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ΥΠΟΘΕΣΗ του ΕΡΓΟΥ 

Η Πραξαγόρα, Αθηναία και γυναίκα του Βλέπυρου, πείθει τις 

γυναίκες της πόλης και τις οργανώνει να παρουσιαστούν στη 

Συνέλευση ντυµένες άντρες και µε τη διαδικασία της 

πλειοψηφίας να ψηφίσουν νόµο για να δοθεί η εξουσία σε 

αυτές κι έτσι η Αθήνα να δει πάλι ευτυχισµένες ηµέρες. 

  



(∆ρόµος. Ακόµα σκοτάδι. Έξω από το σπίτι της η Πραξαγόρα 

κρατάει αντρικά ρούχα και ένα λυχνάρι) 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Ω φως λαµπρό του πήλινου λύχνου 

από τους καλύτερους αγγειοπλάστες φτιαγµένου, πανέµορφου. 

Τη γενιά σου θα πω και τη µοίρα σου! 

Του τεχνίτη η δύναµη στον τροχό του σε έπλασε, 

σαν ήλιος φωτίζει το αναµµένο φυτίλι σου. 

∆ώσε µε τη φλόγα σου το σηµάδι, που θέλουµε, τώρα. 

  

Μόνο σε σένα εµπιστευόµαστε 

- και εύλογο είναι, 

που όταν µας δείχνει η Αφροδίτη τις στάσεις µας 

στο κρεβάτι µας δίπλα παραµένεις ακοίµητο 

και κανείς δεν σε διώχνει 

όταν το σώµα µας ο πόθος το παίρνει. 

Μόνο εσύ τρεµορίχνεις το φως σου 

στων ιερά µας τα βάθη, τα απόκρυφα 

και καψαλίζεις το χνούδι που µόλις ανθίζει 

και παραστέκεις όταν ανοίγουµε κρυφά 

τα κελάρια τα ολόγιοµα µε κρασί και αλεύρι 

και βοηθάς και σωπαίνεις - δεν το λες πουθενά. 

Γι' αυτό και θα µάθεις τις αποφάσεις που πήραν 

στα Σκίρα οι φίλες µου. 

  



(Σταµατά και κοιτά γύρω της) 

  

Όµως δεν βλέπω καµιά από αυτές που περιµένω. 

Και κοντεύουν χαράµατα. 

Θα αρχίσει σε λίγο η Συνέλευση του δήµου 

και πρέπει να πιάσουµε τις έδρες που είπε 

ο Φυρόµαχος κάποτε - αν το θυµάστε ακόµα 

"οι γυναίκες πρέπει να κάθονται απόµερα να µην τις 

βλέπουν οι άντρες". 

Τι συµβαίνει όµως; 

∆εν έχουν ράψει ακόµα τα γένια τους 

ή ήταν δύσκολο να πάρουν τη νύχτα 

τα ρούχα του άντρα τους, χωρίς να τις πιάσει; 

Α, να! Βλέπω να πλησιάζει ένας λύχνος! 

Λες να 'ναι άντρας; Ας κάνω στην άκρη. 

  

(Παραµερίζει λίγο. Πλησιάζει ένα άλλο λυχνάρι - το 

κρατούν οι γυναίκες που έρχονται κρατώντας αντρικά ρούχα, 

παπούτσια και µανδύες) 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Ώρα να ξεκινάµε. Καθώς ερχόµασταν 

για δεύτερη φορά λάλησε ο κόκορας. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Όλη τη νύχτα σας περίµενα ξάγρυπνη. 

Κάτσε να φωνάξω και τη γειτόνισσα από δίπλα, 



να της ξύσω την πόρτα σιγά µε το νύχι 

µην καταλάβει τίποτα ο άντρας της. 

  

(Ξύνει την πόρτα, βγαίνει η γυναίκα β΄) 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Πάνω που ντυνόµουνα, άκουσα το ξύσιµο, 

ξύπνια ήµουν. 

Ο άντρας µου, καλή µου, είναι Σαλαµίνιος 

γερός κωπηλάτης... 

κι όλη τη νύχτα µε ταξίδευε στο στρώµα. 

Μόλις τώρα µπόρεσα να πάρω το ρούχο αυτό. 

  

(Καταφτάνουν κι άλλες γυναίκες) 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Βλέπω να έρχεται η Κλειναρέτη µπροστά 

κι η Φιλαινέτη µαζί κι η Σωστράτη... 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Άντε βιαστείτε. Γιατί η Γλύκη όρισε 

αυτή που θα έρθει τελευταία, θα δώσει σαν πρόστιµο, 

τρεις κανάτες κρασί και µια πιατέλα στραγάλια. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 



∆εν βλέπεις την Μελιστρίχη, του Σµικυθίωνα, 

που τρέχει, φορώντας αντρικά παπούτσια; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Φαίνεται είναι η µόνη που ξεγλίστρησε εύκολα από τον 

άντρα της. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Και την Γευσιστράτη δεν κοιτάς που έρχεται κρατώντας 

λαµπάδα στα χέρια; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Βλέπω και την γυναίκα του Φιλοδώρητου και του Χαιρητάδου 

να έρχονται. 

Και πολλές άλλες. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην πόλη. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄ 

Αχ πόσο ταλαιπωρήθηκα να το σκάσω καλές µου! 

Ο άντρας µου παράφαγε και όλη τη νύχτα έβηχε. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Καθίστε λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα, 

µιας και βλέπω ότι όλες ήρθατε, 

κάνατε όλα όσα αποφασίσαµε στα Σκίρα; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Εγώ ναι. Έχω τις µασχάλες µου πυκνότερες 



κι από θάµνους. 

Κι όσο ο άντρας µου έλειπε στην αγορά 

άλειφα το κορµί µου λάδι 

και ξάπλωνα να µαυρίσω στον ήλιο. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Κι εγώ τα έκανα. Πρώτα πέταξα από το σπίτι το ξυραφάκι 

για να γεµίσω τρίχες, να µη µοιάζω πια µε γυναίκα. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Έχετε λοιπόν τα γένια που συµφωνήσαµε στη Συνέλευση; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Μα την Εκάτη! ∆εν είναι ωραία αυτή εδώ η γενειάδα; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Ναι. Καλύτερη κι από του Επικράτη. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Εσείς οι άλλες, τι λέτε; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Ναι. Όλες γνέφουν καταφατικά. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 



Βλέπω ότι και τα άλλα είναι όλα εντάξει. 

Ρούχα, µπαστούνια, παπούτσια, 

όλα αντρικά όπως συµφωνήσαµε. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Πήρα κρυφά και αυτό το ρόπαλο του Λαµία όταν κοιµόταν. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Είναι απ' αυτά που κουβαλώντας τα του φεύγουν πορδές; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Ναι µα το ∆ία το λυτρωτή, µπράβο. 

Αν φορούσε και το δέρµα του Άργου δεν θα τον ξεχώριζες 

από τους επόπτες του δήµου. 

Ελάτε όµως, να ετοιµάσουµε και τα υπόλοιπα 

όσο ακόµα τα άστρα είναι στον ουρανό. 

Η Συνέλευση, για την οποία ξεκινήσαµε, θα γίνει τα 

χαράµατα. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Και µα το ∆ία, πρέπει να καταλάβουµε θέσεις 

κάτω από τον βράχο, απέναντι από τους πρυτάνεις. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Γι' αυτό κι εγώ έφερα µαζί µου να γνέσω λίγο µαλλί 

µέχρι να γεµίσει καλά η Συνέλευση. 



  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα γνέσεις βρε ανόητη; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Ναι µα την Άρτεµη. 

Λιγότερο καλά θα άκουγα γνέθοντας; 

Τα παιδιά µου είναι γυµνά, χρειάζονται ρούχα. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Εσύ να γνέθεις, ενώ δεν πρέπει να µας καταλάβουν 

οι διπλανοί µας; 

Καλά θα παθαίναµε, αν όταν γέµιζε η Συνέλευση 

κάποια να περνούσε µπροστά από όλους και πετώντας το 

µανδύα της 

να έδειχνε το φύλο της. 

Αν όµως πάρουµε τις θέσεις µας πρώτες απ' όλους 

και σφίξουµε τα ρούχα µας, θα περάσουµε απαρατήρητες. 

Κι αν βάλουµε τα γένια που φέραµε 

όποιος να µας κοιτάξει θα µας πάρει για άντρες. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Κι ο Αγύρριος που έβαλε τα γένια του Προνόµου, 

ξεγλύστρησε, αν και δεν ήταν καλύτερος από γυναίκα. 

Και τώρα τον βλέπεις στα µεγαλύτερα αξιώµατα. 

  



ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Γι' αυτό κι εµείς, αυτήν την µέρα που ξηµερώνει, 

θα τολµήσουµε κι εµείς αυτό το πράγµα. 

Μήπως δηλαδή πάρουµε τα την διακυβέρνηση 

και γλιτώσει η πόλη - 

που τώρα χωρίς κουπιά και χωρίς πανιά ταξιδεύει. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Και πως θα βγάλουµε λόγο αφού είµαστε γυναίκες; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα µιλήσουµε και µάλιστα πάρα πολύ καλά. 

Άλλωστε οι νέοι όσο περισσότερο κουνιούνται 

τόσο καλύτεροι, λένε, είναι στις οµιλίες. 

Και σε µας το κούνηµα είναι στη φύση µας. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

∆εν ξέρω. Κακό είναι που δεν έχουµε εµπειρία. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Μα γι' αυτό µαζευτήκαµε εδώ. 

Θα µελετήσουµε τι θα πρέπει να πούµε εκεί. 

