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Αυηγήτρια1. ( Μπαίλεη ζηε ζθελή θαη απεπζύλεηαη ζην θνηλό.) 

    Καιεκέξα ζε όινπο ζαο. Σήκεξα αγαπεκέλνη κνπ θίινη θαη ζπκκαζεηέο ζα δείηε 

λα μεηπιίγεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο, κηα ηζηνξία πνπ έρεη λα θάλεη κε κηα πόιε,  

πνπ βξίζθεηαη πνιύ καθξηά από ηε δηθηά καο. Ζ πόιε  απηή ιέγεηαη δηθηαηνξνύπνιε 

θαη ηελ θπβεξλάεη έλαο πνιύ θαθόο!… κα πάξα πνιύ θαθόο θαη αλάπνδνο 

άλζξσπνο. Αλ ιέγεηαη άλζξσπνο απηόο!! Τν όλνκά ηνπ είλαη  Μηθξόο 

Γηθηαηνξίζθνο. Δπηπρώο πνπ ε δηθηαηνξνύπνιε είλαη καθξηά από ηε δηθηά καο πόιε, 

όρη ηίπνη’ άιιν, αιιά θακηά θνξά πνπ μέξεηε, αλ  ήηαλ πην θνληά, κπνξεί λα 

θνιινύζακε θη εκείο θακηά δηθηαηναξξώζηηα. Όπσο ζαο έιεγα ινηπόλ, ζηε 

δηθηαηνξνύπνιε δεη θαη βαζηιεύεη, απηόο ν θαθόο θαη κηθξόο δηθηαηνξίζθνο ν 

νπνίνο θάλεη όηη πην παξάινγν ρσξάεη ην ιηιηπνύηεην κπαιό καο. Παίξλεη κηθξά 

παηδηά, ηα βξίδεη κε ηα ρεηξόηεξα ιόγηα, ηα δέξλεη, ηα βαζαλίδεη θαη ηα θπιαθίδεη ζε 

θάηη άζιηα κπνπληξνύκηα πνπ βξίζθνληαη ζε ππόγεηα , πνιιά κέηξα θάησ από ηε γε. 

Αιιά γηαηί ζπκβαίλνπλ όια απηά εθεί, ζα ην δείηε ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ.  

 

(Σηε ζπλέρεηα κπαίλεη ζηε ζθελή ν Γηθηαηνξίζθνο παξειαύλνληαο  θαη  

θσλάδνληαο.) 

 

Γικτατορίσκος. Δίκ’ έλαο κηθξόο Γηθηαηνξίζθνο…. Δίκ’ έλαο κηθξόο 

Γηθηαηνξίζθνο…. Δίκ’ έλαο κηθξόο Γηθηαηνξίζθνο… 

Χορός. 

Σθνο… Σθνο… Σθνο…  

Μπήθε ν θνληόο. 

Ο κέγαο κατδαλόο. 

Με λεύξα θαη κε θόξα 

θαη γθξίληα όιε   ώξα.  

 

Σθνο… Σθνο… Σθνο… 

Κακάξη ν θνληόο. 

Ννκίδεη θαη ην ιέεη 

πσο είλαη κνξθνληόο.  

  

Κρσυός. ( Πεηάγεηαη κέζα από ην θνηλό θαη απεπζπλόκελνο ζηελ αθεγήηξηα ιέεη. ) 

Γε ζε πηζηεύσ! … ηη είλαη απηά πνπ ιεο; Γε ζε πηζηεύσ κε ηίπνηα!.. είλαη αδύλαηνλ 

ζήκεξα πνπ κηιάκε λα ππάξρεη ηέηνηα πόιε πνπ ιέγεηαη δηθηαηνξνύπνιε θαη ηελ 



θπβεξλάεη έλαο ηόζν θαθόο άλζξσπνο πνπ ιέγεηαη κηθξόο δηθηαηνξίζθνο. Γελ ην 

πηζηεύσ!.. δελ ην ρσξάεη ην κπαιό κνπ! Μήπσο αγαπεηή κνπ ζπκκαζήηξηα, ηόζε 

ώξα πνπ κηιάο, καο ιεο κόλν αξινύκπεο ;  

Αυηγήτρια1. Με πηζηεύεηο, δε κε πηζηεύεηο,  θαη αλ εγώ ιέσ κόλν  αξινύκπεο, ζα 

ην δηαπηζηώζεηο βιέπνληαο ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ. 

