
ΨΗΛΑ ΣΑ ΧΕΡΙΑ ΧΙΣΛΕΡ! 

  

Θεαηξηθή παξάζηαζε γηα ηε γηνξηή ηεο 28εο Νθηώβξε 
  

 (δηαζθεπή από ηελ  ελληνική δραμαηική - κωμική ηαινία ηου 1962, ζε ζκηνοθεζία 

Ροβήρου Μανθούλη) http://www.dailymotion.com/video/x3dlq01  
  

 

Αριστούλα: Βάιην ιίγν πην δπλαηά θαεκέλε δελ αθνύσ ηίπνηα. 

Παναγιώτης: Αλ καο πηάζνπλε νη Γεξκαλνί πνπ ην έρνπκε μεζθξαγίζεη ζα καο 

ζηήζνπλε ζηνλ ηνίρν. 

  

(ην αλνίγεη) 

«Δδώ Ινλδίλνλ. Παο κεηαδώζακε ζύληνκνλ δειηίνλ εηδήζεσλ. Θα καο 

μαλαθνύζεηε θαη πάιη ζηηο 10 ώξα Διιάδνο…» 

(ν Παλαγηώηεο θξύβεη ην ξαδηόθσλν) 

  

Αριστούλα: Αρ βξε Ξαλαγηώηε, ράζακε ην θαιύηεξν. 

Παναγιώτης: Γη΄ απηό ζηελνρσξηέζαη; Άζε ζα ζνπ ηα πσ εγώ πνπ όιν θαη θάηη 

θαηάθεξα λα αθνύζσ... 

  

(θαηεβάδεη από ηνλ ηνίρν κηα θνξλίδα κε νηθνγελεηαθή θσηνγξαθία πνπ από πίζσ 

έρεη έλα ράξηε ηεο Επξώπεο θαη αθνύ ηνλ δείρλεη ζηε Αξηζηνύια ηνλ ηνπνζεηεί 

πάλσ ζην ηξαπέδη) 

  

Παναγιώτης: Ινηπόλ, έρνπκε θαη ιέκε : 

Αθξηθή. Κεηά ην Δι Αιακέηλ, ε 8ε ζηξαηηά ησλ Άγγισλ παίξλεη ακπάξηδα θαη 

βγαίλεη. 

Θη άθνπ λα δεηο ηη ζπκβαίλεη. Πηηο 8 ηνπ κελόο θαηαιακβάλεη ην Κπαξάλη, ζηηο 10 

ην Κπνπθ – Κπνπθ, άθνπ Κπνπθ – Κπνπθ θαη ζηηο 12 ην Ρνκπξνύθ. Θαη ν 

Γεξκαλόο ζηξαηάξρεο Οόκει ιέεη, θάλεη αγώλα νπηζζνθπιαθώλ. Γειαδή όπνπ 

θύγεη -θύγεη. 

  

Αλαηνιηθό κέησπν 

Δδώ, ζην Πηάιηλγθξαλη θπξία Αξηζηνύια κνπ γίλεηαη κύινο. Γεξκαληθέο κεξαξρίεο 

πεδηθνύ, ηεζσξαθηζκέλεο κεξαξρίεο, κεραλνθίλεηεο κεξαξρίεο, αεξνπιάλα, ζηόινο 

θαη λαπηηθό ηξεηο κήλεο ηώξα, δελ κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ θαζόινπ. Θακηά 

εηθνζαξηά γεξκαληθέο κεξαξρίεο, πξνρηέο, κεηά από ζθνδξή επίζεζε, θαηόξζσζαλ 

ιέεη λα πξνρσξήζνπλ ζε βάζνο 100 κέηξσλ. Γειαδή ζα λα ιέκε, από δσ, ίζακε ην 

κπαθάιηθν ηνπ Ξαληειή απέλαληη.  

  

Αριστούλα: Θαη πιαθώλεη θη ν ρεηκώλαο.  

Παναγιώτης: Έ ξε Βαγγειίζηξα κνπ ηη έρεη λα γίλεη ηόηε 

Αριστούλα: Λα δεηο πνπ ζε ιίγν θαηξό νη Γεξκαλνί ζα ηα καδέςνπλε θαη ζα 

θύγνπλε. 

Παναγιώτης: Θαη ζα δεηο θάηη κάζεο ηξειέο ξε Αξηζηνύια ηόηε...Ξαλαγία κνπ ! Θα 

πιαθώζνπλε ηα βαπόξηα ζηνλ Ξεηξαηά... 