Βάλτε λοιπόν τα γένια σας γρήγορα εσείς που δεν ξέρετε να 

µιλάτε. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 



Μα όλες ξέρουµε να µιλάµε γλυκιά µου! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Έλα εσύ! Βάλε τα γένια σου και γίνε άντρας γρήγορα! 

Βάζω κι εγώ και παίρνω το στεφάνι 

µήπως χρειαστεί να βγάλω κι εγώ λόγο. 

  

(Η α΄ γυναίκα φοράει τη γενειάδα) 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Αχ γλυκειά µου Πραξαγόρα, για κοίτα! 

∆εν είναι λίγο για γέλια; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Γιατί είναι για γέλια δηλαδή; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Σαν να κρεµάσαµε στα σαγόνια µας ροδοψηµένες σουπιές! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Εµπρός! Ας κάνει εξαγνισµό ο υπεύθυνος! 

Πάτε όλες µπροστά. 

Μη µιλάς Αριφράδη. Κάθησε δίπλα. 

Ποιος θέλει να βγάλει λόγο; 

  



ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Εγώ. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Βάλε λοιπόν το στεφάνι και καλή επιτυχία. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Να ! Το έβαλα. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Μίλα µας λοιπόν. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Χωρίς να πιω θα µιλήσω; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Να τα µας! 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Μα τότε τι στεφανώθηκα; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Φύγε από µπροστά µου. Αυτά θα έκανες κι εκεί; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 



Γιατί; ∆εν πίνουν στη Συνέλευση; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Για άκου την! Πίνουν καλέ; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Ναι µα την Άρτεµη! Και µάλιστα αρκετά. 

Οι αποφάσεις στη Συνέλευση - αν τις θυµόσαστε - 

δεν είναι αποφάσεις πιωµένων ανθρώπων όλες; 

Μα το ∆ία, είναι. Και σπονδές κάνουν. 

Αν δεν έχουν κρασί, πως θα τις κάνουν; 

Και βρίζονται µάλιστα, όπως οι µεθυσµένοι, και λένε άλλα 

αντ' άλλων. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Κάτσε κάτω, δεν κάνεις εσύ για να βγάλεις λόγο. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Καλύτερα µα το ∆ία να µην είχα γένια. 

Θα ξεραθεί ο λαιµός µου από τη δίψα. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Ποια άλλη θέλει να βγάλει λόγο; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Εγώ. 



  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Έλα να φορέσεις στεφάνι. Ξεκίνα το λόγο. 

Εµπρός. Να µιλήσεις όµορφα σαν να ήσουν άνδρας. 

Να σκύβεις λίγο και να ακουµπάς στη µαγκούρα. 

  

(Η β΄ γυναίκα φορά το στεφάνι και παίρνει την ανάλογη 

στάση) 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

"Θα ήθελα να τα λέει αυτά κάποιος άλλος 

από τους τόσους που µιλούν όµορφα 

κι εγώ να καθόµουν στην ησυχία µου. 

Μα όσο µπορώ, δεν θα αφήσω να κτίζουν 

στις ταβέρνες, οι κλέφτες 

δεξαµενές για νερό! 

Μα τη θεά, αυτό δεν το θεωρώ σωστό". 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Μα τη θεά; Που είναι το µυαλό σου; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Τι; Γιατί; ∆εν σου ζήτησα να πιω. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Πρέπει να πεις "µα το ∆ία". 



Ως προς τα άλλα τα είπες καλά. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Ω! Μα τον Απόλλωνα! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Πάψε τώρα. ∆εν πρόκειται να κάνουµε βήµα για τη Συνέλευση 

αν αυτά δεν τακτοποιηθούν και ξεκαθαριστούν. 

  

(Η Πραξαγόρα της παίρνει το στεφάνι) 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Φέρε µου το στεφάνι πίσω. 

Έχω και συνέχεια να πω. 

"Κατά τη γνώµη µου, ω γυναίκες παριστάµενες..." 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Γυναίκες λοιπόν, ανόητη, λες τους άνδρες; 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Α! Φταίει εκείνος, ο Επίγονος. 

Τον είδα και νόµισα ότι µιλώ σε γυναίκες! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Άντε τώρα και κάτσε στην άκρη. 



Θα φορέσω το στεφάνι και θα µιλήσω εγώ. 

"Παρακαλώ τους θεούς όσα σκέφτοµαι, να τα πετύχω". 

Τον τόπο µας τον νοιάζοµαι όσο κι εσείς, 

αλλά λυπάµαι και οργίζοµαι 

που όλα τα θέµατα της πόλης τα βλέπω µέσα στην σαπίλα. 

Βλέπω την πόλη µας πάντα κυβερνήτες πονηρούς να βγάζει. 

Κι αν ένας µας φανεί καλός µια µέρα τις άλλες δέκα 

αποδεικνύεται πονηρός. 

Κι αν βάλεις άλλον στη θέση του θα κάνει χειρότερα. 

Είναι δύσκολο να συµβουλεύεις άνδρες που δεν µπορούν να 

σκεφτούν σωστά. 

Φοβάστε όσους θέλουν το καλό σας και προτιµάτε αυτούς που 

σας προδίνουν. 

Κάποτε, δεν είχαµε Συνέλευση 

και όµως τον Αγύρριο τον θεωρούσαµε κακό 

και τώρα µε τη Συνέλευση 

όποιος παίρνει αργύριο τον παινεύει πολύ 

και όποιος δεν παίρνει ζητά το θάνατο αυτών που 

παίρνουν..." 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Μα την Αφροδίτη, τα λες πάρα πολύ καλά. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

∆ύστυχη. Ορκίστηκες στην Αφροδίτη; 

Θα καλοπεράσεις αν το πεις και στη Συνέλευση. 

  



ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Μα δεν θα το πω εκεί. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Ούτε εδώ να το λες, για να ξεσυνηθίσεις. 

"Και για τη συµµαχία που έχουµε τώρα, 

τότε, όταν τη συζητούσαµε, έλεγαν κάποιοι, 

ότι θα χαθεί η πόλη µας αν δεν γίνει - και έτσι την 

κάναµε. 

Μα έφερε πίκρα σ' αυτούς που την υποστήριζαν 

και εκείνος που τους έπεισε εξαφανίστηκε. 

Οι φτωχοί πρότειναν να εξοπλίσουµε πλοία 

αλλά αντιδρούσαν οι πλούσιοι και οι γεωργοί. 

Μισούσατε τους Κορίνθιους κι εκείνοι εσάς. 

Τώρα έγιναν καλοί, και εσείς το ίδιο γι' αυτούς. 

Άµυαλος ήταν ο Αργείος, και ο Ιερώνυµος ήταν σοφός 

Φαίνεται κάποια σωτηρία, αλλά ο Θρασύβουλος είναι µακριά, 

και δεν τον προσκαλείτε". 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Τι συνετός αυτός ο άντρας! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Σωστά τον επαίνεσες. 

"... και φταίει ο ίδιος ο δήµος γι' αυτά. 

Αν και πληρώνεσθε µε τα χρήµατα του ∆ηµοσίου 



ο καθένας κοιτάει το συµφέρον του 

και το κοινό συµφέρον χωλαίνει 

όπως ο Αίσιµος. 

Αλλά αν µε ακούσετε, µπορεί να σωθείτε. 

Προτείνω λοιπόν να παραδώσουµε την πόλη 

στις γυναίκες, 

γιατί αυτές χρησιµοποιούµε για να χειρίζονται τις 

υποθέσεις 

των σπιτιών µας και των ταµείων µας". 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Πολύ σωστά, µα το ∆ία! Μπράβο! 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Λέγε, λέγε, συνέχισε! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Και το ότι είναι καλύτερες στους τρόπους θα σας το 

αποδείξω. 

Τα µάλλινα πρώτα πρώτα τα πλένουν σε ζεστό νερό, 

όπως είναι η συνήθεια από παλιά 

και δεν χρησιµοποιούν καινούργιες µεθόδους, 

ενώ η πόλη της Αθήνας και αν ακόµη αυτό ήταν καλό 

δεν θα το διατηρούσε. 

Καθιστές καβουρντίζουν όπως έκαναν και πριν. 

Στολίζουν το κεφάλι τους όπως και παλιότερα. 



Στα Θεσµοφόρια πάνε όπως και πριν. 

Τις πίτες επίσης τις ψήνουν όπως παλιά. 

Και όπως παλιά ξεροψήνουν τους άντρες τους. 

Όπως παλιότερα επίσης βάζουν στο σπίτι τους 

κρυφά τους ερωµένους τους. 

Μαγειρεύουν κρυφά δικά τους φαγητά όπως και πριν. 

Και το κρασί το ανέρωτο αγαπούν όπως και πριν. 

Και τον έρωτα τον χαίρονται όπως έκαναν 

όλες οι γυναίκες από παλιά. 

Ας µην λέµε πολλά και ας µην διστάζουµε λοιπόν 

για το τι θα πράξουµε στο µέλλον, 

αλλά µε απλά λόγια πρέπει σ' αυτές να παραδώσουµε την 

πόλη 

αφού σκεφτούµε µόνο αυτά, 

ότι, επειδή κατ' αρχάς είναι µητέρες των στρατιωτών, 

αυτούς θα επιθυµούν περισσότερο να τους σώσουν. 

Έπειτα ποιος άλλος θα σκεφτεί 

να φέρει φαγητό σ' αυτήν που τον γέννησε; 

Και χρήµατα θα βρει ευκολότατα η γυναίκα. 

Όταν κυβερνάει δεν τη ξεγελάει κανείς ποτέ, 

αλλά αυτή συνηθίζει να γελάει τους άλλους. 

Θα αφήσω τα άλλα. 

∆είξτε µου εµπιστοσύνη και θα είσαστε ευτυχισµένοι. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Μπράβο γλυκύτατη Πραξαγόρα. 



