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ΥΠΑΡΧΕΙ και ΦΙΛΟΤΙΜΟ
Αλέκου Σακελλάριου – Χρήστου Γιαννακόπουλου
Παιδαγωγός θεάτρου : Χρήστος Χρήστου 
Κατασκευή σκηνικών : Γιώργος Έξαρχος, Ελένη Ναυρόζογλου και οι μαθητές του 

σχολείου μας που παρακολούθησαν το μάθημα «Καλλιτεχνική παιδεία»
Ήχος : Παξιμαδάκης Ιωάννης
Φωτισμοί : Γούλας Νικόλαος
Μουσική  επιμέλεια: Παύλος Παπαχρήστου
Μουσική : Μίμης Πλέσσας 
Κουστούμια: Βεστιάριο ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ι. και η ομάδα
Σκίτσο αφίσας/ προγράμματος: Παξιμαδάκη Σοφία
Επιμέλεια προγράμματος/λευκώματος : Παύλος Παπαχρήστου
Επιμέλεια αφίσας : Γιώργος Έξαρχος
Υποβολέας (στις πρόβες) : Αργυρώ Ζιάκα
Επιμέλεια παράστασης : Κατερίνα Ταχματζίδου

Διανομή : (με σειρά εμφάνισης)

Αλίκη Μαυρογιαλούρου  :  Βασιλική Χρηστίδη 
Νάντα Μαυρογιαλούρου :  Μαριτίνα  Ντάσιου 

Λώρα Σιλυβριώτη :  Άννα Γκόνη
Ανδρέας Μαυρογιαλούρος :  Παύλος Παπαχρήστου  

Ντίνα :  Σοφία Μάνθου 
Τασία :  Ευαγγελία Ζήκου

Μαρία  :  Ιωάννα Αρβανίτη 
Γιώργος : Ηλέκτρα Σπανού 

Θεόδωρος Γκρουέζας :  Σοφία Λέτσιου 
Μαίρη   :  Σοφία Μπιζμπέλη 

κυρα- Λάμπαινα : Μαρία Πουλίζου
Θεία :  Μαρία Ράφτη

κυρ-Φώτης : Ανδρέας Ρούσης 
κυρα-Φώταινα: Μαρίνα  Παναγιώτου 

Κατίνα : Ραφαέλα  Αρβανίτη 



Σωτήρης : Κωστής Γούκος 
Πανάγος :  Εμμανουήλ Φλούδας 

Σοφέρ :  Βίκυ Τσιατούρα 
Τραυματιοφορείς :  Σπυριδούλα Φουρτούνη, Σοφία Μπιζμπέλη 

Κ. Σιλυβριώτης : Αργυρώ Ζιάκα 

Ευχαριστούμε θερμά: 

τον παιδαγωγό θεάτρου κ. Χρήστο Χρήστου, υπεύθυνο σπουδών του θεατρικού 
εργαστηρίου «Έκφραση», και τον κ. Πέτρο Χριστακόπουλο για την πολύτιμη 
βοήθειά τους. Θεατρικό Εργαστήρι «Έκφραση», Κουντουριώτη 54, τηλ. 
6978047081, 2651306630

την καθηγήτρια καλλιτεχνικών του σχολείου μας, κ. Ελένη Ναυρόζογλου και τους 
μαθητές που συμμετείχαν για το χρωματισμό των σκηνικών και ιδιαιτέρως 
τους: Βασίλη Ανδρέου, Μάριο Γκαρτζονίκα, Γιώργο Ζώη, Χριστόφορο Μιχαήλ, 
Λαμπρινή Τζίμα, Σίσσυ, Εβίνα και Μαριαλένα Τσόγκα

τον πολιτιστικό σύλλογο Σταυρακίου για την παραχώρηση σκηνογραφικού 
υλικού

τους σπουδαστές του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι. Ε. Κ.) Ιωαννίνων (τομείς Κομμωτικής και Αισθητικής) που επιμελήθηκαν τις 
κομμώσεις και το μακιγιάζ  

τον κ. Παξιμαδάκη Ιωάννη που επιμελήθηκε τον ήχο της παράστασης 
αφιλοκερδώς

το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ιωαννίνων

όλους τους καθηγητές και μαθητές του σχολείου μας που βοήθησαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην προσπάθειά μας