Αριστούλα:  Θα ρνξηάζεη ν θόζκνο ςσκάθη 

(Ο Παλαγηώηεοβάδεη ηελ θνξλίδα ζηε ζέζε ηεο - Η Αξηζηνύια καδεύεη ην ηξαπέδη) 

  

Αριστούλα : Ρν ήπηεο ην θαθεδάθη ζνπ Ξαλαγηώηε ; 

Παναγιώτης: Κε δνπιεύεηο βξε Αξηζηνύια. Ρν ήπηεο ην θαθεδάθη ζνπ Ξαλαγηώηε; 

Ξνην θαθεδάθη ; Θαθεδάθη από ξεβύζηα ; 

Αριστούλα : Απηό έρνπκε απηό θηηάρλνπκε. Θαη θνίηα, βάιε θη άιια ξεβπζάθηα 

ζην κύιν ηνπ θαθέ θαη γύξλα ηνλ γηα λα κπνξνύκε λα θηηάμνπκε θη άιιν 

θαθεδάθη. 

(δίλεη ην κύιν ηνπ θαθέ ζηνλ Παλαγηώηε - θνηηάεη ην ξνιόη ηεο)  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.dailymotion.com/video/x3dlq01


Ξήγε 10 παξά 10. Πε δέθα ιεπηά αξρίδεη ε απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο. Όπνηνλ 

πηάλνπλ νη Γεξκαλνί λα θπθινθνξεί κεηά ηηο 10, ηνλ εθηεινύλ επί ηόπνπ. 

Παναγιώτης: Θη αθόκα λα γπξίζεη ν Γηώξγνο Σ. 

Αριστούλα : Δίλαη αλάγθε λα έξρεηαη πίζσ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ; Φνβάκαη κελ 

ηνπ ζπκβεί ηίπνηα Ξαλαγηώηε ! 

Παναγιώτης: Δίπε ζα γπξίζεη ζε 10 ιεπηά θη έρεη θάλεη δπν ώξεο. 

(Η Αξηζηνύια θέξλεη ηξία πηάηα… 

Αλνίγεη ε πόξηα θαη ηελ θνηηάλε ηξνκαγκέλνη) 

Αριστούλα :  Λάηα, δελ ζηα ΄ιεγα εγώ ; 

  

(εκθαλίδεηαη έλα ρέξη κε έλα ςάξη – κπαίλεη ν Γηώξγνο Χ) 

Γιώργος Χ : Ξαηάσ έλα θνπκπί θαη βγαίλεη κηα ρνληξή θαη ιέεη ζηα παηδάθηα λημ 

θαΐ  

Ξαηάσ θη άιιν έλα θαη βγαίλεη µηα ρνληξέια θαη ιέεη ζηα παηδάθηα, λημ ζαξδέια ! 

Αριστούλα : Κάιηζηα, άιιε κηα θνξά λα ην θάλεηο απηό θαη... 

Παναγιώτης: Ξήγε ε ςπρή καο ζηελ Θνύινπξε ! 

Γιώργος Χ : Ρη είλαη ξε παηδηά, εληάμεη, δέθα ε ώξα, ηη πάζαηε ; (αδεηάδεη ηηο 

ηζέπεο ηνπ ζην ηξαπέδη) Ιαδάθη, ςσκάθη, κπαθαιηαξάθη θαη θξαζάθη. Πήκεξα ν 

Ξαλαγηώηεο έρεη ηα γελέζιηά ηνπ. Ξξέπεη λα ην γηνξηάζνπκε ! Σξόληα πνιιά 

Ξαλαγηώηε 

  

Αριστούλα : Σξόληα ζνπ πνιιά Ξαλαγηώηε 

  

Παναγιώτης: Δπραξηζηώ ξε παηδηά πνπ κε ζπκεζήθαηε, κε ζπγθηλείηε ! Κα θαιά, 

πνπ ηα βξήθεο όια απηά ;  

Αριστούλα :Ξάιη γεξκαληθά θνξηεγά έθιεβεο ; Καο έγηλεο θαη ζαιηαδόξνο θύξηε 

Γηώξγν;  

Γιώργος Χ :  Πζζζζ, ην πσο ηα βξήθα, αθήζηε ην, κελ ην ζθαιίδεηε.  

  

Αριστούλα : Α, δε ζαο είπα. Ξέξαζε ν Πεξαθείκ. 

Γιώργος Χ : Υρ. Ξάιη ν Πεξαθείκ ; Ρη ήζειε ; 

Παναγιώτης: Δ, ηη λα ήζειε. Γελ μέξεηο ηώξα ηη ζέιεη ν Πεξαθείκ ;  

Γιώργος Χ : Βξε καλία απηόο ν άλζξσπνο. 