Τα είπες πολύ καλά! Μα που τα έµαθες; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Από τότε που έγινε διωγµός και πήγαµε να µείνουµε στην 

Πνύκα 

µαζί µε τον άντρα µου. 

Άκουγα εκεί τους ρήτορες και έτσι τα έµαθα. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Μα τότε δίκαια είσαι και σοφή και καλή ρήτορας. 

Εσένα θα βγάλουµε αρχηγό αµέσως όλες οι γυναίκες 

αν αυτά που έχεις στο µυαλό σου τα κάνεις και πράξη. 

Όµως αν ο Κέφαλος σε κοροϊδέψει 

τι θα του απαντήσεις στην Συνέλευση; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα του πω ότι είναι τρελός. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Αυτό µάλιστα. Όλοι το ξέρουν. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Ότι είναι υποχόνδριος. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Κι αυτό το ξέρουν όλοι. 



  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα πω ότι τα τούβλα του τα κάνει στραβά, 

αλλά υποστηρίζει ότι ξέρει να κάνει σωστά πράγµατα στην 

πόλη. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Κι αν σε κοροϊδέψει ο τσιµπλιάρης Νεοκλείδης; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα του πω να πάει να κοιτάξει τον πισινό του σκύλου. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Κι αν σε γιουχάρουν µε παλαµάκια από κάτω; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα κουνιέµαι κι εγώ σ' αυτό το ρυθµό. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Ένα δε σκέφτηκες. Αν έρθουν οι τοξότες 

και σε σπρώχνουν µε τη βία; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα τους κάνω πέρα µε τους αγκώνες µου. 

Ναι, έτσι θα κάνω... 

  



(Πλέκει τα χέρια στο στήθος της και δείχνει πως θα το 

κάνει) 

  

Πάντως δεν πρόκειται να µε πιάσουν ποτέ απ' τη µέση. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Αν σε πιάσουν, θα φωνάζουµε να σε αφήσουν. 

  

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄ 

Ωραία λοιπόν όλα αυτά. 

Όµως για τούτο δεν φροντίσαµε. 

Πως θα θυµηθούµε να σηκώνουµε τα χέρια για ψήφο 

αφού συνήθως σηκώνουµε τα πόδια; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

∆ύσκολο, αλλά πρέπει να σηκώνουµε το ένα µας χέρι, 

µε γυµνό το µπράτσο. 

Άντε τώρα γρήγορα, βάλτε τα αντρικά παπούτσια, 

να φαίνεσθε σαν άντρες, που πρόκειται να πάνε στη 

Συνέλευση 

ή να βγουν έξω από το σπίτι. 

Κι όταν τελειώσετε µ' αυτά, δέστε τα γένια σας. 

Και µετά βάλτε τα ρούχα του άντρα σας που του κλέψατε 

και στηριγµένες στα µπαστούνια ξεκινάτε για τη Συνέλευση 

τραγουδώντας κάποιο παλιό τραγούδι 

να µοιάζετε µε χωριάτες. 



  

ΓΥΝΑΙΚΑ Β΄ 

Καλά λες. 

Θα είναι κι άλλες που θα πάνε κατευθείαν απ' τα χωράφια 

τους. 

Να πάµε κι εµείς πριν από αυτές. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Αλλά κάντε γρήγορα. 

Γιατί όποιος δεν είναι εκεί πριν από την αυγή 

δεν έχει δικαιώµατα. 

  

(Η Πραξαγόρα, η Α΄ και η Β΄ Γυναίκα ξεκινάνε. Αυτές που 

αποµένουν σχηµατίζουν το Χορό) 

  

ΧΟΡΟΣ 

Ώρα µας είναι, ω άνδρες, να πάµε στη Συνέλευση. 

Αυτό το "ω άνδρες" πρέπει πάντα να το θυµόµαστε 

να µην το ξεχνάµε. 

Γιατί ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ µεγάλος 

αν µας πιάσουν που τολµήσαµε αυτό το πράγµα. 

Προχωράµε για τη Συνέλευση τώρα, 

ω άνδρες! 

Γιατί απείλησε ο θεσµοθέτης 

ότι όποιος δεν φτάσει πριν το ξηµέρωµα 

ή είναι γεµάτος σκόνη, 



ή µυρίζει σκόρδο, 

ή άπλυτος, 

δεν θα πάρει για αµοιβή το τριώβολο. 

Ε, συ Χαριτιµίδη 

και Σµίκυθε και ∆ράκη 

γρήγορα ελάτε 

προσέχοντας µήπως δείξετε τίποτα 

απ' όσα δεν πρέπει. 

Κι όταν περάσουµε την είσοδο 

παίρνοντας τη βεβαίωση, 

θα καθίσουµε µαζί όλες, µια οµάδα 

και θα ψηφίζουµε ναι σε όσα προτείνουν οι φίλες µας... 

Μα τι λέω; Φίλους πρέπει να τους ονοµάζω πια. 

Πρέπει να τους κάνουµε πέρα αυτούς απ' την πόλη αυτούς 

που όταν έπαιρναν µόνον έναν οβολό, 

όλοι κάθονταν στο σπίτι και συζητούσαν γύρω από το 

τραπέζι, 

ενώ τώρα που παίρνουν το τριώβολο 

σπρώχνονται να µπουν στη Συνέλευση 

και όλοι θέλουν να µιλήσουν. 

Όταν ήταν αρχηγός ο γενναίος Μυρωνίδης 

κανείς δεν τολµούσε 

να πληρώνεται για να συζητήσει τις υποθέσεις της πόλης. 

Αλλά ο καθένας ερχόταν φέρνοντας το σακουλάκι του 

µε το ψωµί του, τις ελιές του, δυο κρεµµυδάκια, 

και τώρα απαιτούν να παίρνουν το τριώβολο 



σαν να είναι εργάτες σε γιαπί και κουβαλάνε τη λάσπη. 

  

(Ο Χορός φεύγει. Εµφανίζεται ο Βλέπυρος, ο άντρας της 

Πραξαγόρας, φορώντας τα πασούµια της και µια κίτρινη 

ρόµπα της) 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Τι έγινε; Που είναι η γυναίκα µου; 

Κοντεύει να ξηµερώσει και δεν τη βρίσκω πουθενά. 

Μου ήρθε κόψιµο 

και κόντεψα να τα κάνω πάνω µου 

προσπαθώντας να βρω τα ρούχα µου. 

Μες στο σκοτάδι έψαχνα αλλά δεν µπόρεσα να τα βρω 

και επειδή βιαζόµουν, φόρεσα µια ρόµπα της γυναίκας µου 

και τα πασούµια της και σέρνοµαι τώρα. 

Σε ποιο έρηµο µέρος να πάω τώρα 

ή είναι βολικά οπουδήποτε µέσα στη νύχτα; 

Κανείς δεν θα µε δει εδώ. 

Αχ ο κακόµοιρος, τι ήθελα να παντρευτώ νέα γυναίκα εγώ ο 

γέρος; 

Είµαι άξιος της τύχης µου! 

∆εν βγήκε για καλό τέτοια ώρα από το σπίτι. 

Αλλά εγώ πρέπει να ξαλαφρώσω. 

  

(Ο Βλέπυρος "κάθεται". Έρχεται ένας άντρας) 

  

ΑΝΤΡΑΣ 



Ποιος είσαι εσύ; ∆εν είσαι ο γείτονάς µου ο Βλέπυρος; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ναι µα το ∆ία, εγώ είµαι. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Τι είναι αυτό το ρούχο που φοράς; 

Τον Κινησία ζήλεψες; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Όχι, βγήκα έξω φορώντας πρόχειρα τη ρόµπα της γυναίκας 

µου. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Και που είναι τα δικά σου ρούχα; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Τα έψαχνα στο κρεβάτι να τα βρω αλλά δεν τα βρήκα. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Γιατί δε ρώτησες τη γυναίκα σου να σου πει; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα το ∆ία δεν είναι µέσα. Βγήκε κρυφά. 

Φοβάµαι µην κάνει τίποτα κακό. 

  



ΑΝ∆ΡΑΣ 

Έπαθες τα ίδια µε µένα, µα τον Ποσειδώνα. 

Κι εµένα µου έφυγε µες στη νύχτα, φορώντας τα ρούχα µου. 

∆εν µε νοιάζει αυτό, αλλά µου πήρε και τα παπούτσια. 

Πουθενά δεν µπόρεσα να τα βρω. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Κι εγώ τα δικά µου, µα το ∆ιόνυσο. 

Και αναγκάστηκα για να βγω έξω να φορέσω τα πασούµια της 

για να µην τα κάνω πάνω στην κουβέρτα µας. 

Επειδή είναι καινούργια. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Τι να συµβαίνει; 

Μήπως την κάλεσε κάποια φιλενάδα της για φαγητό; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Έτσι νοµίζω. Απ' όσο την ξέρω, 

δεν κάνει πονηρές δουλειές. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Αν είναι πονηρές θα το µάθουµε γρήγορα. 

Εσύ όµως αργείς, και είναι η ώρα να πάω στη Συνέλευση, 

αν πρώτα βρω τα ρούχα µου, εφόσον δεν έχω άλλα. 

  



ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Κι εγώ θα πάω όταν τελειώσω. 

Τώρα όµως κάποιο τσόφλι εµποδίζει να βγουν τα φαγητά. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Σαν κι αυτό για το οποίο µίλησε ο Θρασύβουλος στη Σπάρτη; 

  

(Φεύγει ο άντρας) 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα το ∆ιόνυσο, κοντεύω να σκάσω! 

Τι να κάνω; 

Και δεν είναι µόνο αυτό που µε ενοχλεί. 

