
 

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ 

 

     Πρόσωπα : Παπαφλέσσας  , Ιμπραήμ , Παναγιώτης Μπούρας , Δημητρός Φλέσσας , Γάλλος  

                         συνταγματάρχης Ντε Σεβ , Τούρκος 1, Τούρκος 2 , Τούρκος 3 , παλικάρι . 

     Σκηνικό    : Πλαγιά βουνού. 

 

( Στη σκηνή είναι ο Μπούρας κι ο Φλέσσας , μπαίνει ο Παπαφλέσσας ) 

 

  ΜΠΟΥΡΑΣ :Δέσποτα … 

  ΠΑΠΑΦ     : Καθίστε , ορέ Μπούρα , μη σηκώνεστε . 

  ΦΛΕΣΣΑΣ : Τι νέα μας φέρνεις δέσποτα; 

  ΠΑΠΑΦ     : Άσχημα μαντάτα . Μα ότι πούμε να μείνει μεταξύ μας . Δεν πρέπει να σπείρουμε 

άλλο πανικό στους άντρες . Αρκετοί λιποτάκτησαν . Οι υπόλοιποι πρέπει να μείνουν όλοι 

πάση θυσία. 

  ΜΠΟΥΡΑΣ :Τι είναι ; Πες μας. Το ξέρεις ότι είμαστε τάφοι. 

  ΠΑΠΑΦ    : Ο Νικηταράς με τον Πλαπούτα δεν ξεκίνησαν ακόμα  κι ο Κατσιάκος με τους 

Μανιάτες του  θα αργήσουν . Δεν θα είναι εδώ πριν από αύριο το βράδυ. Μόνο λίγοι 

Τριπολιτσιώτες φάνηκαν. 

  ΜΠΟΥΡΑΣ : Κακό αυτό. Υπολογίζαμε σ’ αυτούς. 

  ΦΛΕΣΣΑΣ : Μήπως μετάνιωσες δέσποτα , να τα παρατήσουμε και να φύγουμε ; 

Προλαβαίνουμε ακόμα. 

  ΠΑΠΑΦ  : Όχι , ορέ ανιψιέ, δεν έχω μετανιώσει. Ξέρω ότι αυτό που κάνουμε είναι αποκοτιά, 

αλλά δε  γίνεται αλλιώς. Έτσι όπως τα καταφέραμε …. 

  ΜΠΟΥΡΑΣ : Πολλά τα σφάλματα. 

  ΦΛΕΣΣΑΣ : Βγάλαμε μόνοι μας , τα μάτια μας. 

  ΠΑΠΑΦ     : Ο Κολοκοτρώνης φυλακισμένος στην Ύδρα κι οι οπλαρχηγοί μοιρασμένοι . Δυο 

κυβερνήσεις ,μια εκλεγμένη και μια στα βουνά .Κι ο Μαυρομιχάλης που τον υπακούμε , 



άπειρος να μας  κυβερνήσει.  

  ΦΛΕΣΣΑΣ : Γιατί το λες αυτό , δέσποτα ; 

  ΠΑΠΑΦ     : Δεν είδατε τι έκανε μωρέ ; Έστειλε τον πλοίαρχο τον Σκούρτη να σταματήσει τον 

Ιμπραήμ στο Κρεμμύδι . Πού ξανακούστηκε μωρέ πλοίαρχος να πολεμάει στη στεριά ; Δεν 

έμεινε ούτε ένας  ζωντανός . Του είπα ν’ αποφυλακίσει και τον Κολοκοτρώνη, να αναθαρρήσει 

ο κόσμος . Δε με άκουσε. 

  ΦΛΕΣΣΑΣ : Και τώρα εμείς , εδώ . Να προσπαθούμε το ακατόρθωτο . Πεντακόσιοι νοματαίοι , 

να  σταματήσουμε το Μπραήμη . 

  ΜΠΟΥΡΑΣ : Ήρθαμε δυο χιλιάδες και κοίτα πόσοι μείναμε. Ούτε χίλια τουφέκια. 

  ΦΛΕΣΣΑΣ  :Το ‘σκασαν οι περισσότεροι. Κιότεψαν μόλις άκουσαν για το στρατό του 

Μπραήμη.  

  ΜΠΟΥΡΑΣ : Λένε πως αριθμεί πάνω από επτά χιλιάδες. Κι έχει Γάλλους στο Γκουβέρνο. Είναι   

                       εκπαιδευμένος  στρατός , δε χάνει εύκολα. 

  ΠΑΠΑΦ     : Άκου δω ανιψιέ.  Όταν κινήσαμε για ‘δω ήξερα ότι δεν έχουμε καμιά ελπίδα . 

Αλλά σαν υπουργός εσωτερικών και αρχηγός της αστυνομίας , έπρεπε να ενεργήσω .Κάποιος 

όμως πρέπει να τον καθυστερήσει τον Ιμπραήμ. Να προλάβει το γκουβέρνο να συγκεντρώσει 

το στρατό και να πιάσει τα πόστα παραπέρα . Άμα φτάσει στ’ Ανάπλι , καήκαμε . Θα πατήσει 

 και την Ύδρα και τότε…. 