Κρσυός. Γειαδή εζύ, ζε ιίγν ζα καο πεηο, όηη  ε δαζθάια ηεο Έθηεο, ε θπξία 

Αζαλαζία δελ είλαη από ηα Γξεβελά!.. αιιά από ηνλ πιαλήηε Άξε! θαη όηη ε 

δαζθάια ησλ αγγιηθώλ, ε θπξία Λνπθία είλαη εμσγήηλε! Από ηνλ αζηεξηζκό ηεο 

Αλδξνκέδαο! Χα, ρα, αο γειάζσ! 

Αυηγήτρια1. Πάςε επηηέινπο! Καη άζε καο λα δνύκε ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ! Ακάλ 

πηα! (Απνκαθξύλεηαη από ηε ζθελή. Σπλερίδεη ηελ παξέιαζε ν Γηθηαηνξίζθνο). 

Γικτατορίσκος. Δίκ’ έλαο κηθξόο Γηθηαηνξίζθνο…. Δίκ’ έλαο κηθξόο 

Γηθηαηνξίζθνο….  

Χορός.  

Σθνο… Σθνο… Σθνο… 

γπξίδεη ν θνληόο  

κε ύθνο θαη κε ηξέια  

ζαλ νύθν κε  πξνπέια. 

 

Σθνο… Σθνο… Σθνο… 

ηξέρεη ν θνληόο 

λα ςάμεη γηα θνπξλέια    

θαη κηα παιηά ζακπξέια. 

 

(Ο δηθηαηνξίζθνο θάλεη κεξηθέο βόιηεο ζηε ζθελή κνπξκνπξίδνληαο θαη 

θνηηάδνληαο άγξηα πξνο ην θνηλό. Σε ιίγν κπαίλεη ζηε ζθελή ν ινραγόο.) 

 

Λοταγός. Αθέληε κνπ… Άξρνληά κνπ… Γηθηαηνξίζθε κνπ… Ξύπλεζεο θαιά; 

Ήηαλ καιαθό ην πνππνπιέλην ζηξώκα πνπ καο έζηεηιαλ από ηελ Ακεξηθή;  Αρ! 

αθέληε κνπ, πεο κνπ, πεο κνπ, έρσ κεγάιε αγσλία!  

Γικτατορίσκος. Λνραγέ! Έπαζεο θάηη πξσί πξσί ή ζε ηζίκπεζε θακηά αινγόκπγα ; 

Τη βιαθείεο είλ’ απηέο πνπ ιεο; Αθνύο εθεί, έλαο άληξαο ζθιεξαγσγεκέλνο ζαλ θη 

εκέλα λα ηνλ ελδηαθέξνπλ ηα πνππνπιέληα ζηξώκαηα! Δίζαη κε ηα θαιά ζνπ!   

Λοταγός. Ακάλ! Γελ πηζηεύσ, κ’ απηά πνπ είπα λα ζηελαρώξεζα… ηνλ αθέληε 

κνπ; Τν κεγάιν θαη ςειό δηθηαηνξίζθν! Με ζπγρσξείο αθέληε… κε ζπγρσξείο… 

ρίιηα ζπγλώκε… ρίιηα ζπγλώκε… 

Γικτατορίσκος. Λνραγέ! 

Λοταγός. Γηαηάμηε αθέληε!  