Είναι που όταν θα ξαναφάω 

προς τα πού θα πάνε µετά για να βγουν; 

Αυτό το τσόφλι έχει κλείσει την πόρτα. 

Ποιος θα µου φέρει γιατρό και ποιον; 

Να ξέρει τάχα ο Αµύνων; Μπορεί να αρνηθεί. 

Κάποιος ας µου φέρει τον Αντισθένη. 

Αυτός βογγάει συνέχεια. Όλο και κάτι θα ξέρει. 

Ω σεβάσµια θεά του τοκετού, Ειλείθυια! 

Μη µε δεις να σκάω! 

Ούτε να γίνοµαι νυχτερινό δοχείο! 

  

(Εµφανίζεται ένας άλλος άντρας, ο Χρέµης, που γυρίζει από 

τη Συνέλευση) 



  

ΧΡΕΜΗΣ 

Βρε, τα κάνεις εκεί, έτσι; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Εγώ; Όχι µα το ∆ία. Σηκώνοµαι. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Τι είναι αυτό; Φοράς τα ρούχα της γυναίκας σου; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Πήρα ό,τι βρήκα µπροστά µου µέσα στο σκοτάδι. 

Εσύ από πού έρχεσαι όµως; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Από τη Συνέλευση. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Τέλειωσε κιόλας; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ναι. Από τα χαράµατα κιόλας. 

Και να δείς πόσο γελάσαµε 

µε αυτούς που αργούσαν κι έφταναν κατακόκκινοι. 

  



ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Πήρες το τριώβολο; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Όχι, γιατί άργησα και το έχασα. 

Και δεν ντρέποµαι τίποτα άλλο, παρά 

την τσέπη µου την άδεια. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Για ποια αιτία άργησες; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ήταν πάρα πολύς κόσµος. 

Ποτέ δεν ήταν τόσος κόσµος µαζεµένος στην Πνύκα. 

Τους κοιτούσαµε και νοµίζαµε πως ήταν παπουτσήδες 

έτσι όλοι άσπροι άσπροι απ' τον ίσκιο. 

Τι να σου πω! 

Όλη η Συνέλευση ήταν ασπρουλιάρα! 

Πολλοί λοιπόν χάσαµε το τριώβολο. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ούτε εγώ θα πάρω αν πάω τώρα; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μα πώς να πάρεις µα το ∆ία; 



Ούτε αν έφτανες στο δεύτερο λάληµα του πετεινού 

δεν θα έπαιρνες. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Αχ ο δυστυχισµένος. 

Αντίλοχε, κλάψε µε τώρα ζωντανό, 

για το χαµένο τριώβολο. Το έχασα, πάει! 

Αλλά γιατί µαζεύτηκαν τόσο νωρίς εκεί τόσοι; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μα γιατί άλλο; 

Τους ήρθε στους Πρυτάνεις να πάρουν γνώµες 

για τη σωτηρία της πόλης! 

Κι αµέσως ο Νεοκλείδης ο τσιµπλιάρης 

σύρθηκε ως το βήµα 

αλλά από κάτω φώναζαν 

"Μα είναι φοβερό να µιλάει αυτός για τη σωτηρία ολόκληρης 

της πόλης 

αυτός που δεν µπόρεσε να σώσει ούτε τα τσίνορά του!" 

Κι αυτός ο κακόµοιρος ρίχνοντας γύρω µια µατιά φώναξε: 

"Μα τι έπρεπε να κάνω;" 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

"Να τρίψεις σκόρδο µε χυµό από φρέσκο φρούτο 

να το βάλεις στα µάτια σου το βράδυ". 

Αν ήµουν εκεί έτσι θα του έλεγα. 



  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μετά απ' αυτόν ανέβηκε ο Ευαίωνας ο επιδέξιος. 

Ήταν γυµνός, απ' όσο µπορούσαµε να δούµε 

αλλά αυτός επέµενε ότι φοράει ιµάτιο. 

Και δηµοκρατικότατα είπε: 

"Βλέπετε τι ανάγκη σωτηρίας έχω ο ίδιος, 

αλλά θα µιλήσω για να σωθεί η πόλη. 

Αν οι ράφτες δώσουν χλαίνες σε όσους δεν έχουν 

µόλις χαλάσει ο καιρός και φύγουν οι λιακάδες, 

δεν θα αρρωστήσει τότε κανείς. 

Κι όσοι δεν έχουν ούτε κρεβάτι ούτε στρώµατα, 

πρώτα να πλένονται 

και µετά να πηγαίνουν για ύπνο στα βυρσοδεψεία. 

Κι αν δεν τους θέλουν και τους κλείνουν τις πόρτες 

να τους δώσουν αποζηµίωση τρεις προβιές στον καθένα" 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα τον ∆ιόνυσο, όλα αυτά σωστά είναι. 

Και µάλιστα αν πρότεινε και τούτο 

κανείς δεν θα έφερνε αντίρρηση. 

∆ηλαδή να δίνουν οι αλευράδες 

τρεις χοίνικες αλεύρι στους φτωχούς 

για να έχουν να τρώνε, 

αλλιώς να τιµωρούνται αυστηρά. 



Έτσι µόνο θα αχρηστέψουµε τον Ναυσικύδη. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μετά απ' αυτόν, ένας άλλος νέος, 

όµορφος και άσπρος σαν τον Νικία, 

ανέβηκε να αγορεύσει 

και είπε ότι πρέπει να παραδώσουµε 

την κυβέρνηση στις γυναίκες. 

Κι όλο το ασπρουλιάρικο πλήθος τότε, 

ζητοκραύγασε κι έλεγε ότι αυτό είναι σωστό 

αλλά οι αγρότες τους γιουχάησαν. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Είχαν µυαλό µα το ∆ία, γι' αυτό. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μα ήταν οι λιγότεροι. 

Οι περισσότεροι το δέχτηκαν 

και ο ρήτορας τότε άρχισε να παινεύει τις γυναίκες. 

Και για σένα είπε πολλά άσχηµα. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Τι είπε δηλαδή; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 



Σε είπε πανούργο. Πρώτα αυτό. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και για σένα; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

∆εν θα σου πω τώρα. 

Μετά σε είπε ψεύτη. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Εµένα µόνο; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μα το ∆ία. Και συκοφάντη. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Εµένα µόνο είπε; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Και όλο το πλήθος, µα το ∆ία. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ποιος µπορεί να αντιµιλήσει σ' αυτό; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 



Είπε ότι η γυναίκα είναι πλάσµα τετραπέρατο 

και οικονόµο. 

Ούτε τα απόρρητα των Θεσµοφορίων δεν µαρτυράει 

ενώ εσύ, όπως κι εγώ, όπως όλοι - είπε - 

το κάνουµε αυτό συνέχεια. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και σ' αυτό, µα τον Ερµή, δεν είπε ψέµατα! 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μετά είπε ότι ανταλλάσσουν µεταξύ τους 

ρούχα, χρυσαφικά, ποτήρια, και ασηµικά 

χωρίς να έχουν µάρτυρες, 

και όµως τα επιστρέφουν η µια στην άλλη, 

ενώ εµείς, οι πιο πολλοί, δεν το κάνουµε! 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα τον Ποσειδώνα! Ακόµα κι αν έχουµε µάρτυρες! 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Είπε ότι δεν συκοφαντούν, δεν καταγγέλλουν, 

ούτε καταλύουν τη δηµοκρατία. 

Και για πολλά άλλα παίνευε τις γυναίκες. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 



Και τι πρότεινε η Συνέλευση; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Είπε να αναθέσουν την κυβέρνηση σ' αυτές. 

Αυτό ακόµα δεν έγινε. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Λοιπόν αποφασίστηκε; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Βέβαια. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Σ' αυτές λοιπόν τώρα ανατέθηκαν οι ρόλοι µας; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ακριβώς. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Τώρα λοιπόν θα πηγαίνει η γυναίκα µου στο δικαστήριο; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ούτε θα τρέφεις εσύ την οικογένεια, αλλά η γυναίκα σου. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 



Ούτε θα βρίζω που σηκώνοµαι πρωί; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μα το ∆ία, αυτά θα νοιάζουν πια τις γυναίκες. 

Εσύ θα µένεις στο σπίτι και θα κάνεις ότι θέλεις. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Το κακό είναι για µένα και τους συνοµηλίκους µου 

ότι αφού θα έχουν το πάνω χέρι 

µετά… θα µας αναγκάζουν µε τη βία... 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Να κάνουµε τι; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Να τις ... 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Κι αν δεν µπορούµε; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

∆εν θα µας δίνουν φαγητό. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Να κάνεις λοιπόν ό,τι πρέπει να κάνει ένας άνδρας. 



  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Αλλά αν έτσι συµφέρει την πόλη, έτσι πρέπει να γίνει. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Οι γεροντότεροι έλεγαν ότι και ανόητα και χαζά 

να ψηφίσουµε, 

όλα σε καλό θα µας βγουν. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και µακάρι να µας συµφέρει αυτό, µα την Παλλάδα 

και τους θεούς! 

Πάω τώρα. Να είσαι καλά. 

  

(Φεύγει) 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Γεια σου, Χρέµη! 

  

(Ο Βλέπυρος µπαίνει µέσα στο σπίτι του 

Έρχονται οι γυναίκες - Χορός - απ' τη Συνέλευση) 

  

ΧΟΡΟΣ 

Έλα. Προχώρα. 

Μήπως µας ακολουθεί κανένας άνδρας; 



Για γύρνα και κοίτα! 

Φυλάξου όµως. Πολλοί είναι οι πανούργοι. 

Μήπως προσέξει κανείς τον ποπό µας 

που είναι στρογγυλός. 

