκαν στους δρόμους και διεκδίκησαν τα πάντα.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Το σύστημα συγκλονίστηκε για λίγο αλλά επανήλθε. Αλλά όλος ο 

πλανήτης κράτησε στη μνήμη του αυτήν την εξέγερση. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Την είπαν Μάης του 68. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Σε μια άλλη μεριά του κόσμου ο πόλεμος που έκανε η μία υπερδύναμη 

εναντίον μιας μικρής χώρας είχε βαλτώσει.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Στους δρόμους των πόλεων της υπερδύναμης γινόταν κάθε μέρα 

συλλαλητήρια 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Για την ειρήνη. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Για τα δικαιώματα των μαύρων. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Για τα δικαιώματα των γυναικών. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αλλά και σε μια μικρή χώρα που έλεγχε η άλλη υπερδύναμη έγινε 

εξέγερση. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Για το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Για το δικαίωμα στην ελευθερία της επιλογής. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και αυτή η υπερδύναμη εισέβαλε με τα τανκς. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Όλος ο κόσμος άλλαζε. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Νέες μουσικές, νέοι τρόποι έκφρασης, νέες ιδέες. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Εν τω μεταξύ στη χώρα μας η δικτατορία προσπαθούσε να επιβληθεί. 

Αλλά έπρεπε να φορέσει τον μανδύα της δημοκρατίας. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Ο ένας στρατιωτικός ονομάστηκε υπουργός. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Ο άλλος  ονομάστηκε πρωθυπουργός. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και ο άλλος πρόεδρος της δημοκρατίας 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Κάνανε και εκλογές. Για το πολίτευμα.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και βγήκανε με ποσοστό πάνω από 78% 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Γιατί οι εκλογές. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Σσσσς…. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Ήταν στημένες. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Επίσης η χούντα έδωσε και κάποιες ελευθερίες στους φοιτητές. Τους 

άφησε να ψηφίσουν. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Βέβαια είχε δικούς της μπράβους και ρουφιάνους παντού.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και όποιοι σταμπαριζόντουσαν περνάγανε από την ασφάλεια. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αλλά ένα απόγευμα του Νοέμβρη… 
 

. 
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ΕΙΚΟΝΑ 7 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 Συνάδελφοι της Φυσικομαθηματικής σχολής. Βρεθήκαμε εδώ για να 

αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Είμαστε ενωμένοι και 

αποφασισμένοι. Η κυβέρνηση δείχνει να υποχωρεί σε κάποια από τα 

αιτήματά μας και μπορούμε να κερδίσουμε…  μειωμένο εισιτήριο στο 

τρόλεϋ. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 2 Η κυβέρνηση που είπε ο συνάδελφος δεν είναι κυβέρνηση αλλά 

χούντα και τα αιτήματά μας δεν μπορεί παρά να είναι πολιτικά. Κάτω 

η χούντα. (ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3 Συνάδελφοι, ας μη βιαζόμαστε! Για να πέσει η Χούντα πρέπει να 

έχουμε μαζί μας την εργατική τάξη. Και αυτή τη στιγμή η εργατική 

τάξη είναι αποδυναμωμένη, ηττημένη και φοβισμένη. Άρα δεν γίνεται 

τίποτα.  

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 Να φιάξουμε μια επιτροπή.  

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 5 Που να ζητήσει δωρεάν παιδεία. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 Και ελευθερία λόγου. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 Και μειωμένο εισιτήριο! 

 (μπαίνει ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ 9) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 9 Τα μάθατε. Κάτι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή συγκρούονται με 

τους αστυνομικούς έξω από το πολυτεχνείο. Να πάμε εκεί να τους 

βοηθήσουμε. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3 Ψέματα. Είσαι προβοκάτορας. Θέλεις να διαλύσεις τη συνέλευση. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 Να ψηφίσουμε. Πόσοι λέτε να πάμε; (σηκώνουν χέρι οι 

περισσότεροι). Πάμε. 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Έτσι ξεκίνησε η κατάληψη ενός κτηρίου στο κέντρο της πρωτεύουσας.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Του κτηρίου της ανωτάτης σχολής μηχανικών. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 8 Οι φοιτητές φτάνουν στο Πολυτεχνείο 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 Ωραία καλά ήρθαμε εδώ. Και τώρα τι θα κάνουμε;   

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 Θα ζητήσουμε να μιλήσουμε με τον πρύτανη.  