 



Ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος  είναι υπουργός , αρμόδιος επί των δημοσίων έργων. 
Με αφορμή την πρόσφατη ανέγερση του νέου μαιευτηρίου στην εκλογική του 

περιφέρεια, έχει προγραμματίσει να ταξιδεύσει ως εκεί  για μια ομιλία. Στο ταξίδι 
αυτό, που πραγματοποιείται οδικώς, τον συνοδεύει η κόρη του Αλίκη, καθώς και ο 

οδηγός του .
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η Αλίκη επιμένει να οδηγήσει εκείνη το 

αυτοκίνητο, παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα ικανή οδηγός, και ο πατέρας της το 
επιτρέπει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε ένα 

δένδρο, κοντά στο χωριό Άργυλος. Το ατύχημα αυτό προκαλεί ελαφρύ τραυματισμό 
των επιβαινόντων και ακινητοποίηση του οχήματος. Αμέσως οι χωρικοί σπεύδουν να 

περιποιηθούν τους τραυματίες, χωρίς να γνωρίζουν την ταυτότητα των ανθρώπων 
που έχουν απέναντί τους. Δύο νεαροί χωρικοί, ο Πανάγος και ο Σωτήρης  συζητούν 

με τον υπουργό σχετικά με τις ελλείψεις του χωριού σε υποδομές και υπηρεσίες.
Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, ο κ. Μαυρογιαλούρος πληροφορείται για την 

ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, για τη διαφθορά που επικρατεί, αλλά και για 
την αντιπάθεια των κατοίκων προς το πρόσωπό του. Ιδιαίτερα κλονίζεται όταν 
μαθαίνει ότι  ο στενός του συνεργάτης Θεόδωρος Γκρούεζας  έχει καταχραστεί 

δημόσιο χρήμα μέσα από διεφθαρμένες συναλλαγές. Μετά από όλα αυτά, 
αποφασίζει να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού, αφού πρώτα επιπλήξει σε 

έντονο ύφος τους συνεργάτες του. http://el.wikipedia.org/



Ένας 

υπουργός ζει 

στον κόσμο 

του μέχρι που 

ανακαλύπτει 

ότι δεν είναι 

όλα όπως 

νόμιζε και του 

έλεγαν…

«Ο 
"Μαυρογιαλούρος", 

που τον ερμήνευσε με 

επιτυχία ο Λάμπρος 

Κωνσταντάρας, είναι το 

σημείο αναφοράς κάθε 

φορά που η Ελλάδα 

μπαίνει σε προεκλογική 

περίοδο»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ 

‘Θα σας 

εξαφανίσωμεν!’



«Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο 

- και όπου υπάρχει σάπιο 

υπάρχουν και 

σκουλήκια»

     Το όνομα του πρωταγωνιστικού ρόλου «Μαυρογιαλούρος» 
έχει γίνει μέρος της πολιτικής ορολογίας στην Ελλάδα. Η ταινία 
«Υπάρχει και φιλότιμο» έχει παιχτεί πολλές φορές στην 
τηλεόραση και παραμένει δημοφιλής ακόμη και μισό αιώνα μετά 
από την πρώτη παράστασή της….

Η ταινία «Υπάρχει Και Φιλότιμο» 
πρωτοπαίχτηκε στις αίθουσες Αθηνών - 
Πειραιώς - προαστίων το 1965, κόβοντας 
325.683 εισιτήρια. 



Βασιλική Χρηστίδη : Στη θεατρική παράσταση υποδύομαι 
τον ρόλο της Αλίκης Μαυρογιαλούρου, κόρης του υπουργού. Αγάπησα 
αυτό το ρόλο από την πρώτη στιγμή γιατί αποδίδει την κουλτούρα μιας 
εποχής μακρινής, της δεκαετίας του ’60, και τις συνήθειες μιας 
κοπέλας της υψηλής κοινωνίας, λίγο κακομαθημένης και κλεισμένης 
στο δικό της «γυάλινο κόσμο». Κάθε πρόβα αποτελεί για μένα μια 
καινούργια εμπειρία, και προσφέρει κάτι καινούργιο να μάθω.