  ΜΠΟΥΡΑΣ: Πόσο όμως να τον κρατήσουμε , εδώ ; Δύσκολα τα πράματα…  

  ΦΛΕΣΣΑΣ : Κι άντε εμείς κρατήσαμε .Θα προλάβουν αυτοί να οργανωθούν , δέσποτα ; 

  ΠΑΠΑΦ     : Το καλό που τους θέλω  , Μπούρα .Ειδεμή , πάει χαμένος ο ξεσηκωμός κι είναι 

κρίμα απ’ το θεό.  

  ΜΠΟΥΡΑΣ : Ότι καταφέραμε με τόσες θυσίες ,  θα πάει στράφι . 

 

( Μπαίνει ένα παλικάρι του Παπαφλέσσα ) 

 

 

 



  ΠΑΛΙΚΑΡΙ: Δέσποτα , έφτασε η μπροστοφυλακή του Μπραήμη . Όπου να ‘ναι θα φανούν κι 

οι άλλοι. 

  ΠΑΠΑΦ     : Ας κοπιάσουν . Κιότεψες , ορέ ; 

  ΠΑΛΙΚΑΡΙ: Όχι , δέσποτα . Με ξέρεις για κιοτή ; 

   

 

  ΠΑΠΑΦ     : Δεν το εννοούσα , ορέ  Γιώργη . Να σε δοκιμάσω θέλησα .                

  ΠΑΛΙΚΑΡΙ: Φάνηκε κι ένας καβαλάρης να κάνει προς τα εδώ . Βαστάει ένα κομμάτι άσπρο 

πανί . Τι να  κάνουμε; Να τον βαρέσουμε ; 

  ΠΑΠΑΦ     : Κάποιο μαντάτο θα φέρνει . Αφήστε τον , ορέ , να περάσει και φέρτε τον σε μένα 

. 

  ΠΑΛΙΚΑΡΙ: Δέσποτα. Είναι Φράγκος απ’ ότι φαίνεται . Η στολή του έχει σιρίτια . Αξιωματικός 

θα ‘ναι.  

  ΠΑΠΑΦ     : Ότι θέλει ας είναι . Φέρ’ τον εδώ . 

 

                       ( Το παλικάρι απομακρύνεται και σε λίγο μπαίνει με έναν Γάλλο αξιωματικό ) 

 

  ΠΑΠΑΦ     : Ζύγωσε , ορέ καπετάνιο . 

  ΝΤΕ ΣΕΒ   : Τα σέβη μου δέσποτα . ( Υποκλίνεται ) Είμαι ο συνταγματάρχης Ντε Σεβ , 

διοικητής του τακτικού στρατού του Ιμπραήμ Πασά. Μόλις μου ανέφεραν οι άντρες μου  ότι 

έχετε πιάσει  εδώ , τούτες τις θέσεις , νόμισα ότι πρόκειται γι’ αστείο. Μα βλέπω πως είναι 

αλήθεια και… 

  ΠΑΠΑΦ     : Άσε τα παραπανίσια λόγια , καπετάνιο,  και πες μου τι θέλεις . 

  ΝΤΕ ΣΕΒ   : Θα σας μιλήσω ανοιχτά , δέσποτα. Οι θέσεις σας απ’ ότι βλέπω είναι ανοιχτές , 

άρα ευάλωτες στις οβίδες μας . Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχετε καμιά τύχη απέναντί μας .  

  ΠΑΠΑΦ     : Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. 

  ΝΤΕ ΣΕΒ   : Είναι θέμα λίγων ωρών να σας ξεκάνουμε.  

  ΠΑΠΑΦ     : Αυτό θα το δούμε. 



  ΝΤΕ ΣΕΒ   : Είναι κρίμα να πάτε χαμένοι , τόσοι νοματαίοι. Παραδοθείτε και εγγυώμαι εγώ 

προσωπικά ότι θα πείσω τον Ιμπραήμ να σας χαρίσει τις ζωές σας .Σας δίνω το λόγο της 

στρατιωτικής μου  τιμής. 

  ΠΑΠΑΦ     : Άκου δω , καπετάνιο και βάλε το καλά στο μυαλό σου. Ούτε ο Παπαφλέσσας , 

ούτε τ’ ασκέρι     του παραδίνεται . Η μοίρα μας είναι γραμμένη απ’ το Θεό .Κι αν είναι θέλημά 

Του, θα  πεθάνουμε εδώ. 

  ΝΤΕ ΣΕΒ   : Ξεροκέφαλοι είστε εσείς οι Έλληνες . Ξεροκέφαλοι ,αλλά οφείλω να ομολογήσω, 

και γενναίοι συνάμα . 