Βάδιζε σταθερά και χτύπα τα πόδια σου, 

θα γίνουµε ρεζίλι σε όλη την πόλη, αν µας καταλάβουν. 

Σφίξτε τα ρούχα σας και να κοιτάτε γύρω σας 

µήπως το κόλπο µας βγει ξινό. 

Ας βιαστούµε. Φτάσαµε κιόλας εδώ απ' όπου ξεκινήσαµε. 

Εδώ. Να το το σπίτι της στρατηγού µας. Αυτό. 

Που αυτή βρήκε το κόλπο και µας ψήφισε η Συνέλευση. 

Λοιπόν, µην καθυστερούµε και µην κρατάµε άλλο τα γένια 

πάνω µας 

µήπως κάποιος µας δει και µας καταγγείλει. 

Αλλά εδώ να έρθετε όλες, στην άκρη του τοίχου 

να βγάλετε τα ρούχα τα αντρικά 

προσέχοντας γύρω γύρω. 

Να ντυθείτε γυναίκες, όπως και πριν. 

Και µην καθυστερείτε. 

Να έρχεται και η αρχηγός µας που εµείς την εκλέξαµε. 

Βιαστείτε. 

Τι κακό κι αυτή η γενειάδα! 

Βγάλ' την. 

Και οι άλλες που έρχονται, έχουν αλλάξει ρούχα. 

  

(Φτάνει η Πραξαγόρα, µε άλλες) 



  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Λοιπόν, γυναίκες, όλα εντάξει µέχρι εδώ. 

Τώρα κάντε γρήγορα, µήπως µας δει κανένα µάτι 

Ρίξτε τις χλαίνες, βγάλτε τα χοντροπάπουτσα, 

και ξελύστε όλες σας τα λουριά των σανταλιών. 

Αφήστε τα ραβδιά σας στην άκρη, και µετά 

εσύ να τα φροντίσεις. 

Εγώ σκέφτοµαι να µπω στο σπίτι µου κρυφά 

για να βάλω τα ρούχα του και όσα άλλα που πήρα στη θέση 

τους, 

πριν υποψιαστεί κάτι ο άντρας µου. 

  

ΧΟΡΟΣ 

Όλα όσα είπες, τα κάναµε. Πες µας και τα άλλα. 

Γιατί ξέρουµε ότι µας συµφέρει να υπακούµε σε ό,τι µας 

λες. 

∆εν γνώρισα πιο άξια γυναίκα από εσένα. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Περιµένετε και θα δείτε. Στην κυβέρνηση που ανέλαβα 

θα σας βάλω συµβουλάτορες όλες σας. 

Γιατί εκεί, µέσα στα ψηφίσµατα και στη φασαρία 

όλες µου παρασταθήκατε άξια. 

  

(Καθώς προχωρά να µπει στο σπίτι της, βγαίνει ο Βλέπυρος) 



  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ε! Εσύ! Πραξαγόρα! Από πού έρχεσαι; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Και τι σε νοιάζει και ρωτάς; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Τι µε νοιάζει; Τι ανόητη ερώτηση! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

∆εν θα σκέφτεσαι ότι έρχοµαι από ερωµένο. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ίσως όχι µόνο από έναν. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Λοιπόν σκέψου λογικά, και θα σιγουρευτείς. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Πως; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Μυρίζω άρωµα; 

  



ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μπα! Χωρίς άρωµα η γυναίκα δεν κάνει έρωτα; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Εγώ η κακοµοίρα πάντως όχι. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Βγήκες πρωί πρωί φορώντας κρυφά τα ρούχα µου. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Μια φίλη µου έστειλε νύχτα κάποιαν να µε φωνάξει 

γιατί την έπιασαν οι πόνοι. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και γιατί δεν µου το είπες; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Να µην την βοηθούσα τη λεχώνα, που πόναγε; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Έπρεπε να µου το πεις. 

Αλλά εδώ συµβαίνει κάτι άσχηµο. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Μα τις θεές, έφυγα όπως ήµουν. 



Αυτή που ήρθε µε έσπρωχνε να πάω πολύ γρήγορα. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Τότε να φόραγες τα ρούχα σου. 

Έπρεπε να πάρεις τα δικά µου 

και να µε αναγκάσεις να φορέσω τη ρόµπα σου; 

Κόντεψα να πεθάνω. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Έκανε κρύο και είµαι φιλάσθενη. Για να ζεσταθώ το έκανα. 

Ενώ εσένα σε άφησα στο στρώµα µας µέσα στη ζέστη. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και γιατί πήρες τα σανδάλια και τη µαγκούρα µου; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Για να σώσω τα ρούχα σου. 

Φόρεσα τα σανδάλια και χτύπαγα στις πέτρες τη µαγκούρα 

για να φαίνοµαι ότι είσαι εσύ. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ξέρεις ότι έχασα το σιτάρι που θα αγόραζα 

µε τα λεφτά της συνέλευσης; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 



Μη σε νοιάζει. Αγόρι έκανε. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Η Συνέλευση; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Όχι µα τον ∆ία, η γυναίκα που µε φώναξε. 

Τι; Έγινε Συνέλευση; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ναι, µα το ∆ία! ∆εν στο είπα χτες; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Α! Ναι. Τώρα θυµήθηκα! 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Άρα ούτε τις αποφάσεις της θα γνωρίζεις. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Όχι, µα το ∆ία! 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Θα στις πω εγώ! Παρέδωσαν την πόλη σε σας! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 



Τι να την κάνουµε; Να υφαίνουµε; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Όχι µα τον ∆ία, αλλά να εξουσιάζετε. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Σε ποιους; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Όλες τις δηµόσιες υποθέσεις θα τις αναλάβετε πια εσείς. 

  

(Καθώς λέει αυτό η Πραξαγόρα, εµφανίζεται πάλι ο Χρέµης) 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Αχ µα την Αφροδίτη, από εδώ και µπρος 

η πόλη µας θα είναι ευτυχισµένη! 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ως προς τι; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Σε πολλά. 

∆εν θα τολµούν πια να της κάνουν κάτι κακό οι 

αδιάντροποι, 

ούτε θα υπάρχουν καταγγελίες, 

ούτε και συκοφαντίες. 



  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Όχι, για τους θεούς, µην κάνεις τέτοια, 

γιατί θα µου κόψεις το ψωµί. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Βρε άσε να µιλήσει η γυναίκα σου! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Ούτε θα κλέβουν πια, ούτε θα ζηλεύουν τον διπλανό τους, 

ούτε κανείς θα είναι γυµνός, 

ούτε θα κοροϊδεύουν πια κανέναν, 

ούτε θα βάζουν περιουσίες ενέχυρο. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ω µα τον Ποσειδώνα! Αυτά είναι καταπληκτικά 

αν δεν µας λέει ψέµατα! 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Εγώ θα τα αποδείξω. Και σείς θα είστε 

µάρτυρές µου. Για να µην λέει αυτός µετά. 

  

ΧΟΡΟΣ 

Τώρα πρέπει να δείξεις ότι έχεις µυαλό και σύνεση 

και να φροντίσεις να βοηθήσεις τις φίλες σου. 



Για το κοινό µας καλό 

να προσπαθήσει ο νους σου και η γλώσσα 

να στολίσεις τον δήµο µε πολλά ωφέλιµα. 

Γιατί τώρα είναι ο καιρός να δείξεις τι αξίζεις. 

Χρειάζεται η πόλη µας κάτι σοφό, και καινούργιο. 

Ξεκίνα και κάνε λοιπόν αυτά που ούτε είπαν ούτε έκαναν 

πριν. 

Γιατί ο κόσµος δεν θέλει να βλέπει τα ίδια και τα ίδια. 

Μην καθυστερείς. Βάλε µπροστά το σκοπό σου και τράβα. 

Γιατί το γρήγορο το εκτιµούν πολύ οι θεατές. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Και τώρα θα προτείνω αυτά που νοµίζω σωστά. 

Όµως φοβάµαι µήπως οι θεατές 

δεν θέλουν να καινοτοµήσουν αλλά 

να παραµείνουν δεµένοι µε τις παλιές συνήθειες. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μη φοβάσαι να καινοτοµήσεις. 

Αυτό αξίζει πάνω απ' όλα για µας. 

Τα παλιά να τ' αφήσουµε. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Τώρα να µη µε διακόψει κανείς, ούτε να φέρει αντίρρηση 

πριν ακούσει και καταλάβει καλά αυτά που θα πω. Λοιπόν. 

Λέω ότι πρέπει όλα να είναι κοινά για όλους. 



Και να ζουν µε τον ίδιο τρόπο όλοι. 

Όχι ο ένας πλούσιος κι ο άλλος να πεινάει. 

Ούτε ο ένας να έχει πολλά χωράφια κι άλλος καθόλου. 

Ούτε κάποιος να µην έχει κανέναν ακόλουθο 

κι ο άλλος πολλούς δούλους. 

Θα ορίσω έναν τρόπο ζωής τον ίδιο για όλους. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Πως θα γίνει ένας τρόπος ζωής για όλους; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Είπα µην µε διακόπτετε. 

Τώρα θα πω για τη γη πρώτα πρώτα. 

Θα την κάνω κοινή για όλους. 

Όπως και τον πλούτο το ίδιο, όπως και όλα τα άλλα. 

Και µετά, από όσα είναι κοινά, 

θα σας δίνουµε µε σκέψη και µέτρο και µε ορθάνοιχτα 

µάτια. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Τι θα κάνετε µε όποιον από µας δεν έχει χωράφια 

αλλά λεφτά που µπορούν να κρυφτούν; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα τα κάνει κατάθεση στο κοινό ταµείο. 

Και αν δεν τα καταθέσει θα έχει κάνει ψευδορκία. 