Μαριτίνα Ντάσιου: Επέλεξα το συγκεκριμένο project επειδή έχω 
εμπειρία από προηγούμενη θεατρική παράσταση στο γυμνάσιο. Είναι 
πολύ ευχάριστη η κάθε πρόβα μας, έχουμε δεθεί περισσότερο μεταξύ 
μας, καθώς καλλιεργείται η ομαδικότητα και η συνεργασία. 
Εργαστήκαμε αρκετά και θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 

Άννα Γκόνη: Το θέατρο είναι μία τέχνη που σε απελευθερώνει, σου δίνει τη 
δυνατότητα να αναδείξεις χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου που δεν ήξερες 
καν ότι υπάρχουν. Αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα το θέατρο. Μπορώ να εκφραστώ 
ελεύθερα πάνω στη σκηνή, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συμμαθητές μου. 
Μου δίνει τη δυνατότητα να γίνω κάτι «διαφορετικό» και να ανακαλύψω 
καινούργιες πλευρές του χαρακτήρα μου. Υπάρχουν όμως και πολλές δυσκολίες, γι 
αυτό χρειάζεται υπομονή και θέληση καθώς και πολλή αγάπη γι αυτό. 

Κατερίνα  Ταχματζίδου
«Υπάρχει και φιλότιμο». Ένας τίτλος που στην αρχή του έργου ακούγεται ως 
ειρωνική τοποθέτηση, σαρκάζοντας τη μεγαλοαστική νοοτροπία αδιαφορίας, 
νωθρότητας και υπεροψίας ενός αδαή υπουργού και του κύκλου του, απέναντι 
στα πραγματικά προβλήματα της ζωής των απλών ανθρώπων τους οποίους 
καλείται να υπηρετήσει με το λειτούργημά του. Στη συνέχεια του έργου, καθώς 
παρακολουθούμε τον ήρωα μας να «μορφώνεται» και να «μεταμορφώνεται» 
μέσα από μία σειρά διαφωτιστικών εμπειριών και αποκαλύψεων σχετικών με 
μια πραγματικότητα που δεν είναι έτσι όπως αυτός νομίζει, η τοποθέτηση αυτή 
γίνεται ερώτημα και ζητούμενο: «Υπάρχει άραγε φιλότιμο;». Και στο τέλος 
γίνεται μια παρήγορη διαπίστωση, οτι δηλαδή πράγματι «Υπάρχει και 
Φιλότιμο!», καθώς ο ήρωας γνωρίζει πλέον αλήθειες, αναγνωρίζει τις αδυναμίες 
του και σοφότερος, πράττει αυτό που του υπαγορεύει η συνείδησή του και όχι 
το συμφέρον του. Ένα έργο που έρχεται να διδάξει και σήμερα διαχρονικές 
αξίες της ζωής, όπως είναι η φιλοτιμία, η αξιοπρέπεια, η αυτεπίγνωση, η ευθύνη 
και η υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 
Την παράσταση που θα παρακολουθήσετε την ετοίμασαν παιδιά της Α΄ Λυκείου 
του σχολείου μας, με μεράκι και πολλή αγάπη για το θέατρο. Με τη ζωντάνια, 
τον ενθουσιασμό και το ταλέντο τους μοιράστηκαν ένα πολύ όμορφο ταξίδι 
κατά τις πρόβες και σήμερα ήρθε η ώρα να μοιραστούν το ταξίδι αυτό μαζί σας! 
Καλή διασκέδαση! 



 Σοφία Μάνθου 
Ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την θεατρική παράσταση γιατί μου αρέσει ο χώρος του 
θεάματος αλλά και επειδή είχα συμμετάσχει και πέρυσι σε σχολική παράσταση και ήταν μία 
αξέχαστη εμπειρία. Μέσα από τις πρόβες έχω έρθει πιο κοντά με τους υπόλοιπους συντελεστές 
και έχουμε αναπτύξει ένα πνεύμα ομαδικότητας. 

Ραφαέλα Αρβανίτη 
Επέλεξα να συμμετάσχω στην θεατρική ομάδα του σχολείου 
γιατί είναι μία καινούργια εμπειρία και επίσης μου άρεσε πολύ  
η περσινή παράσταση  που ανέβασαν κάποια παιδιά που 
συμμετέχουν και φέτος στην ομάδα.