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 5 Και τον υπουργό. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 8 Να ζητήσουμε να λυθούν τα εκπαιδευτικά μας προβλήματα 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 2 Θα ζητήσουμε να αποφυλακιστούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 Θα ζητήσουμε ελεύθερες εκλογές. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 Ρε συνάδελφοι, η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες κάνει συνεχώς πίσω. 

Αν έχουμε ακραία αιτήματα, θα μας συλλάβουμε όλους. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 9 Έρχομαι απ’ έξω. Κάτι φοιτητές έχουν γράψει επανάσταση και κάτω το 

κράτος. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 2 Να τα σβήσουμε. Να γράψουμε τα δικά μας φοιτητικά αιτήματα. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 9 Πολύ αργά, έρχεται κόσμος από όλες τις γειτονιές.  

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 Ε, αφού έρχεται κόσμος από παντού εμείς θα φωνάξουμε κι άλλους 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 5 Θα ζητήσουμε εκλογές. Να επιστέψουν οι πολιτικοί 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3 Όχι θα ζητήσουμε λαϊκή εξουσία. Να κυβερνάει ο λαός. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 2 Όχι θα ζητήσουμε εργατική εξουσία. Να κυβερνάνε οι εργαζόμενοι. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 7 Όχι δε θα ζητήσουμε καμία εξουσία. Κάτω το κράτος, κάτω ο καπιταλισμός. 

Ζήτω η αναρχία. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 Ρε συνάδελφοι μη τους πάμε κόντρα.  

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 8 Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Θα ζητήσουμε από όλον τον κόσμο να κατέβει 

εδώ. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 Ζητάμε να πέσει η χούντα. Συμφωνούμε; 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3 Και τι θα φωνάζουμε; 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 Ψωμί-παιδεία-ελευθερία. Το σύνθημα τα λέει όλα. Συμφωνούμε; 

 Οι περισσότεροι σηκώνουν το χέρι.  
 

  



12 
 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Έτσι, σε λίγες ώρες, ένα πλήθος από όλες τις συνοικίες της πόλης έφτασε 

στο κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Εργάτες, νέοι, γυναίκες, συνταξιούχοι, άνεργοι, μέχρι και αγρότες από μια 

διπλανή κωμόπολη που ένας εφοπλιστής ήθελε να την ισοπεδώσει και να 

την κάνει διυλιστήριο. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Οι φοιτητές μέσα στη σχολή οργανωνόντουσαν 

ΕΙΚΟΝΑ 9  Οι φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο οργανώνονται.  

Οι φοιτητές 4 και 5 ελέγχουν τον ραδιοφωνικό σταθμό 

Οι φοιτητές 2 και 8 μοιράζουν προκυρήξεις σε όλο τον κόσμο 

(Οι προκυρήξεις γράφουν ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ) 

Ο φοιτητής 7 γράφει «θάνατος στον τύρρανο» 

Ο φοιτητής 3 τυπώνει προκυρήξεις 

Οι φοιτητές 1 και 9 κρεμάνε πανό  

Όλος ο υπόλοιπος θίασος κάνουν τους φοιτητές που διαβάζουν προκυρήξεις 

και μιλάνε σε πηγαδάκια, ένας πετάει τρικάκια 

 Μπαίνει ο φοιτητής 6 και μιλάει στους 4 και 5 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 Δουλεύει ο σταθμός; 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 Δουλεύει 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 Να ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά του. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 2 Σε όλη την πόλη γίνονται συγκρούσεις με την αστυνομία 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3 Βγες και πες σε όλο τον κόσμο να κατέβει κάτω. Δώσε οδηγίες για 

αντιμετώπιση δακρυγόνων, χαφιέδων, φασιστών και προβοκατόρων. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 7 Εντάξει και η ομάδα σίτισης. Θα τρώμε σε δύο αίθουσες από το διπλανό 

κτήριο. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 5 Εντάξει και η ομάδα ύπνου. Βγήκαν και οι ομάδες περιφρούρησης. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 8 Τακτοποιήσαμε και τα πρόχειρα ιατρεία. Χρειαζόμαστε φάρμακα και άλλους 

γιατρούς. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 9 Μοιράσαμε χιλιάδες προκυρήξεις. Έχει έρθει απ’ έξω πολύς λαός. 