  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

∆εν θα ανησυχήσει και πολύ. Γιατί µε ψευδορκία δεν τα 

απόκτησε; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Αν τα κρατήσει δεν θα έχει δα και κανένα κέρδος. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Πως δηλαδή δεν θα έχει; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Κανένας δεν θα κάνει τίποτα από ανάγκη. 

Όλοι θα έχουν τα πάντα 

και ψωµιά και ρούχα και όλα τα φαγώσιµα. 

Λοιπόν, τι κέρδος θα έχει αν δεν τα καταθέσει; 

Για βρες το εσύ να µου το πεις. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα και τώρα δεν κλέβουν, και µάλιστα όσοι έχουν αρκετά 

αγαθά; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Πριν έκλεβαν φίλε µου. 

Όσο είχαµε τους παλιούς νόµους. 

Τώρα δεν θα αγοράζονται τα αγαθά 



θα τα έχουν όλοι. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Αν κάποια µικρούλα αρέσει σε κάποιον και την επιθυµήσει, 

θα πάρει από τα κρυµµένα του και θα της δώσει. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα µπορεί να την έχει αν θέλει, χωρίς χρήµατα. 

Θα κάνω τις γυναίκες κοινές για όλους. 

Θα ξαπλώνουν και θα κάνουν παιδιά 

µε αυτούς που τις θέλουν. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα τότε δεν θα πάνε όλοι στην ωραιότερη; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα βάλω τις άσχηµες και αδύνατες δίπλα στις όµορφες. 

Όποιος λοιπόν ζητήσει την όµορφη 

θα πρέπει να περάσει πρώτα από την άσχηµη. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και πως εµείς οι κάπως µεγαλύτεροι στην ηλικία, 

αν πάµε πρώτα µε άσχηµη, 

θα αντέξουµε να πάµε µετά και µε όµορφη; 

  



ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

∆εν θα τσακωθούν για σένα, έχε θάρρος! 

Μην φοβάσαι ότι θα στήσουν καυγά! 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Για ποιο πράγµα καυγά; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Για το ότι δεν θα µπορέσεις. 

Και βέβαια εσύ, δεν θα µπορέσεις. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Βάζετε πρώτα µόνο το συµφέρον σας. 

Τα κανόνισες έτσι ώστε βούλωσες όλες τις τρύπες. 

Με µας όµως τι θα γίνει; 

Γιατί θα αποφεύγουν τους άσχηµους, 

και θα πηγαίνουν µόνο στους όµορφους. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Άκου να µάθεις. 

Όταν θα βγαίνουν οι όµορφοι από τα δείπνα, 

θα πηγαίνουν από πίσω τους οι άσχηµοι… 

και θα κάνουν µαζί βόλτες. 

Και οι γυναίκες δεν θα µπορούν να πάνε 

µε τους όµορφους πρώτα 



πριν πάνε µε τους άσχηµους. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και µε τον µυταρά τον Λυσικράτη που καµαρώνει ότι είναι 

όµορφος τα ίδια; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Ναι µα τον Απόλλωνα! ∆ηµοκρατικότατο αυτό το µέτρο! 

∆υνατό ράπισµα για τους φαντασµένους. 

Όταν ο άσχηµος τους πει "Κάντε στη άκρη... 

και όταν τελειώσω θα σ' την δώσω"... 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και µε όλα αυτά, πως θα ξεχωρίζει τα παιδιά του ο 

καθένας; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Και για ποιο λόγο να τα γνωρίζουν; 

Όλους τους µεγαλύτερους θα τους θεωρούν πατέρες τους. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Αλλά δεν θα τους ταλαιπωρούν τους γέροντες τότε 

που µάλιστα δεν θα ξέρουν πως είναι ο πατέρας τους 

- αφού και τώρα που το ξέρουν αυτό κάνουν ; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 



∆εν θα τους αφήνει ο διπλανός τους. 

Πριν για τους γέρους δεν νοιαζόταν κανείς 

µα τώρα θα µπαίνει ανάµεσά τους κάθε µικρότερος 

από το φόβο µήπως δέρνουν τον πατέρα του. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ε, κάτι γίνεται µε τα άλλα. 

Αν όµως έρθει και µε πει "πατερούλη" 

κανένας Επίκουρος ή κανένας Λευκολόφας, 

θα ανακατευτεί το στοµάχι µου. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο απ' αυτό. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ποιο δηλαδή; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Να έρθει να σε φιλήσει ο Αρίστυλλος 

λέγοντας πως είσαι πατέρας του. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Θα κλάψει πικρά! 

  

ΧΡΕΜΗΣ 



Θα κολλήσει η βρωµιά του πάνω σου. 

Όµως δεν έχεις φόβο να έρθει να σε φιλήσει. 

Γιατί γεννήθηκε πριν το ψήφισµα. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Θα την είχα άσχηµα. 

Όµως ποιος θα καλλιεργεί τη γη; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Οι δούλοι θα τη φροντίζουν. 

∆ική σου έννοια θα είναι µόνο πότε θα γίνει η σκιά τόση 

ώστε να πας για το δείπνο. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και τα ρούχα πως θα τα παίρνουµε; 

Να το ρωτήσω κι αυτό. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Στην αρχή θα φοράτε τα δικά σας. Αυτά που έχετε. 

Μετά θα σας υφάνουµε εµείς καινούρια. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ακόµα ένα. 

Αν οι άρχοντες δικάσουν κάποιον να πληρώσει πρόστιµο, 

από πού θα τους τα δώσει; 



  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Μα δεν θα γίνονται καθόλου δίκες. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Αυτό όµως θα σε καταστρέψει. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Κι εγώ έτσι νοµίζω. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Μα γιατί, κακοµοίρη, να γίνονται δίκες; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Γίνονται για πολλούς λόγους. 

Και πρώτα, ας πούµε, κάποιος οφείλει χρήµατα 

και τ' αρνιέται. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Και που βρήκε τα χρήµατα ο δανειστής να τα δώσει; 

Αφού όλα θα είναι στο κοινό ταµείο. 

Αυτό θα δείχνει ότι τα έκλεψε. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα τη ∆ήµητρα, καλά τα λες. Αλλά πες µου και τούτο. 



Αυτοί που µετά από µεγάλο δείπνο 

µεθυσµένοι αρχίσουν να χτυπούν και να βρίζουν 

που θα βρουν να πληρώσουν το πρόστιµο; 

Αυτό θα σε δυσκολέψει νοµίζω, λίγο. 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Από το φαγητό που τρώνε. 

Αν τους το κόψουν, θα σταµατήσουν τα ζοριλίκια 

αφού θα πεινάνε. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Λοιπόν κανείς κλέφτης δεν θα υπάρχει; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Πώς να γίνει δηλαδή, να κλέβει κάποιος τον εαυτό του; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

∆εν θα µας ληστεύουν τη νύχτα στο δρόµο; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Όχι, αν µένεις σπίτι σου, βέβαια. 

Αλλά και στο δρόµο, δεν θα σε κλέβουν, 

αφού όλοι θα έχουν. 

Κι αν κανείς θέλει να σε ληστέψει, τα δίνεις και µόνος 

σου, 

γιατί να µαλώνεις; 



Αφού µετά µπορείς να πας στο δήµο και παίρνεις καλύτερα. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ούτε ζάρια θα παίζουµε; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Γιατί να παίζετε; Τι θα παίρνει ο κερδισµένος; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και µε το φαγητό πως θα το οργανώσεις; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα είναι κοινό για όλους. 

Θα κάνω την πόλη ένα µεγάλο σπίτι 

και µέσα να πηγαινοέρχονται όλοι. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και που θα γίνεται το δείπνο; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Οι στοές και τα δικαστήρια θα γίνουν τραπεζαρίες. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Και τι θα χρησιµεύει το βήµα της Βουλής; 

  



ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα βάλω επάνω ποτήρια και κανάτες, 

τα παιδάκια να λένε ραψωδίες για γενναίους, 

και όποιος υµνήσει τη δειλία και την ατιµία, δεν θα 

ξανάρθει για φαγητό. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα τον Απόλλωνα, έξυπνη ιδέα! 

Και µε τις κάλπες τι θα κάνεις; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Θα τις βάλω στην Αγορά, δίπλα στο άγαλµα του Αρµόδιου 

και θα βάλω µέσα τους σε κλήρους όλα τα γράµµατα 

ώστε να ξέρει κανείς που θα πάει. 

Θα φωνάζει ο κήρυκας: 

"Όσοι το όνοµά τους αρχίζει από βήτα 

θα πάνε στη στοά τη βασιλική, 

όσοι από θήτα, στη δίπλα, στο Θησείο, 

όσοι από άλφα, στη στοά των αλευράδων. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Για να πάρουν αλεύρι; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Για να δειπνήσουν, µα το ∆ία. 

  



ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Κι αν κάποιου το γράµµα δεν βγει 

αυτός θα µείνει χωρίς δείπνο; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

∆εν θα µας συµβεί ποτέ αυτό. 

Θα δώσουµε σε όλους τα πάντα πλούσια 

κι όποιος µεθύσει θα φοράει το στεφάνι 

και θα φεύγει κρατώντας τη δάδα. 

Και οι γυναίκες θα τον περιµένουν στη γωνιά και θα του 

λένε 

"εδώ έλα, έχω µια µικρούλα αφράτη" 

και άλλη θα φωνάζει 

"έλα σε µένα, σε µένα..." 

"έχω µια πανέµορφη µικρή, 

αλλά πρέπει πρώτα να κοιµηθείς µαζί µου". 

Κι όσοι άσχηµοι παίρνουν ξοπίσω τους όµορφους νεαρούς, 

θα τους µιλάνε κάπως έτσι 

"που τρέχεις εσύ; 

Και να πας, δεν θα µπορέσεις τίποτα. 