Μαρία Πουλίζου: Το project της θεατρικής παράστασης είναι ένα 
δημιουργικό μάθημα που διαφέρει από τα υπόλοιπα και προσφέρει την 
ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και με πρωτότυπο τρόπο. Η 
θεατρική παράσταση που ανεβάζει φέτος το σχολείο μας, σατιρίζει με 
καλόγουστο και διασκεδαστικό ύφος τη συμπεριφορά ενός κλασικού 
πολιτικού, ο οποίος στο τέλος του έργου παίρνει ένα σημαντικό μάθημα και 
ξεχωρίζει τα προβλήματα της λαϊκής τάξης και των καθημερινών ανθρώπων 
από τις δήθεν δυσκολίες των ανώτερων κοινωνικών ομάδων. Ο ρόλος μου 
είναι αυτός της κυρα-Λάμπαινας και αντικατοπτρίζει με χιουμοριστικό και 
κωμικό τρόπο τα αληθινά βάσανα που βιώνουν οι άνθρωποι ενός χωριού. 
Άνθρωποι απλοί που με τον τρόπο τους προκαλούν την αλλαγή της 
νοοτροπίας ενός αχάριστου και αδαή πολιτικού. Η παράσταση αυτή είχε 
θετική επιρροή τόσο σε εμένα προσωπικά όσο και στην υπόλοιπη ομάδα. Το 
οικείο, χαλαρό και γεμάτο ενέργεια κλίμα που υπήρχε κατά τη διάρκεια των 
προβών, μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, να 
αναπτύξουμε φιλίες και να ενισχύσουμε την προσωπικότητά μας με 
αυτοπεποίθηση και θάρρος. Το συγκεκριμένο έργο μεταδίδει επίκαιρα, 
διαχρονικά και σημαντικά μηνύματα με χιούμορ που θα προβληματίσουν και 
θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με καταστάσεις που αφορούν την 
πολιτική και γενικότερα την κοινωνία.

Ιωάννα Αρβανίτη
Αποφάσισα να πάρω μέρος στην θεατρική παράσταση γιατί  για εμένα θα 
ήταν  μία καινούργια εμπειρία που  θα ήθελα να δοκιμάσω. Περάσαμε 
πολύ ωραία στις πρόβες και ελπίζουμε να φανεί και σήμερα αυτό. 



Ευαγγελία Ζήκου: Αρχικά επέλεξα το project του θεάτρου 
γιατί είχα παρακολουθήσει πέρυσι, στο γυμνάσιο, τους συμμαθητές 
μου σε ένα παρόμοιο έργο και εντυπωσιάστηκα από το αποτέλεσμα 
αλλά και από  τον τρόπο προετοιμασίας. Πιστεύω ότι φέτος το 
αποτέλεσμα θα είναι εξίσου εντυπωσιακό και μέσα από τις πρόβες 
παρατηρώ αρκετές βελτιώσεις. Επέλεξα το ρόλο της Τασίας, της 
υπηρέτριας, διότι νομίζω ότι αρμόζει στον τρόπο που τον παριστάνω. 
Έχουμε πολύ καλή ομάδα, συνεργαζόμαστε και γι’ αυτό τον λόγο 
είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό!

Ηλέκτρα Σπανού: Στην θεατρική παράσταση που ανεβάζουμε 
φέτος με το θίασο του σχολείου μας, υποδύομαι το ρόλο του Γιώργου, 
του ιδιαίτερου γραμματέα του Μαυρογιαλούρου που συνοδεύεται από 
τη βοηθό του, δεσποινίδα Μαίρη. Κάθε πρόβα αποτέλεσε για εμένα 
μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου μάθαμε τεχνικές που διαφορετικά δε 
θα μας είχε δοθεί η ευκαιρία, αλλά και μπορέσαμε να αναπτύξουμε 
φιλίες με συμμαθητές που δε γνωριζόμασταν προηγουμένως. Ελπίζω 
να ευχαριστηθείτε την παράστασή!

 Σοφία Λέτσιου 
Πήρα την απόφαση να συμμετάσχω στο project θεάτρου επειδή το θέατρο με 
κάνει να χαίρομαι, να ανακαλύπτω περισσότερα χαρακτηριστικά του εαυτού 
μου και μου δίνει την δυνατότητα να ενσαρκώνω διάφορους ρόλους. Μου 
αρέσει που έχω έναν ανδρικό ρόλο γιατί αυτό είναι μία πρόκληση για εμένα 
και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. 