Αριστούλα :Θαιά, ήζεια λα ήμεξα, δελ θνβάηαη ; Δγώ κόλν πνπ ηνλ βιέπσ 

θνβάκαη.  

Παναγιώτης: Ξάληα κπξνζηά ζηηο δηαδειώζεηο, ην βξάδπ ζπλζήκαηα ζηνπο 

ηνίρνπο, δηαλνκή παξάλνκσλ πξνθεξύμεσλ... 

Γιώργος Χ : (εκπηζηεπηηθά ζηνλ Παλαγηώηε) Άθνπζα, όηη ζα αλέβεη ζην βνπλό κε 

ηνπο αληάξηεο. (ξσηάεη ηε Αξηζηνύια) Θαη ηη ζνπ είπε όηη καο ζέιεη ; 

Αριστούλα :Δίπε όηη ζα μαλαπεξάζεη. 

Γιώργος Χ : (θνηηάεη ην ξνιόη ηνπ) Ρώξα πάεη, ηέιεησζε ε θπθινθνξία. 

Παναγιώτης:  Απ΄ απηόλ όια λα ηα πεξηκέλεηο.  

  

Γιώργος Χ : Έια, έια ηώξα, άζηα απηά. Απόςε έρνπκε γηνξηή. Βάιηε θαλέλα 

πνηεξάθη λα πηνύκε. 

(γεκίδνπλ ηα πνηήξηα) 

Αριστούλα : Άληε ζηελ πγεηά ζνπ Ξαλαγηώηε  

Γιώργος Χ : Πηελ πγεηά ζνπ 

( ηζνπγθξίδνπλ ηα πνηήξηα θαη πίλνπλ) 

  

Αριστούλα :Ινηπόλ παηδηά ε πεξίζηαζε απαηηεί ηξαγνύδη. Ρη ιέηε ; 

(αξρίδνπλ λα ηξαγνπδνύλ όινη καδί) https://www.youtube.com/watch?v=-zvI-

ZUGS_k  

Κνπ πεο πσο ηώξα δελ ζέιεηο πηα δώξα 

βξαρηόιηα ρξπζά θαη κπηδνύ. 

Όκσο δελ μέξσ ηη λα ζνπ πξνζθέξσ  

γηα λα κ΄ αγαπήζεηο λαδνύ 

https://www.youtube.com/watch?v=-zvI-ZUGS_k
https://www.youtube.com/watch?v=-zvI-ZUGS_k


  

Βξεο αλ κπνξείο,  

ηη ζνπ έθεξα απόςε 

ηα λαδάθηα ζνπ θόςε 

λα ζνπ δώζσ απηό πνπ θξαηώ 

  

Αριστούλα : Τσκί 

(όινη καδί) Τσκί 

  

Βξεο αλ κπνξείο,  

ηη ζνπ έθεξα απόςε 

ηα λαδάθηα ζνπ θόςε 

λα ζνπ δώζσ απηό πνπ θξαηώ 

  

Αριστούλα : Θαθέ 

(όινη καδί)Θαθέ 

  

Παναγιώτης: Λα ζε θάεη ε ρνιέξα Σίηιεξ ! 

Γιώργος Χ :Πθάζε κε θσλάδεηο 

Αριστούλα : Άληε γεηα καο 

Γιώργος Χ :Σξόληα πνιιά Ξαλαγηώηε 

Παναγιώτης: Δπραξηζηώ παηδηά. Άληε Γηώξγν, καδί κε ηε δηθή ζνπ γηνξηή λα 

αλαζηεζεί θη ε Διιάδα. 

Αριστούλα : Ακήλ 

Γιώργος Χ :Θα ζαο θάλσ έλα γιέληη ξε παηδηά. 

Αριστούλα : Φαγηά ε ; 

Γιώργος Χ :Φαγηά ; Φαγηά λα θαλ θη νη θόηεο ! Λα ηα αξληά, λα ηα ςάξηα, λα θάε 

καγηνλέδα, πάξε ςσκί, βνύηα ζηηο ζάιηζεο ! 

Παναγιώτης: Θόςε κνπ ςσκί... 

Γιώργος Χ : Γώζε  ηνπ ςσκί – θνς΄ ηνπ ςσκί. Γελ έρεη ςσκί. Φέξε ην κπνύηη. 

Βάιε ζάιηζα. 

Αριστούλα : Γελ έρσ ηπξί. 

Γιώργος Χ :Γελ έρεη ηπξί – θεξ΄ ηεο ηπξί. Πθνππίζνπ – ζθνππίζνπ ηξέρνπλ ηα 

ιάδηα. 