Γικτατορίσκος. Δμαθαλίζνπ από κπξνζηά κνπ θαη θέξε κέζα απηή ηελ θιώζα  πνπ 

πεξηκέλεη από ρζεο ην βξάδπ γηα λα κε δεη.  

Λοταγός. Μάιηζηα άξρνληά κνπ… κάιηζηα… ηξέρσ… πάσ… πάσ… 

 

Γικτατορίσκος.  ( Κάλεη βόιηεο ζηε ζθελή. ) 

Δίκ’ έλαο κηθξόο Γηθηαηνξίζθνο…. Δίκ’ έλαο ςειόο δηθηαηνξίζθνο….. Δίκ’ έλαο 

ςειιιι… ςειιι.. κα ηη ιέσ; ..ηη είλαη απηά πνπ ιέσ; 

Χορός.  

Σθνο… Σθνο… Σθνο…  

Μπεξδεύηεθε ν θνληόο. 



Ννκίδεη όηη ςήισζε  

θαη ηξέρεη ζαλ ηξειόο. 

 

Σθνο… Σθνο… Σθνο… 

Εαιίζηεθε ν θνληόο.  

Βαδίδεη γύξα γύξα  

Σα λα ’πηε θακηά κπύξα.   

 

(Δθείλε ηε ζηηγκή κπαίλεη κέζα ν ινραγόο θέξλνληαο καδί ηνπ ηε κάλα.) 

Λοταγός. Τελ έθεξα άξρνληά κνπ … ηελ έθεξα. 

Γικτατορίσκος.  Μάιηζηα! Ώζηε εζύ είζαη ινηπόλ!.. ε κάλα εθείλνπ ηνπ αρξείνπ!.. 

ηνπ ηηπνηέληνπ!.. πνπ είρε ην ζξάζνο λα πεη ηόζν βαξηέο θνπβέληεο γηα ηελ αθεληηά 

κνπ!  

Μάνα. Μα θύξηε δηθηαηνξίζθε, δε ζαο ηα είπαλ θαιά, δεο ζαο ηα κεηέθεξαλ ζσζηά. 

Ο γηνο κνπ ν Μνπζίηζαο δελ είπε ηίπνηα θαθό γηα ζαο…. Λάζνο ζαο 

πιεξνθόξεζαλ. 

Γικτατορίσκος.  Λάζνο; Τη ιάζνο; Πώο είλαη δπλαηόλ; Να θάλσ ιάζνο εγώ;.. Δγώ 

πνπ έρσ βάιεη πξάθηνξεο παληνύ θαη ειέγρνπλ ηα πάληα;  

Μάνα. Σίγνπξα θάπνην κπέξδεκα πξέπεη λα έγηλε. 

Γικτατορίσκος.  Μπέξδεκα; Τη κπέξδεκα; Απνθιείεηαη! Απηνί βιέπνπλ θαη αθνύλ 

ηα πάληα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε γε θαη νπξαλό!.  

Μάνα. Ο γηνο κνπ θύξηε Γηθηαηνξίζθε, δελ είπε ηίπνηα γηα ζαο! Τν κόλν πνπ είπε 

ήηαλ κηα ιέμε. Δίπε ηε ιέμε « Γεκνθξαηία ». 

Γικτατορίσκος.  Λνραγέ! 

Λοταγός. Γηαηάμηε! 

Γικτατορίσκος.  Τα ράπηα κνπ Λνραγέ! … Αθνύο ηη ιέεη απηή ε γπλαίθα; Ώζηε δελ 

είπε ηίπνηα ινηπόλ; Ζ ιέμε «δεκνθξαηία» πνπ είπε είλαη έλα ηίπνηα… ε!…έλα 

ηίπνηα..  