Σοφία Μπιζμπέλη: Με τη θεατρική ομάδα του σχολείου μας φέτος, 
αποφασίσαμε να ανεβάσουμε την παράσταση «Υπάρχει και Φιλότιμο», η 
οποία πέρα από το χιουμοριστικό της χαρακτήρα έχει και επίκαιρα θέματα 
να θίξει. Υποδύομαι το ρόλο της δεσποινίδος Μαίρης, βοηθού του κυρίου 
Γιώργου που είναι το δεξί χέρι του υπουργού Ανδρέα Μαυρογιαλούρου. Είναι 
ένας ρόλος που βοηθά να φωτιστούν πτυχές του παρασκηνίου που υπάρχει 
στα υπουργικά γραφεία και πίσω από τις υπουργικές αποφάσεις.

Μαρία Ράφτη 
Μία θεατρική παράσταση είναι πολύ δύσκολη. Στις πρόβες δουλέψαμε 
σκληρά , ωστόσο περάσαμε υπέροχα. Ξεχαστήκαμε λίγο από το υπόλοιπο 
κουραστικό πρόγραμμα του σχολείου και ήρθαμε πιο κοντά με τον χώρο του 
θεάτρου. 

Ανδρέας Ρούσης 
Αποφασίσαμε να ανεβάσουμε το έργο «Υπάρχει και Φιλότιμο» καθώς είναι  πιο 
επίκαιρο από ποτέ. Ελπίζουμε να σας αρέσει. 



Μαρίνα  Παναγιώτου: Συμμετέχω στην θεατρική παράσταση «Υπάρχει και 
Φιλότιμο» γιατί την προηγούμενη σχολική χρονιά συμμετείχα σε μια άλλη 
παράσταση την οποία είχαμε γράψει οι ίδιοι οι μαθητές με τη μεγάλη βοήθεια που 
μας προσέφεραν οι καθηγητές μας στο γυμνάσιο. Πιστεύω πως από την παράσταση 
αυτή όλοι μας θα έχουμε μια νέα εμπειρία στο θέατρο αλλά θα το απολαύσουμε και 
οι ίδιοι παρουσιάζοντας ένα έργο που είναι σήμερα τόσο επίκαιρο όσο ήταν και την 
εποχή που γράφτηκε.

Εμμανουήλ Φλούδας 
Το θεατρικό έργο που ανεβάζουμε περιγράφει απόλυτα την εποχή στην οποία ζούμε 
και έχει ένα βαθύτατο και διαχρονικό νόημα. 

Κωστής Γούκος : Αποφάσισα φέτος να συμμετάσχω στο project του θεάτρου στο 
σχολείο μου γιατί έχω μείνει πολύ ικανοποιημένος από την περσινή παράσταση που είχαμε 
ανεβάσει με το γυμνάσιο, η οποία με έκανε να αγαπήσω το θέατρο. Μου αρέσει το θέατρο 
γιατί όταν ανεβαίνω στη σκηνή για να παίξω, ουσιαστικά γίνομαι ένας διαφορετικός 
άνθρωπος, με διαφορετική κουλτούρα και πιστεύω, με χαρακτηριστικά διαφορετικά από 
αυτά του δικού μου χαρακτήρα. Το έργο, αν και έχει γραφτεί αρκετά χρόνια πριν, έχει ένα 
επίκαιρο θέμα. Στην αρχή δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος από το ρόλο που μου δόθηκε 
καθώς πίστευα πως ο χαρακτήρας μου είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που έπρεπε να 
υποδυθώ και μου φαινόταν ότι δε θα τα έβγαζα πέρα με τον ρόλο αυτό. Τώρα πλέον όμως έχω 
εξοικειωθεί μαζί του και πιστεύω πως αν είχα τη δυνατότητα να επιλέξω ξανά ένα ρόλο, θα 
επέλεγα το ρόλο αυτό.

Βίκυ Τσιατούρα: Είναι ένα εξαίσιο θεατρικό έργο που περνάει διαχρονικά 
μηνύματα με ένα κωμικό τρόπο. Μέσα από αυτό έχω αποκομίσει δημιουργικότητα 
και περισσότερη αυτοπεποίθηση!