 Αριστούλα : Ρα ζάιηα ηξέρνπλ πνηα ιάδηα... 

 Γιώργος Χ : Πηάζνπ κελ ηξσο άιιν, ζα πληγείο, θηάλεη. 

Παναγιώτης:  Ξσπσ θαγηά 

Αριστούλα : Έηζη κάιηζηα, όρη όπσο ηώξα μεξνζθύξη ! 

 Γιώργος Χ :Ξαλαγηώηε, βάιε Ινλδίλν, λ΄ αθνύζνπκε ηα λέα. 

Παναγιώτης: Ρώξα Ινλδίλν ; Γελ πξνιαβαίλνπκε. 

Γιώργος Χ :Ξξνιαβαίλνπκε, έια, θέξε ην ξαδηόθσλν. 

  

(ν Ξαλαγηώηεοθνηηάεη από ην παξάζπξν θαη κεηά βγάδεη ην ξαδηόθσλν από ηελ 

θξπςώλα ηνπ θαη ην αλνίγεη) 

  

Παναγιώτης: Νκηιία έρεη. 

 (ρηππά ε πόξηα, αθνινπζεί παληθόο θαη νη ηξεηο ηξέρνπλ γύξσ – γύξσ, 

αιιάδνληαο ζέζε ζε θάζε ρηύπεκα ηεο πόξηαο, ζην ηέινο θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ 

ηελ ςπρξαηκία ηνπο θαη λα θξύςνπλ ην ξαδηόθσλν) 

Παναγιώτης: Κηα ζηηγκή… 

Γιώργος Χ :  Ξνηνο...πνηνο είλαη ; 

(ε Αξηζηνύια θνηηά απ΄ ην παξάζπξν) 

Αριστούλα :  Ν Πεξαθείκ 

Παναγιώτης:  Ξνύληνο ; 

 (Ο Παλαγηώηεο θνηηά απ΄ ην παξάζπξν) 

Παναγιώτης: Ν Πεξαθείκ 

Γιώργος Χ : Ξνύληνο ; 



(κπαίλεη ν Πεξαθείκ) 

Παναγιώτης:  Λάηνο 

εραυείμ : Θαιεζπέξα 

Γιώργος Χ : Καο έθνςεο ην αίκα ξε Πεξαθείκ 

Αριστούλα : Θαιά, γηαηί δε κηιάο ; 

εραυείμ : Γηα λα κε καο αθνύζεη θαλείο. 

Παναγιώτης: Θάηζε Πεξαθείκ. Πηαθηδνύιεο ; 

Αριστούλα :  Ξηεο έλα πνηήξη θξαζί, ν Ξαλαγηώηεο έρεη ηα γελέζιηά ηνπ. 

εραυείμ : Αιήζεηα ; Πηελ πγεηά ζαο θαη θαιή ιεπηεξηά ! 

Αριστούλα : Πηελ πγεηά καο. 

εραυείμ : Ινηπόλ ; Ρη λέα παηδηά ; 

Γιώργος Χ :Ινηπόλ ; 

Αριστούλα : Ρη λέα ; 

εραυείμ : Ινηπόλ. Ρελ Ξαξαζθεπή είκαζηε γηα λα ΄καζηε. Πύκθσλνη ε ; 

Γιώργος Χ : Γειαδή Πεξαθείκ ; 

εραυείμ : Ρα ΄πακε, δελ ηα ΄πακε ; 

Παναγιώτης: Γειαδή ; 

εραυείμ : Ρελ Ξαξαζθεπή ζα βγνύκε ζηνπο δξόκνπο.  

Γιώργος Χ : Ξνπ ζα βγνύκε Πεξαθείκ ; 

Παναγιώτης: Πηνπο δξόκνπο. 

εραυείμ : Θα γίλεη ε καρεηηθόηεξε δηαδήισζε ηεο θαηνρήο. Μέξνπκε ηηο 

ζπλέπεηεο. Θα ρηππήζνπλε ζην ςαρλό απηνί. Αιιά εκείο ζα ηνπο αληηκεησπίζνπκε 

κε ζύλεζε θαη πείζκα. Δίκαζηε έηνηκνη γηα όια. 

Γιώργος Χ : Ρη ζα θάλνπλ είπεο απηνί Πεξαθείκ ; 

Παναγιώτης: Θα ρηππήζνπλ ζην ςαρλό ! 

εραυείμ : Ινηπόλ παηδηά λα ζπλελλνεζνύκε. 

Αριστούλα : Ρη λα ζπλελλνεζνύκε ; 

εραυείμ : Γηα ηελ Ξαξαζθεπή... 