Μάνα. Μάιηζηα θύξηε Γηθηαηνξίζθε, κηα ιέμε είπε κόλν θη εζείο ηνλ έρεηε θιείζεη 

ζηα ππόγεηα κπνπληξνύκηα, γηα πάλσ από έλα κήλα. Δίλαη κηθξό παηδί… νύηε ην 

ζρνιείν ηνπ δελ έρεη ηειεηώζεη αθόκε. Σαο παξαθαιώ αθήζηε ηνλ ειεύζεξν. 

Γικτατορίσκος.  Τη ιεο γπλαίθα; Δίζαη κε ηα θαιά ζνπ; Αλ αξρίζσ θαη ηνπο αθήλσ 

όινπο ειεύζεξνπο γηα ηόζν ζνβαξά παξαπηώκαηα!… Τη ζα γίλεη κεηά;  Τη ζα γίλεη 

κε ην θξάηνο; «Μπάηε ζθύινη αιέζηε θαη αιεζηηθά κε δίλεηε;» 

Μάνα. Σαο παξαθαιώ θύξηε δηθηαηνξίζθε… κόλν λα ηνλ δσ ζέισ, ζαο παξαθαιώ. 

Αθήζηε κε,  αθήζηε κε  λα ηνλ δσ, έζησ  γηα κηα ζηηγκή… ζαο εθιηπαξώ!.. ζαο 

ηθεηεύσ!.. (Πέθηεη ζηα πόδηα ηνπ θαη ηνλ παξαθαιεί). Σαο παξαθαιώ!.. ζαο 

παξαθαιώ!.. ζαο ηθεηεύσ!..  

Γικτατορίσκος. Λνραγέ! 

Λοταγός. Γηαηάμηε αθέληε! 

 

Γικτατορίσκος.  Πάξε γξήγνξα απηή ηε γπλαίθα από κπξνζηά κνπ… πάξ’ ηελ  λα 

κελ ηε βιέπσ ζηα κάηηα κνπ… ζηα ηζαθίδηα. Πάξ’ ηελ θαη βάι’ ηελ γηα κηα 

νιόθιεξε κέξα ζηελ θαηάςπμε.  

Λοταγός. Μα αθέληε, αλ ηε βάισ γηα κηα νιόθιεξε κέξα ζηελ θαηάςπμε κπνξεί 

θαη λα κε βγεη δσληαλή από εθεί κέζα!  Γελ ηε ιππάζηε ιίγν; Πεηζί θαη θόθαιν έρεη 

γίλεη ε θαεκέλε από ηε ζηελαρώξηα ηεο. 

Γικτατορίσκος.  Λνραγέ, κνπ ιεο λα δείμσ έζησ θαη γηα κηα ζηηγκή θαινζύλε;  



(Απεπζύλεηαη ζην θνηλό θαη ξσηάεη.) Δζείο αγαπεηνί κνπ κηθξνύιεδεο, ηη ιέηε;  

(αθνύεη ηελ απάληεζε γηα ιίγν) Χα… Χα… Χα…Αο γειάζσ! 

Λοταγός. Πάλησο εζείο είζηε ν κεγάινο δηθηαηνξίζθνο, εζείο απνθαζίδεηε. 

Γικτατορίσκος.  Απηό καο έιεηπε λα απνθαζίδεηο  εζύ από δσ θαη πέξα! Πάξ’ ηελ 

ακέζσο θαη εμαθαληζηείηε θαη νη δπν από κπξνζηά κνπ. 

Λοταγός. Δληάμεη αθέληε ζα ηελ πάξσ θαη ζα ηελ πάσ ζην κεγάιν ςπγείν, εθεί πνπ 

βάδνπκε ηνπο ζνινκνύο θαη ηνπο κπαθαιηάξνπο. 

Γικτατορίσκος.  Όζν γηα ζέλα πάλησο θαη γηα ηηο ζηηγκέο επαηζζεζίαο πνπ έδεημεο, 

ζα ηα πνύκε θάπνηα άιιε ζηηγκή. Δμαθαληζηείηε γξήγνξα από κπξνζηά κνπ! 