Συνθήματα και χαμόγελα παντού. Θα νικήσουμε! 

ΟΛΟΙ Θα νικήσουμε! Κάτω η χούντα! Ζήτω η δημοκρατία! 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Εν τω μεταξύ οι στρατιωτικοί τα είχαν χαμένα.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Τότε βγήκε ένας και είπε: Χρειάζεται να επέμβει ο στρατός. Έτσι όπως πάμε 

όλος ο λαός θα εξεγερθεί. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και κατέβασαν τα τανκς. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και ο περισσότερος λαός φοβήθηκε. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και μείνανε μέσα στη σχολή μερικές χιλιάδες φοιτητές.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και απέξω μερικές χιλιάδες εργάτες και άνεργοι. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και μετά… 

ΕΙΚΟΝΑ 9 Οι φοιτητές σε τρεις σειρές με πρόσωπο στο κοινό φωνάζουν συνθήματα: 

 Ψωμί, παιδεία, ελευθερία (2) 

Θάνατος στο Φασισμό (2) 

Θάνατος στον Τύραννο (2)  

Λαέ πεινάς, γιατί τους προσκυνάς 

Λαέ πεινάς, γιατί δεν τους κρεμάς 

ΕΣΑ ΕΣ-ΕΣ βασανιστές (2) 

Όλοι ενωμένοι (4) 

Λαέ σκοτώνουν τα παιδιά σου (2) 

 

  

(Οι φοιτητές τραγουδούν): 

Ένα το χελιδόνι, κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά 

πολύ. Θέλει νεκρούς χιλιάδες… 

 (στη λέξη «νεκρούς» ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΗΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ. Οι φοιτητές πέφτουν 

κάτω.) 

 (Σιωπή. Σκοτάδι) 

 

Αφηγητής 1 Προσκλητήριο Νεκρών 

 Εναλλάξ αφηγητής 1 και 2 λένε τα ονόματα των 26 νεκρών. Ένας ένας οι 

φοιτητές ζωντανεύουν φωνάζοντας ΠΑΡΩΝ ή ΠΑΡΟΥΣΑ (ανάλογα αν ο 

νεκρός είναι άντρας ή γυναίκα). Όταν έχουν σηκωθεί όλοι φωνάζουν όλοι 

ΠΑΡΩΝ ή ΠΑΡΟΥΣΑ. 

Στο τέλος ο αφηγητής 1 φωνάζει «ΑΘΑΝΑΤΟΙ» και όλοι φωνάζουν 

«ΑΘΑΝΑΤΟΙ»  

 ΠΟΙΗΜΑ: ΘΑ ΡΘΕΙ ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΩΓΟΥ 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Έπειτα η Χούντα άλλαξε. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Έγινε πιο σκληρή. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και μετά έκανε κι άλλο πραξικόπημα. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Σε ένα νησί που ήταν αυτόνομο κράτος. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και τότε εισέβαλε στο νησί μια γειτονική χώρα. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και η Χούντα έκανε επιστράτευση για να κάνει πόλεμο. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Αλλά δεν δώσανε ποτέ όπλα στο λαό.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Γιατί ο λαός τους μισούσε. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και αν του δίνανε όπλα θα τα έστρεφε εναντίον της Χούντας. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Και η γειτονική Χώρα κατέλαβε το μισό νησί. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Και στα σαλόνια της καλή κοινωνίας: 

  

ΕΙΚΟΝΑ 10 Σαλόνι υψηλής κοινωνίας (ΠΡΕΣΒΗΣ, ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ) 

ΚΥΡΙΑ Ένα σοκολατάκι κύριε πρέσβη; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Ευχαριστώ. Κύριοι η χώρα πάει κατά διαόλου. Αυτοί οι άθλιοι 

πραξικοπηματίες τα κάνανε θάλασσα. Τι το θέλανε το πραξικόπημα 

σε εκείνο το νησί που έχουν βάσεις οι σύμμαχοί μας.  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Αυτοί λένε ότι εσείς δεν είχατε πρόβλημα. 