Ψηφίστηκε νόµος να προηγούνται οι κοντοί και οι άσχηµοι. 

Εσείς θα περιµένετε τη σειρά σας". 

Έλα τώρα, πες µου, σ' αρέσουν αυτά που λέω; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Πάρα πολύ µου αρέσουν. 



  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Τώρα πρέπει να πάω να παρασταθώ στην αγορά. 

Θα έρχονται όλοι να καταθέσουν την περιουσία τους. 

Και θα πάρω µαζί µου µια κήρυκα µε δυνατή φωνή. 

Πρέπει να φροντίσω, µια και µε εκλέξατε αρχηγό, 

να φτιάξω συσσίτια, να φάτε, 

να γλεντήσετε σήµερα, που είναι η πρώτη µέρα. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Θα το κάψουµε; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Βέβαια. Και µετά θέλω να καταργήσω τις πόρνες. Όλες. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Μα γιατί; 

  

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

Είναι ξεκάθαρο. Τους νεαρούς θα τους παίρνουν αυτές εδώ. 

Όχι οι πόρνες. 

Και οι δούλες δεν πρέπει να στολίζονται όµορφα 

και να κλέβουν τους άντρες των κυράδων τους. 

∆ούλα µόνο µε δούλο θα πηγαίνει. 

Μόνο στο κρεβάτι του να ξαπλώνει. 

  



(Η Πραξαγόρα ξεκινά να φύγει) 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ας έρθω κι εγώ µαζί σου, 

να µε βλέπουν και να λένε 

"Καµαρώστε τον άντρα της αρχηγού". 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ας πηγαίνω κι εγώ να ετοιµάσω το βιος µου για να το 

παραδώσω. 

  

(Φεύγει. Μπαίνει ο χορός και χορεύει µε τη µουσική για 

λίγη ώρα. Ξαναµπαίνει ο Χρέµης µε τα υπάρχοντά του και τα 

αραδιάζει µε σειρά) 

  

Έλα καλό µου κοσκινάκι, και όµορφο, 

έλα εσύ πρώτο απ' όλα µου τα πράγµατα, 

που είσαι γεµάτο αλευρόσκονη 

µε τόσα σακιά αλεύρι που κοσκίνισες. 

Που είναι η στάµνα µου; Η χύτρα είναι εδώ. 

Έλα χύτρα µου, µα το ∆ία, είσαι µαύρη, 

σαν αν έβρασες το φάρµακο που βάζει 

στα µαλλιά ο Λυσικράτης. 

Έλα δίπλα στο σταµνί, στάσου εσύ χτενίστρα µου. 

Κι εσύ στάµνα µου, ακούµπα εδώ. 

Κι εσύ κόκορα, που τόσες φορές µε ξύπνησες µες στην άγρια 

νύχτα. 



Κι εσύ σκάφη, εδώ µπροστά 

µε τις κερήθρες και τα κλωνάρια ελιάς. 

Και ο τρίποδας και η κανάτα και το µύρο. 

Τα µικρά αγγεία και τα άλλα τα παλιά τα άφησα. 

  

(Ένας άντρας παρατηρεί τον Χρέµη από µακριά) 

  

ΑΝΤΡΑΣ 

Εγώ να καταθέσω την περιουσία µου; Μπα, όχι! 

Θα ήµουν πολύ ανόητος αν το έκανα. 

Ποτέ δεν θα κάνω τέτοιο πράγµα, µα τον Ποσειδώνα. 

Αλλά πρώτα θα εξετάσω καλά για να καταλάβω τι συµβαίνει. 

Τον ιδρώτα µου και τα λεφτά µου, έτσι, επειδή µου το 

είπαν, 

δεν πρόκειται να τα πετάξω. 

  

(Στον Χρέµη) 

  

Ε, συ! Τι θα κάνεις µε αυτά όλα τα πράγµατα; 

Αλλάζεις σπίτι, ή πηγαίνεις να τα δώσεις ενέχυρο; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ούτε το ένα ούτε το άλλο. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Τότε τι τα έβγαλες στο δρόµο; Τα πας για δηµοπρασία; 



  

ΧΡΕΜΗΣ 

Τα πάω στην αγορά. Θα τα παραδώσω στην πόλη. 

Σύµφωνα µε το νόµο που ψηφίστηκε. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Να τα δώσεις στην πόλη; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Βέβαια. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Είσαι αλαφρόµυαλος, µα το ∆ία. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Γιατί; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Τι γιατί; Είναι ολοφάνερο. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Τί; ∆εν πρέπει να πειθαρχούµε στους νόµους; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Σε ποιους νόµους, βρε ανόητε; 



  

ΧΡΕΜΗΣ 

Στους νόµους που ψηφίζονται. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Που ψηφίζονται; Πω πω χαζός που είσαι! 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Χαζός; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

∆εν είσαι; Ο πιο χαζός είσαι. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Γιατί; Επειδή εκτελώ τις διαταγές; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Και ο έξυπνος πρέπει να εκτελεί τις διαταγές; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Κυρίως ο έξυπνος... 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Ο πιο χαζός να λες. 

  



ΧΡΕΜΗΣ 

Εσύ δεν θα τα παραδώσεις; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Θα µάθω πρώτα τι σκέφτεται και τι θέλει να κάνει ο 

κόσµος. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Τι άλλο να κάνει; Θα ετοιµάζεται να παραδώσει τα δικά 

του. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Πρώτα θα το δω για να το πιστέψω. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Το συζητούν στο δρόµο. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

(σαρκαστικά) 

Και θα το συζητούν για πολύ ακόµα να είσαι σίγουρος. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Λένε ότι θα πάνε να τα παραδώσουν. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Θα το λένε για πολύ. 



  

ΧΡΕΜΗΣ 

Αν αρνηθείς θα τα χάσεις όλα. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Θα αρνηθούν να τα δώσουν οι περισσότεροι. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μπελάς είσαι... 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Εσύ θα χάσεις. 

Νοµίζεις ότι κάποιος µυαλωµένος θα παραδώσει το βιος του; 

Το πατροπαράδοτο είναι αυτό, δηλαδή να παίρνουµε µόνο. 

Και εµείς, µα το ∆ία, και οι θεοί µας. 

∆ες τα χέρια των αγαλµάτων τους και κρίνε. 

Όταν ευχόµαστε να µας δώσουν αγαθά, 

στέκονται να πάρουν κάτι, µε την παλάµη ανοιγµένη, 

και όχι να δώσουν. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Άσε µε βρε πονηρέ να κάνω τη δουλειά µου. 

Πρέπει να δέσω αυτά εδώ. Που να είναι τα σκοινιά; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 



Στ' αλήθεια θα τα παραδώσεις; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ναι, µα το ∆ία! ∆ένω τον τρίποδα. Το βλέπεις. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Πω πω βλακεία!... Γιατί δεν περιµένεις να δεις και τους 

άλλους 

και µετά να το κάνεις; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Τι να κάνω; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Να περιµένεις. Να το καθυστερήσεις λιγάκι. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Και γιατί; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Αν γίνει σεισµός ή πέσει κεραυνός 

ή τους δαγκώσει κάποια γάτα στο δρόµο 

θα σταµατήσουν την παράδοση και θα µείνεις µόνος σου! 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Σε καλό θα µου βγει... 



∆εν θα υπάρχει κανείς τότε να τα παραδώσω! 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Μη φοβάσαι, θα βρεις. Και µεθαύριο αν πας. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Τι; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Τους ξέρω εγώ τους πολίτες µας. 

Ψηφίζουν γρήγορα γρήγορα ότι τους καπνίσει 

και µετά αρνιούνται ό,τι ψήφισαν. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Θα τα παραδώσουν όλοι φίλε µου. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Κι αν δεν το κάνουν; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Μην ανησυχείς. Θα τα φέρουν όλοι. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Όµως αν δεν τα δώσουν; 

  



ΧΡΕΜΗΣ 

Τότε θα τα βάλουµε µαζί τους. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Και αν είναι πιο γεροί; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Θα τ' αφήσω και θα φύγω. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Κι αν σου τα πουλήσουν, τι θα κάνεις τότε; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Τότε να σκάσεις! 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Κι αν σκάσω τι θα γίνει; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Θα κάνεις πάρα πολύ καλά! 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Κι εσύ, ακόµα, θέλεις στ' αλήθεια να τα παραδώσεις; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 



Βέβαια. Τώρα κιόλας βλέπω να τα φέρνουν και οι γείτονες. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Ναι! Πολλά θα παραδώσει ο Αντισθένης! 

Αφού πριν, περιµένει στην τουαλέτα 30 µέρες. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Γκρίνιαζε εσύ! 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Και ο Καλλίµαχος ο χοροδιδάσκαλος τι θα παραδώσει; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Πιο πολλά απ' τον Καλλία. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Αχ! Αυτός ο άνθρωπος θα την πετάξει την περιουσία του. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Τραγικά τα λες! 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Τι τραγικά; ∆εν βλέπεις τι νόµοι ψηφίζονται συνέχεια; 

Εκείνο µε τις αλυκές δεν το θυµάσαι; 

  



ΧΡΕΜΗΣ 

Φυσικά τον θυµάµαι. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Κι εκείνον για τα χάλκινα νοµίσµατα τον θυµάσαι; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Αυτός µε κατέστρεψε. 

Πούλησα τα σταφύλια µου 

και γέµισα το πουγκί µου µε χάλκινα νοµίσµατα. 

Πήγα µετά να αγοράσω αλεύρι... 

Και µόλις έβαλα το χέρι µου να βγάλω να πληρώσω 

φώναξε ο κήρυκας "τέρµα τα χάλκινα νοµίσµατα. 