(Τελ ώξα πνπ πάεη ν ινραγόο λα πάξεη ηε κάλα κπαίλνπλ κέζα ζηε ζθελή θάλνληαο 

ζόξπβν ν Μνπζίηζαο θαη ν Βαιίηζαο θξαηώληαο θαη από έλα πηζηόιη.) 

Μοσσίτσας. Ψειά ηα ρέξηα…. γξήγνξα θαη πέζηε θαη νη δπν ζηα γόλαηα. Δζύ κάλα 

έια πξνο ην κέξνο καο. 

Μάνα. Αγόξη κνπ, είζαη θαιά; Τη έγηλε; Σαλ όλεηξν κνπ θαίλεηαη πνπ ζε βιέπσ από 

θνληά. 

Μοσσίτσας. Μάλα, απηόο είλαη ν θίινο θαη ζπγθξαηνύκελόο κνπ ν Βαιίηζαο. Απηόο 

κε βνήζεζε θαη ην ζθάζακε από ηε θπιαθή. Τα ππόινηπα ζα ζνπ ηα πσ αξγόηεξα. 

Μάνα. Αθνύ είζαη δσληαλόο, ηίπνη’ άιιν δε κε λνηάδεη. 

Μοσσίτσας. Βαιίηζα! 

Βαλίτσας. Ναη θίιε κνπ. Πεο κνπ, ηη ζέιεηο λα θάλσ ηώξα εγώ;  

Μοσσίτσας. Πάξε απηά ηα ζρνηληά θαη δέζε ηνπο ηα ρέξηα. 

Βαλίτσας. Μσξέ ζα ηνπο ηα δέζσ ηόζν ζθηρηά, πνπ νύηε ηνπ ρξόλνπ ηέηνηνλ θαηξό, 

δε ζα κπνξέζνπλ λα ηα ιύζνπλ. (Παίξλεη ηα ζρνηληά από ην Μνπζίηζα θαη 

θαηεπζύλεηαη πξνο ην κέξνο πνπ είλαη γνλαηηζκέλνη νη άιινη δύν.) 

Πίζσ ηα ρέξηα ζαο θνπξόζθπια. Δίπα πίζσ…  (Τνπο δέλεη ηα ρέξηα. Δθείλε ηε 

ζηηγκή αξρίδεη λα ηξέκεη από ην θόβν ηνπ ν δηθηαηνξίζθνο θαη λα κνπξκνπξάεη.)  

Γικτατορίσκος.   Γελ είκαη πηα έλαο κηθξόο Γηθηαηνξίζθνο…. Έπαςα λα είκ’ έλαο 

κηθξόο δηθηαηνξίζθνο…. 

Χορός. 

Σθνο… Σθνο… Σθνο… 

Τξέκεη ν θνληόο. 

Φνβάηαη ην ηνκάξη ηνπ  

θαη θάλεη ζαλ ραδόο 

 

Σθνο… Σθνο… Σθνο… 

Χέζηεθε ν θνληόο.  

Απ’ ηελ πνιιή ηξνκάξα ηνπ 

θη από ηελ θνπηακάξα ηνπ. 

 

Μοσσίτσας. Δζύ! Τη λόκηδεο; Όηη κηα δσή ζα θάλεηο ό,ηη ζέιεηο; Θα βξίδεηο, ζα 

ρηππάο, ζα βαζαλίδεηο θαη ζα θπιαθίδεηο κηθξά παηδηά! Έλλνηα ζνπ θαη έρεη ν θαηξόο 

γπξίζκαηα. 

Βαλίτσας. Πάλησο πιάθα έρεηο. Τώξα πνπ ζε βιέπσ θη από θνληά, νύηε γηα κηζή 

κεξίδα θαζνιάδα δε κνπ κνηάδεηο. Τη κηζή! θαη πνιύ έβαια.  