Αργυρώ Ζιάκα: Επέλεξα το θέατρο γιατί το ανέβασμα μιας παράστασης είναι 
μια ενδιαφέρουσα διαδικασία κατά την οποία όλοι οι μαθητές συνεργάζονται 
μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο έργο, παρ’ ότι κωμικό, έχει ένα βαθύτερο νόημα, 
όσον αφορά την πολιτική, και επιπλέον είναι επίκαιρο. Αυτός είναι ένας από τους 
λόγους που δε μετανιώνω για την επιλογή που έκανα, αν και χρειάζεται μεγάλη 
ευθύνη για να συμμετέχει κανείς σε μια θεατρική ομάδα. Ο ρόλος που παίζω είναι 
ενός πολιτικού-υπουργού, ο οποίος δεν έχει επίγνωση των όσων συμβαίνουν πίσω 
από την πλάτη του στο υπουργείο του, ούτε θεωρώ ότι κατάλαβε ποτέ, παρά τις 
«προειδοποιήσεις» του φίλου και συναδέλφού του, Ανδρέα Μαυρογιαλούρου. 
Τέλος, μετά από αυτή την εμπειρία δεν προσδοκώ να αποκομίσω κάτι. Η συμμετοχή 
μου στην ομάδα αυτή μπορεί να αποβεί διασκεδαστική και αυτό είναι το καλύτερο 
που θα μπορούσε κάποιος να κερδίσει. 

Σπυριδούλα Φουρτούνη: Η παράσταση αυτή μας διδάσκει με τα μηνύματα 
που μας περνάει και μας παροτρύνει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να 
προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.



Οι Σακελάριος-Γιαννακόπουλος, με το ευθύβολο ρωμαίικο χιούμορ και την 
Αριστοφανική σάτιρα, δημιούργησαν τον Μαυρογιαλούρο, τον Γκρούεζα και 
μια πλειάδα ευανάγνωστων χαρακτήρων παίζοντας  με το αιώνιο παιχνίδι που 
λέγεται Πολιτική. 
Ο πόλεμος του δικαίου ανάμεσα στην “καθαρή” αγροτοεργατική τάξη και στη 
“βρώμικη” αστική τάξη της εξουσίας, ξεδιπλώνεται απλά, ξεκάθαρα 
στέλνοντας  μηνύματα γεμάτα γέλιο μέσα από έξυπνες ατάκες και 
αναγνωρίσιμες καταστάσεις.
Πόσο πιο επίκαιρη μπορεί να γίνει η φράση του χωρικού  Σωτήρη «Φάγανε... 
φάγανε… φάγανε... από παντού !!!» και η διαπίστωση του 
Μαυρογιαλούρου «Πολύ θα ήθελα να δω έναν Έλληνα να πει… 
συγγνώμη… συγγνώμη ρε παιδιά... έφταιξα…». 

Κιουρτσίδης Γιώργος (σκηνοθέτης )  www.ntng.gr

Ένα έργο που γράφτηκε πριν 
από μισό αιώνα…. 
Ιδιαίτερος υπουργού:Θα είναι 
καλή η υποδοχή; 
Γκρούεζας:Υποδοχή; Μωρέ θα 
χαλάσει ο κόσμος. 
Ιδιαίτερος:Ναι, αλλά… να 
φανεί κάπως αυθόρμητο. 
Γκρούεζας:Το 'χω κανονίσει 
και το αυθόρμητο! 



Εάν υπάρχει ένας έλληνας πολιτικός που αποτελεί σύμβολο του πελατειακού 
κομματικού κράτους, της διαφθοράς, των ψευδών υποσχέσεων και της 
διαχρονικά θλιβερής ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, είναι ο Ανδρέας 
Μαυρογιαλούρος. Δεν πρόκειται βέβαια για πραγματικό πρόσωπο αλλά για 
χαρακτήρα.