Παναγιώτης: Λαη. 

Αριστούλα : Λαη ; 

Παναγιώτης: Όρη, δειαδή...θαη λαη θαη όρη. 

Αριστούλα : Βξε Πεξαθείκ, γηαηί ζνπ κπήθακε ζην κάηη εκείο ; 

εραυείμ : Γηαηί είζηε ηίκηνη άλζξσπνη. 

Γιώργος Χ : Ρη είκαζηε ; 

Παναγιώτης: Ρίκηνη άλζξσπνη ιέεη. 

Αριστούλα : Θη επεηδή ; 

Γιώργος Χ : Άζε ξε Πεξαθείκ λα κείλεη δσληαλόο θαη θαλέλαο ηίκηνο άλζξσπνο. 

εραυείμ : Νη ηίκηνη άλζξσπνη θξαηνύλ ηελ θνηλσλία. Νη ηίκηνη άλζξσπνη, 

δσληαλνί ή πεζακέλνη γίλνληαη παξαδείγκαηα θσηεηλά γηα ηνπο άιινπο... 

Αθνύζηε, εγώ θεύγσ ηώξα. Ξάξηε θη απηέο ηηο πξνθεξύμεηο (βγάδεη από ηελ ηζέπε 

ηνπ δηπισκέλεο αλαθνηλώζεηο) δηαβάζηε ηηο θαη δώζηε ηηο θαη ζε θαλέλαλ άιινλ. 

  

(ν Παλαγηώηεο παίξλεη ηηο αλαθνηλώζεηο θαη ηηο θξύβεη θάησ από ην 

ηξαπεδνκάληηιν) 

 εραυείμ : Άληε θαιελύρηα παηδηά. 

Παναγιώτης: Θαιελύρηα θαη πνπ είζαη, ηνίρν – ηνίρν έηζη ; 

εραυείμ : Γεηα ζαο ! 

(ε Αξηζηνύια δηαβάδεη ηελ αλαθνίλσζε) 

Αριστούλα : Ξαηξηώηεο – παηξηώηηζζεο. ςώζηε ην αλάζηεκά ζαο θαη πείηε έλα 

βξνληεξό ΝΣΗ ζην βάξβαξν θαηαθηεηή. Εήησ ε Διεπζεξία ! Εήησ ε Δι... 

 Γιώργος Χ :  Πζζζζζζ...ηξειάζεθεο ;  

(θξύβνπλ ηηο πξνθεξύμεηο θάησ από ην ηξαπεδνκάληειν) 

Παναγιώτης: Ρελ έρνπκε άζρεκα παηδηά. 

Αριστούλα : Λα δεηο πνπ ηελ Ξαξαζθεπή ζα είκαζηε κπξνζηά – κπξνζηά εκείο. 

Παναγιώτης: Δ, πόζν ζα ΄καζηε...πέληε...δέθα ιεπηά ; Κεηά ζα καο μαπιώζνπλε 

ζε θνξεία θαη ζα ζπλαληεζνύκε πάιη ζην Α΄ λεθξνηαθείν. 

 Γιώργος Χ : Γελ είκαη εγώ γηα ηέηνηα. Δίζαη εζύ ; 



 Παναγιώτης: Δγώ ; Γελ ζα ΄καζηε θαιά ! 

Γιώργος Χ : Βέβαηα δε ιέσ...έρεη δίθην. Αιιά έια πνπ...Λα ΄ηαλ ηξόπνο ιέεη λα κε 

ζε πηάλνπλ νη ζθαίξεο... 

Παναγιώτης: Λα είζαη αόξαηνο... 

Γιώργος Χ : Λα ζνπ ηειεηώζσ εγώ ηνλ πόιεκν ζε έλα εηθνζηηεηξάσξν. Λα 

αξπάμεηο έλα θαιάζη ρεηξνβνκβίδεο θαη λ΄ αξρίζεηο (ζεθώλεηαη θαη θσλάδεη 

έμαιινο)  

ΘΑΗ ΛΑ ΘΝΚΑΛΡΑΡΝΟΑ  

ΘΑΗ ΛΑ ΘΝΚΑΛΡΑΞΗΑΡΠΑ 

ΛΑ ΦΙΑΣΡΔΛ 

ΛΑ ΦΙΝΣΡΔΛ 

 (ζεθώλεηαη θη ν Παλαγηώηεο θξαηώληαο ην κύιν ηνπ θαθέ ζαλ απηόκαην) 

Παναγιώτης: ΤΖΙΑ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΣΗΡΙΔΟ ηαθαηαθαηαθαηαθα 

  