  ΜΠΟΥΡΑΣ : Όλα τα χρόνια με περισσότερους τα βάζαμε.  

  ΦΛΕΣΣΑΣ  : Ποτέ δεν κάναμε πίσω . 

  ΠΑΠΑΦ      : Κάλλιο νεκροί , παρά σκλαβωμένοι.  

  ΝΤΕ ΣΕΒ   : Πολύ καλά λοιπόν . Ας γίνει μάχη. Χαίρομαι που γνώρισα έναν τόσο γενναίο 

άνθρωπό . Καλή  τύχη. Σας το εύχομαι ειλικρινά . 

  ΠΑΠΑΦ     : Στο καλό κι ευχαριστώ . 

 

                                                      ( Ο Γάλλος φεύγει μαζί με το παλικάρι ) 

 

  ΠΑΠΑΦ     : Ετοιμάστε τα κουμπούρια σας παλικάρια και κάντε το σταυρό σας . Ζύγωσε η 

ώρα. 

 

                                                          ( Σε λίγο αρχίζει το τουφεκίδι ) 

 

  ΜΠΟΥΡΑΣ : Άρχισε το γλέντι , δέσποτα. 

  ΠΑΠΑΦ     : Στα πόστα σας ορέ . Σημαδέψτε με προσοχή . Καλό βόλι. 

  ΜΠΟΥΡΑΣ : Καλό βόλι δέσποτα. 

  ΦΛΕΣΣΑΣ : Καλό βόλι. 

  ΠΑΠΑΦ     : Αμήν. 

 



( Πέφτουν συνεχώς πυροβολισμοί. Ο  Γκέκας με το Φλέσσα πέφτουν νεκροί. Στη σκηνή 

εισβάλλουν τρεις Τούρκοι με χατζάρες. Ο ένας πέφτει νεκρός από τον Παπαφλέσσα αλλά οι 

δυο άλλοι τον μαχαιρώνουν. Ο Π. πέφτει νεκρός . Στη σκηνή ανεβαίνει ο Ιμπραήμ 

ακολουθούμενος από τον Ντε Σεβ.) 

 

ΙΜΠΡΑΗΜ : Παλαβοί αυτοί οι γκιαούρηδες . Νόμισαν ότι θα σταματήσουν το στρατό μου. 

Μια χούφτα  νοματαίοι.  

ΝΤΕ ΣΕΒ    : Μας έκαναν αρκετή ζημιά όμως. Χάσαμε πάνω από επτακόσιους , καλά 

εκπαιδευμένους , άντρες. 

   

   ΤΟΥΡΚΟΣ1: Κι απ’ αυτούς εδώ , οι περισσότεροι το έσκασαν. Θα τους ξαναβρούμε μπροστά 

μας. 

   ΙΜΠΡΑΗΜ : Αυτό είναι αλήθεια. Μα για δείξτε μου . Ποιος είναι αυτός ο Παπαφλέσσας που 

μας πάλευε μοναχός του , ως το τέλος ; 

   ΤΟΥΡΚΟΣ2: Και μάλιστα με μισό χαντζάρι. 

   ΝΤΕ ΣΕΒ    : Αυτός εδώ είναι πασά μου. Με το ράσο. 

   ΙΜΠΡΑΗΜ : Ήταν γενναίος άντρας , αλήθεια . Αν είχαν άλλους δέκα σαν αυτόν οι 

γκιαούρηδες εδώ , δύσκολα θα τους κάναμε καλά . 

  ΝΤΕ ΣΕΒ    : Ποιος ξέρει ; Μπορεί να ήταν κι έτσι. 

  ΙΜΠΡΑΗΜ : Σηκώστε τον μωρέ . Και στήστε τον όρθιο εκεί , στο δέντρο. Τα παλικάρια τα 

καμαρώνουν ορθά κι όχι στο χώμα. 

 

                   ( Οι δυο άντρες σηκώνουν τον Παπαφλέσσα και τον στήνουν όρθιο στο δέντρο ) 

  

   ΙΜΠΡΑΗΜ : Φέρτε νερό , ορέ , και καθαρίστε το πρόσωπό του απ’ τα αίματα . 

                   

( Οι άντρες πλένουν το πρόσωπο του Παπαφλέσσα , ο Ιμπραήμ πλησιάζει και τον κοιτάζει ) 

 



   ΙΜΠΡΑΗΜ : Ήσουν γενναίος άντρας , παπά. Ωραίος άντρας . Και στην ψυχή και στο κορμί.  

Θυσιάστηκες  για αυτά που πίστευες . Σε σέβομαι και σε θαυμάζω . Δυστυχώς , η μοίρα το 

‘φερε να ‘μαστε αντίπαλοι. Όμως σαν στρατιώτης , σου δείχνω το σεβασμό μου μ’ αυτό το 

φιλί .  

 

( Σκύβει και τον φιλάει στο μέτωπο ) 

 

                                                                           ΑΥΛΑΙΑ 

 

 