Να θυμίσουμε ότι ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος είναι υπουργός Εθνικής 
Ανασυγκροτήσεως και Περιθάλψεως. Έχει εκλεγεί βουλευτής κληρονομώντας 
την έδρα από τον παππού και τον πατέρα του. Επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα 
από σπουδές στο εξωτερικό για να τους διαδεχθεί και να κυβερνήσει τη χώρα. 
Είναι μεγαλοαστός, η σύζυγός του ασχολείται κυρίως με το κοσμικό 
κουτσομπολιό και το χαρτοπαίγνιο - όπως και ο ίδιος -, η κακομαθημένη κόρη 
του ζητάει ρουσφέτια από τον υπουργό Παιδείας και η παρέα τους είναι ένας 
παρόμοιος συνάδελφός του υπουργός με τη γυναίκα του. Ο Μαυρογιαλούρος 
φαίνεται να είναι ένας πομπώδης, επιπόλαιος, ανεύθυνος, φαιδρός 
πολιτικάντης, αντιπροσωπευτικός τύπος έλληνα πολιτικού. Στο γραφείο του, 
αντί να εργάζεται, λύνει σταυρόλεξα. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω 
άλλωστε. Έχουν αναλάβει τις υποθέσεις του ο ιδιαίτερός του Γιώργος (του 
γράφει τους λόγους και τις δηλώσεις, κανονίζει τα πάντα και τον προστατεύει 
από τον εξωτερικό κόσμο) και ο Γκρούεζας.

Ο Μαυρογιαλούρος έχει μόνο ένα 
άγχος. Κάθε τόσο θα πρέπει να 
έχει μια σύντομη επαφή με τον 
λαό. Θα πρέπει να μιλήσει 
απευθείας στους ψηφοφόρους 
του, να χάσει μια μέρα στην 
επαρχία, να ταλαιπωρηθεί λιγάκι. 
Αλλά οι συνεργάτες του θα είναι 
εκεί για να τον βοηθήσουν να 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του 
όσο πιο ανώδυνα γίνεται. 



Έλα όμως που η μοίρα θα τον οδηγήσει σε ένα απομονωμένο χωριό, όπου οι 
κάτοικοι δεν γνωρίζουν ούτε το πρόσωπό του… Θα έχει για πρώτη φορά στη 
ζωή του την ευκαιρία να δει την πραγματικότητα κατάματα.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Αφού ξυπνήσει 
από τον λήθαργο, βλέπει τώρα καθαρά. 
Θα ενεργήσει όπως κανένας έλληνας 
πολιτικός δεν έχει κάνει ποτέ. Θα στείλει 
στον εισαγγελέα όσους μπορεί να στείλει 
και θα αντιμετωπίσει όσους μπορεί να 
αντιμετωπίσει. Όμως δεν έχει αυταπάτες.

Θα παραιτηθεί από το αξίωμά του όχι 
μόνο γιατί αισθάνεται ντροπή για τον 
τρόπο που το άσκησε αλλά γιατί 
καταλαβαίνει πλέον πολύ καλά το μέγεθος 
του τέρατος που έχει απέναντί του.

Κανείς τους δεν είναι αισιόδοξος, δεν 
μπορεί να υπάρξει happy end. Ο 
Ανδρέας Μαυρογιαλούρος, 
απογοητευμένος, κουρασμένος, 
αηδιασμένος, δεν έχει άλλη επιλογή 
από την αποχώρηση: «Εδώ υπάρχει 
κάτι σάπιο - και όπου υπάρχει σάπιο 
υπάρχουν και σκουλήκια».

Αριστείδης Χατζής (Αν. Καθηγητής φιλοσοφίας Παν. Αθηνών) 
http://stilida.blogspot.gr/2012/08/blog-post_4443.html



Η πολιτική και οι εκλογές υπήρξαν ένα από 
τα αγαπημένα θέματα του παλιού ελληνικού 
κινηματογράφου. Ελληνικές παθογένειες, 
ρουσφέτια και πολιτικές βλέψεις απλών 
ανθρώπων παρουσιάστηκαν στη μεγάλη 
οθόνη, σχολιάζοντας με τρόπο εύστοχο την 
πολιτική πραγματικότητα η οποία από ότι 
φαίνεται…
δεν έχει αλλάξει και πολύ!

