
Εµπνευσµένο από το έργο  
«Καφενείο η ΕΛΛΑΣ» του 
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Μουσική… Σκηνικό καφενείου. Τραπεζάκια – καρέκλες – πελάτες. `Αλλοι παίζουν τάβλι, άλλοι 
κουµ – καν, άλλοι πίνουν κι άλλοι διαβάζουν την εφηµερίδα τους... Ο καφετζής στον πάγκο από 
πίσω και η σύζυγός του, κάνουν συνέχεια δουλειές. Στην άκρη κάθονται δυο ασφαλίτες 
[καπαρντίνες – καπέλα – γυαλιά] είναι κρυµµένοι πίσω από τις εφηµερίδες τους [έχουν µια τρύπα 
στη µέση] παρακολουθούν τα πάντα... 
 
καφετζής 
`Αντε βρε Κούλα µου, φτιάξε πια αυτά τα καφεδάκια. Περιµένουν οι άνθρωποι... Βάλε 
και το µαριδάκι να τηγανίζεται... 
Κούλα 
Κούλα, κάνε το ένα, Κούλα κάνε το άλλο... κουλάθηκα πια! 
Καφετζής 
Γιατί εδώ τι κάνω; Εχουν στραβώσει τα κανιά µου µε τα πέρα – δώθε όλη µέρα!  
Κούλα 
Ναι, γιατί πριν ήταν λαµπάδα οι γάµπες σου! Βασίλη πρέπει να πάρουµε έναν βοηθό! 
Θα αφήσουµε τα κοκαλάκια µας εδώ µέσα... 
Καφετζής 
Γιατί πού σε βολεύει να τ’ αφήσεις; Πού να τα βρούµε τα λεφτά για βοηθό βρε 
Κουλίτσα µου; Σοβαρέψου! 
Κούλα 
Η αλήθεια είναι ότι από τότε που παντρεύτηκα, απέκτησα και χιούµορ! 
 
`Ενας πελάτης φωνάζει... 
 
Λευτέρης 
Κυρ Βασίλη! Κυρ Βασίλη!! 
Καφετζής 
Κεριά και µανουάλια! `Ερχοµαι!!!   
Λευτέρης 
Κυρ Βασίλη!!! 
Καφετζής 
Μπα που να σκάσεις και να κάνεις θόρυβο! `Ερχοµαι λέµε! Μισό! `Αντε φτιάξε τα 
καφεδάκια να τα πάω... 
 
Ο καφετζής τρέχει προς τους πελάτες. Τον βλέπει η Κούλα και σχολιάζει παραπονιάρικα... 
 
Κούλα 
`Οταν σε φωνάζω εγώ, δεν τρέχεις έτσι γρήγορα ... 
Καφετζής 
Τρέχω, αλλά από την αντίθετη πλευρά!!! ... Ορίστε λεβέντες, ήρθα! Τι θέλουµε; 
Λευτέρης 
Τι έγινε Βασιλάκη; `Εχεις µουρµούρα από την Κουλίτσα; 
Καφετζής 



Αυτό δεν είναι µουρµούρα Λευτέρη, τα δώδεκα ευαγγέλια είναι. Λοιπόν, τι να σας 
φέρω; 
Λευτέρης 
 Πιάσε ένα ουζάκι µε µεζέ περιποιηµένο. 
καφετζής 
Να πιάσω κάνα παλούκι καλύτερα να σ’ αρχίσω στις ... παλουκιές;  Ξέρεις πόσα 
βερεσέδια χρωστάς ; Καµιά 75αριά! 
 
Ο διπλανός φίλος του σχολιάζει γελώντας 
 
Κώστας 
Να τα εκατοστίσεις! 
Λευτέρης 
Τι να κάνω βρε Βασίλη µε το µισθό που µας δίνει ο πολυχρονεµένος µας βασιλιάς κι 
αυτοί που µας κυβερνάνε;  
Κώστας 
Πάλι η κυβέρνηση σου φταίει εσένα; Δε κοιτάς λέω εγώ τα µαύρα σου τα χάλια που 
µου τρέχεις όλη µέρα στις διαδηλώσεις αντί να πας να κάνεις κανένα µεροκάµατο 
παραπάνω! Τεµπελόσκυλο! 
Λευτέρης [δυνατά, µε πάθος] 
Τώρα που θα γίνουν οι εκλογές και θα µιλήσει ο ίδιος ο  λαός θα ...  
καφετζής 
… θα ξυπνήσεις και θα δεις ότι ήταν όνειρο! Μίλα πιο σιγά άνθρωπέ µου! Δεν ξέρεις 
ποιος µπορεί να ακούει!  
Κούλα 
Βασίλη, τι γίνεται εκεί; Γιατί φωνάζετε; 
Καφετζής 
Τίποτα, τίποτα Κούλα µου, να για τα ποδοσφαιρικά λέµε! 
Κούλα 
`Ασε τα ποδοσφαιρικά στραβοκάνη κι έλα να πάρεις τους καφέδες! 
Κώστας 
Βλέπω την έχεις σκίσει τη γάτα Βασιλάκη!  
Καφετζής 
Ναι, και τώρα τη ράβω!!! Λοιπόν, ακούστε µε καλά και οι δυο σας! Σας έχω πει χίλιες 
φορές... 
Λευτέρης 
999!!! 
καφετζής 
 ... πως δε θέλω πολιτικές συζητήσεις στο µαγαζί µου! Θα βρούµε το µπελά µας! Στις 
µέρες µας µέχρι και οι τοίχοι έχουν αυτιά !  
Κώστας 
Θα φέρω µπατονέτες την άλλη φορά! 
 
Οι ασφαλίτες κατεβάζουν τις εφηµερίδες και ξύνουν µε τις ίδιες κινήσεις τα αυτιά τους. Μετά 
κοιτάζονται µεταξύ τους και ξαναπαίρνουν τις εφηµερίδες στα χέρια τους 
Λευτέρης 
Μωρέ τι µας λες! Πραγµατικά φίλε  µου, εσύ φοβάσαι και τη σκιά σου.  
Κώστας 



Βασικά τη σκιά της Κούλας φοβάται! 
Κούλα 
Βασίληηηη! Τσακίσου κι έλα πάρε τη µαρίδα!!! 
Λευτέρης 
Δηµοκρατία δεν έχουµε ; Ο καθένας µπορεί να λέει τη γνώµη του ελεύθερα.  
Κώστας 
Καλά σου λέει ρε Βασίλη! Δηµοκρατία έχουµε. `Αλλαξαν τα πράγµατα! Είναι όλα 
καλύτερα. Πιο ήρεµα... 
 
Ο ένας ασφαλίτης βλέπει µια µύγα, τη χτυπά µε την εφηµερίδα του. Η µύγα πηγαίνει στο κεφάλι 
του άλλου ασφαλίτη. Τον χτυπά µε την εφηµερίδα. Αυτός τσαντίζεται... `Ολοι παγώνουν για 
λίγο από φόβο µήπως γίνει φασαρία... Οι ασφαλίτες ησυχάζουν. Παίρνουν ξανά τις εφηµερίδες 
τους... `Ολοι ξεφυσάνε µε ανακούφιση... 
	  