Γικτατορίσκος. Aλ ηπρόλ όκσο θαη αιιάμεηε γλώκε θαη κ’ ειεπζεξώζεηε, εγώ ζα 

ζαο ρξπζώζσ θαη ζα ζαο θάλσ θαη ηνπο δπν ζαο ζηξαηεγνύο κε δόμεο θαη ηηκέο. 

Μοσσίτσας. Να καο ιείπεη ην βύζζηλν! Τόζα θαθά πνπ έρεηο θάλεη όια απηά ηα 

ρξόληα, δελ μεπιεξώλνληαη κε ρξήκαηα θαη αμηώκαηα. 



Βαλίτσας. Θα πξέπεη πξώηα απ’ όια λα πέζεηο γνλαηηζηόο ζηα ηάξηαξα θαη λα 

δεηήζεηο ζπρώξεζε από ηνλ θάζε άλζξσπν ζ’ απηή ηελ πόιε πνπ ηνπ θέξζεθεο 

ηόζν άζρεκα! 

Μάνα. Γελ πξέπεη θαιά κνπ παηδηά λα πέζεηε θη εζείο ηόζν ρακειά, ζην επίπεδν 

απηνύ ηνπ κηθξνύ δηθηαηνξίζθνπ. 

Μοσσίτσας. Γειαδή κάλα ηη καο ζπκβνπιεύεηο λα θάλνπκε;  

Μάνα. Τν πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη πξώηα λα θάλεηε είλαη λα πάηε θαη λ’ αλνίμεηε 

όιεο ηηο θπιαθέο θαη ηα κπνπληξνύκηα απηήο ηεο πόιεο. Να ειεπζεξώζεηε όινπο 

απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηόζν ηαιαηπσξήζεθαλ απ’ απηόλ ηνλ ηόζν θαθό 

άλζξσπν. 

Βαλίτσας. Απηό ζα θάλνπκε πξώηα. Κη έπεηηα; Τη καο ζπκβνπιεύεηο λα θάλνπκε;  

Μάνα. Έπεηηα ζα πξέπεη λα νδεγήζεηε απηόλ ηνλ θαθό άλζξσπν ελώπηνλ  ηεο 

δηθαηνζύλεο. Γηαηί κόλν νη δηθαζηέο είλαη αξκόδηνη λα ηνλ θξίλνπλ θαη λα ηνλ 

ηηκσξήζνπλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. 

Μοσσίτσας. Έρεηο δίθαην κάλα, απηό ζα θάλνπκε θη ακέζσο κάιηζηα. 

Ο Μνπζίηζαο κε ην Βαιίηζα παίξλνπλ ηνπο δύν αγθαδέ θαη απνρσξνύλ καδί κε ηε 

κάλα από ηε ζθελή. Σε ιίγν κπαίλεη ζηε ζθελή ε Αθεγήηξηα. 

 

Αυηγήτρια1. Κη έηζη ινηπόλ αγαπεκέλνη κνπ θίινη θηάζακε ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο 

καο. Ο κηθξόο Γηθηαηνξίζθνο κε ζθπκκέλν ην θεθάιη νδεγήζεθε ζηνπο αξκόδηνπο 

δηθαζηέο. Δθεί πήξε ηελ ηηκσξία πνπ ηνπ άμηδε γηα ηα ηόζα θαθά πνπ είρε θάλεη. 

Απηή ε καθξηλή πόιε, κεηά από πνιιά ρξόληα , επηηέινπο απέθηεζε Γεκνθξαηία. Oη 

θάηνηθνί ηεο έδεζαλ κηα ήζπρε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα δσή. Διπίδσ θαη ζέισ λα 

πηζηεύσ όηη ζηε ρώξα καο, όζν δνύκε, δε ζα δνύκε λα ζπκβαίλνπλ ηόζν άζρεκα 

πξάγκαηα, όπσο ηε καύξε εθείλε πεξίνδν ηεο Χνύληαο.    

 
ΤΔΛΟΣ 

  
 