ΠΡΕΣΒΗΣ Ανοησίες. Τώρα η γειτονική χώρα έκανε απόβαση  και εσείς 

ετοιμάζεστε να πολεμήσετε. 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Να μην πολεμήσουμε; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Όχι βέβαια. Αφού είμαστε όλοι σύμμαχοι. Αυτό θα ήταν 

καταστροφικό. Λοιπόν είναι απαράδεκτο να υπάρχει στη χώρα 

δικτατορία. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ Και τι να κάνουμε; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Δημοκρατία. Γνωρίζω και έναν πολιτικό που θα σας βοηθήσει.  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Είναι στη φυλακή; 

ΠΡΕΣΒΗΣ Όχι στο εξωτερικό. Μαθαίνει Γαλλικά και το σύστημα που λέγεται 

Αστική-Αντιπροσωπευτική-Δημοκρατία. Αυτό είναι το σύστημα που 

θα έχετε από εδώ και πέρα.  

ΚΥΡΙΑ Αχ τι καλά! 

ΠΡΕΣΒΗΣ Είπαμε, ή αυτός ή τα τανκς. 

ΟΛΟΙ Σας ευχαριστούμε! 
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ΕΙΚΟΝΑ 11 Όποιος μιλάει παρουσιάζεται στο κέντρο και πηγαίνει αφού 

μιλήσει δεξιά ή αριστερά.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Έτσι στη Χώρα ήλθε η δημοκρατία 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 Η αστική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

ΜΑΘΗΤΗΣ 1 και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία μας. 

ΜΑΘΗΤΗΣ 2 Ίσως κάτι να σας θύμισε από τη χώρα μας. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Αλλά μην ξεγελαστείτε όχι. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Αυτά τα πράγματα δεν γίνανε ποτέ στην Ελλάδα. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Γιατί δεν τα γράφουν τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και άμα τα γράφουν είναι εκτός ύλης. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και δεν τα λένε τα κανάλια της τηλεόρασης. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Ψέματα. Τα λένε. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Ποιο; 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Η ΕΡΤ. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Επίσης να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει η 

Δημοκρατία. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν βασιλικά διατάγματα. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και η Βουλή ψηφίζει αυτά που θέλει ο λαός. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και η κυβέρνηση κάνει αυτά που θέλει ο λαός. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και όταν κάνει κάτι διαφορετικό, ο λαός κατεβαίνει στους 

δρόμους και η κυβέρνηση κάνει πίσω. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Επίσης στην Ελλάδα οι απεργίες είναι νόμιμες. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. ... και οι πορείες επίσης 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και δεν γίνονται βασανιστήρια στα αστυνομικά τμήματα. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και δεν κατεβαίνει ο στρατός στους δρόμους 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και τίποτα δεν συμβαίνει 4:20 το πρωί. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν φασίστες. 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Ούτε νοσταλγοί της Χούντας 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Και το σημαντικότερο: 

ΜΑΘΗΤΗΣ .. Στην Ελλάδα δεν κυβερνάνε οι κυβερνήσεις από άλλες χώρες 

ΜΑΘΗΤΕΣ .. ούτε οι μυστικές τους υπηρεσίες... 

ούτε τα μεγάλα τζάκια... 

ούτε οι τραπεζίτες,  

ή οι βιομήχανοι,  

ή οι εφοπλιστές, 

οι στρατηγοί,  

οι αστυνομικοί,  

οι επίσκοποι... 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 Σςςς. Στην Ελλάδα κυβερνάνε οι αντιπρόσωποι του λαού. 

Καληνύχτα σας. 
ΤΕΛΟΣ 