Αγγελική Στελλάκη  in.gr 14 Μαϊ. 2014

Ο διαχρονικός Ανδρέας Μαυρογιαλούρος ,  ταυτίστηκε με τους απατεώνες της 
πολιτικής.  Άδικα, όμως, γιατί ο Μαυρογιαλούρος είχε και ήθος και φιλότιμο, επειδή 
μόλις πληροφορήθηκε τις ανομίες και τα σκάνδαλα που διαπράττονταν πίσω απ’ την 
πλάτη του έσπευσε να παραιτηθεί! Γιατί όπου υπάρχει φιλότιμο, υπάρχει και ο 
τρόπος και ίσως… και ελπίδα για ανατροπή. Σήμερα, άραγε, υπάρχει ελπίδα; Ή 
μήπως η λέξη φιλότιμο έχασε τη σημασία της;                                19 Ιουνίου 2013 almyros.gr 

ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΕΙΜΕΘΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΩΜΕΝ!  

http://1.bp.blogspot.com/-CU2LH2tzH5o/U3jKeoPymeI/AAAAAAAPLI4/zeLpaHXaPPU/s1600/tromaktiko.jpg


Ατάκες της ταινίας :

ΓΙΩΡΓΟΣ : Πως πάνε οι ετοιμασίες για την υποδοχή;
ΓΚΡΟΥΕΖΑΣ : Τα έχω κανονίσει όλα.
ΓΙΩΡΓΟΣ: Α, μπράβο! Γιατί πρέπει να υπάρχει παλμός... αυθορμητισμός.
ΓΚΡΟΥΕΖΑΣ: Και τον αυθορμητισμό τον έχω κανονίσει! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΩΣΤΑΣ : Χαρά στο κουράγιο σου Ανδρέα. 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: Ε, τι να κάνουμε; Περιφέρεια μου είναι. Οι γυναίκες και οι πολιτικοί 
Κωστάκη, πρέπει να προσέχουνε πολύ τις περιφέρειες τους.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΟΡΗ : ...και εκεί που πήγαινα ωραία ωραία, να 'σου και ξεφυτρώνει μπροστά μου μία ελιά... 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: Η ελιά είχε φυτρώσει εδώ και πενήντα χρόνια ρε στραβούλιακα! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΟΡΗ: Που μπορεί κανείς να κάνει ένα μπάνιο; 
ΠΑΝΑΓΟΣ:Στο ποτάμι. 
ΚΟΡΗ: Μα εγώ θέλω ζεστό μπάνιο! 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: Στο ποτάμι, το καλοκαίρι . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΑΝΑΓΟΣ: Είσαστε εμπορευάμενος;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: Μάλιστα, εμπορευόμενος.
ΠΑΝΑΓΟΣ: Και ταξιδεύετε με τη θυγατέρα σας; 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: Μάλιστα, με τη θυγατέρα μου. 
ΠΑΝΑΓΟΣ: Και είσαστε και χηρευάμενος; 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: Μάλιστα εμπορευόμενος και χηρευάμενος. 
ΠΑΝΑΓΟΣ: Κι ερχόσαστε από την Αθήνα, κύριε; 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: Μάλιστα παιδί μου, από την Αθήνα. Εμπορευόμενος και χηρευάμενος κι 
απ' την Αθήνα έρχομαι και στην κορφή κανέλα!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ : ..Θα σας εξαφανίσωμεν! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: Μάλιστα κύριε Παπαδάκη. Και τι έκανε αυτός ο ευγενής νέος; Πέταξε δύο 
κεσέδες γιαούρτι στο κεφάλι του γυμνασιάρχη του; Και δε μου λέτε, τι ζητάμε τώρα εμείς; Να 
επιτρέψουμε στο νεαρό, να ρίχνει και μουσταλευριά; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ: ...Κι εγώ θέλω να σου κάνω μια πρώτης τάξεως εγχείριση χωρίς να είμαι 
χειρουργός. Εσύ κάθεσαι να σου την κάνω; 

---------------------------------------------------------------------------------------

Το "Υπάρχει και Φιλότιμο" γυρίστηκε στη 
Βουλιαγμένη, ενώ υπάρχουν και πολλές σκηνές 
που γυρίστηκαν στο Λαγονήσι.

Προς το παρόν, γράφει αλλού ο Σακελάριος, «όπως ακριβώς συμβαίνει πάντα 
στη ζωή, επικρατούν οι πατριδοκάπηλοι, οι καταφερτζήδες, οι 
κομπιναδόροι, οι αριβίστες». Και ως γνωστόν, ιδιαίτερα ύστερα από 
καταιγίδα τα σκουλήκια πληθαίνουν…

Αριστείδης Χατζής Τα Νέα . gr 04/05/2012 



Καλή σας θέαση ! 
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