Από τούτη τη στιγµή µονάχα µε ασηµένια 

θα γίνονται οι πληρωµές". 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Και τώρα τελευταία δεν ορκίζονται όλοι 

ότι θα µαζευτούν στην πόλη πεντακόσια ολόκληρα τάλαντα 

σαν φόροι για τα πλοία… σύµφωνα µε την πρόταση του 

Ευριπίδη; 

Αµέσως τον ανέβαζαν στα ουράνια. 

Αλλά όταν το µελέτησαν πιο προσεκτικά το θέµα, 

είδαν ότι ήταν δύσκολο να γίνει 

και οι ίδιοι άνδρες τότε ήθελαν να τον κάψουν ζωντανό. 

  



ΧΡΕΜΗΣ 

∆εν είναι το ίδιο πράγµα φίλε µου. 

Τότε είµαστε εµείς στην εξουσία, τώρα είναι οι γυναίκες. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Τις οποίες, µα τον Ποσειδώνα, δεν θα της αφήσω 

να µου κατουρήσουν τη µύτη! 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

∆εν ξέρω γιατί λες σαχλαµάρες! 

Φέρε µου παιδί µου εκείνο το κοντάρι. 

  

(Έρχεται η γυναίκα κήρυκας) 

  

ΚΗΡΥΚΑΙΝΑ 

Ω άνδρες πολίτες, σύµφωνα µε το καινούργιο νόµο, τώρα, 

ακολουθήστε την αρχηγίνα µας. 

Σύντοµα θα γίνει κλήρωση για να δείτε που θα πάει 

ο καθένας για δείπνο. 

Τα τραπέζια είναι κιόλας στρωµένα, γεµάτα φαγητά. 

Τα κρεβάτια είναι στρωµένα µε προβιές και στρωσίδια. 

Τα κανάτια είναι γεµάτα µε κρασί. 

Οι κοπέλες που θα σας αλείψουν µύρο σας περιµένουν. 

Τα ψάρια ψήνονται στη θράκα. 

Οι λαγοί γυρίζουν στις σούβλες. 



Ψήνονται οι πίτες και καβουρντίζονται τα στραγάλια. 

Πλέκονται τα στεφάνια. 

Οι πιο νέες κοπέλες ανακατεύουν τη φάβα στα τσουκάλια 

και ο Σµοίος γυρνάει ανάµεσα ντυµένος ιππέας, 

και καθαρίζει τα πιάτα. 

Και ο Γέρων προχωρεί µε χλαµύδα και πέδιλα 

και αστειεύεται µε κάποιον νεώτερο 

που έχει κιόλας βγάλει τα παπούτσια του 

και το βαρύ του µανδύα. 

Οι σερβιτόροι είναι πανέτοιµοι. Προχωράτε λοιπόν. 

Ανοίξτε τις µασέλες σας τώρα. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Αφού η πόλη αποφάσισε έτσι, θα πάω λοιπόν. 

Γιατί να καθυστερώ; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Ε, εσύ! Που πας αφού δεν έχεις παραδώσει την περιουσία 

σου; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Πάω για το δείπνο, δεν άκουσες; 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Αν έχουν µυαλό, δεν θα σε αφήσουν να φας 

πριν παραδώσεις. 



  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Θα τα δώσω όλα. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Πότε; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

∆εν είµαι εγώ µόνο που καθυστερώ φίλε. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Πως δεν είσαι; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Υπάρχουν κι άλλοι πιο απρόθυµοι από εµένα. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Θα πας όµως για δείπνο; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Γιατί; Τι θα πάθω αν πάω; 

Οι µυαλωµένοι πρέπει να βοηθούν όσο µπορούν την πόλη. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Κι αν σε εµποδίσουν; 



  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Θα σκύψω το κεφάλι µου και θα γλιστρήσω µέσα. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Κι αν σε µαστιγώσουν; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Θα τους καταγγείλω. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Και αν σε κοροϊδεύουν; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Θα στέκοµαι στην πόρτα. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Γιατί στην πόρτα; 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Θα αρπάζω τα φαγητά από τα χέρια τους. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Άντε λοιπόν. Εσείς ελάτε πίσω µου εσείς οι δυο, 

ο Παρµένων και ο Σίκων - εµπρός πάµε. 



Φορτωθείτε στον ώµο σας τα πράγµατα. 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Φέρε να κουβαλήσω κι εγώ. 

  

ΧΡΕΜΗΣ 

Όχι µην πιάσεις τίποτα. 

Μη φτάσουµε στην αρχηγίνα κι όταν τα παραδώσω 

τα πεις για δικά σου. 

  

(Ξεκινάει ο Χρέµης µε τα υπάρχοντά του) 

  

ΑΝ∆ΡΑΣ 

Τώρα, µα το ∆ία, πρέπει να κάνω κοµπίνα. 

Θα κρατήσω τα πράγµατα, αλλά θα φάω κι εγώ µαζί µε τους 

άλλους. 

Μου φαίνεται σωστό να πάω κι εγώ εκεί µαζί τους. 

∆εν πρέπει να διστάζω. 

  

(Φεύγει και ο άντρας. 

Από το δίπλα σπίτι βγαίνει µια γριά α΄ και µετά µια νέα) 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Που πήγαν οι άντρες; Πέρασε η ώρα και ακόµα δεν ήρθαν. 

Εδώ περιµένω ντυµένη µε δαντέλες 

και γεµάτη κρέµες και πούδρες και αρώµατα 



και σιγανοτραγουδώ, περιµένοντας να περάσει κάποιος. 

Ελάτε Μούσες, µπείτε στο στόµα µου, 

θυµίστε µου κάποιο χαρούµενο τραγουδάκι. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Πρόλαβες και έπιασες θέση τώρα γριά; 

Νόµιζες δεν είµαι εγώ εδώ, και ότι εύκολα 

θα πάρεις κοντά σου κάποιον άντρα. 

Αν το κάνεις θα σταθώ ενάντιά σου. 

Σιχαµένη είσαι, αλλά έχει τη χάρη του 

το πράγµα. Είσαι αστεία. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Άντε φύγε τώρα που τα είπες. 

Κι εσύ αυλητή µου, πάρε τους αυλούς 

και ψάλε κάτι όµορφο. 

Όποιος θέλει να δει καλό, να έρθει στην αγκαλιά µου να 

κοιµηθεί 

γιατί η σοφία και η τέχνη, δεν είναι στις νέες, αλλά στις 

πεπειραµένες. 

Και καµία άλλη δεν τιµά τόσο πολύ όσο εγώ 

τους άνδρες που πάνε µαζί της. 

Οι άλλες φεύγουν αµέσως µετά. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Μην κατηγορείς τις νέες γριά. 



Γιατί έχουν όµορφους και τρυφερούς µηρούς 

και ανθισµένα µάγουλα. 

Ενώ εσύ στολίστηκες και αλείφτηκες 

σαν για να αρέσεις του Χάρου. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Να ξεραθείς και να χαλάσει το στρώµα σου. 

Κι όταν θέλεις φιλιά 

να βρεις φίδι στο κρεβάτι σου να φιλήσεις 

και να τυλιχτείς µαζί του. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Αχ τι θα κάνω... 

∆εν ήρθε ο φίλος µου κι έµεινα µόνη µου, 

πήγε η µητέρα µου αλλού 

µα τα άλλα τα µετά δεν πρέπει να τα πω. 

Αχ γιαγιά φώναξε 

τον Ορθαγόρα να έρθει 

να σε γλυκάνει λίγο. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Α, άρχισες να κουνιέσαι σαν γυναίκα της Ιωνίας... 

Μου φαίνεται πως σ' αρέσουν τα καµώµατα 

που κάνουν οι Λέσβιοι. 

Αλλά ποτέ δεν θα µάθεις όσα παιχνίδια εγώ ξέρω. 



Ούτε θα µε κάνεις να χάσω την ώρα µου. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Αν θέλεις τρίψου σαν γάτα και τραγούδα. 

Κανείς δεν θα σε προτιµήσει από εµένα. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Σίγουρα εµένα θα θέλει. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Καινούργια σαχλαµάρα είπες. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Όχι, βέβαια. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Τι να πει κανείς σε µια γριά; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

∆εν θα σου φέρουν τα χρόνια µου δυστυχία. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Τότε τι; Τα στολίδια και οι µπογιές σου; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 



Γιατί συνεχίζεις να µου µιλάς; 

  

ΝΕΑΡΗ 

Εσύ γιατί µου απαντάς; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Τραγουδώ µέσα µου για τον Επιγένη το φίλο µου. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Έχεις και άλλον φίλο εκτός από τον Γέρη; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Θα έρθει γρήγορα και θα τον δεις. 

Α! Κάποιοι έρχονται! 

Είναι για µένα άραγε; 

  

ΝΕΑΡΗ 

Να ο δικός µου έρχεται. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

∆εν θέλει εσένα κακούργα! 

  

ΝΕΑΡΗ 

Ναι, µα τον ∆ία, θα δεις! 

Θα το δείξει ο ίδιος. Εγώ φεύγω. 



  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Κι εγώ, για να δεις πόσο σε υπολογίζω. 

  

(Αποσύρονται και οι δυο και κρυφοβλέπουν πίσω από 

διαφορετικά παράθυρα. 

Έρχεται ο νέος) 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αχ και να µπορούσα να πάω µε τη νέα 

να µην έπρεπε να περάσω πρώτα από τη γριά 

και την άσχηµη. 

Αυτό δεν το αντέχει ένας ελεύθερος πολίτης. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

  

(Μονολογεί) 

  

Θα περάσεις, µα τον ∆ία, έστω και κλαίγοντας. 

Γιατί δεν είναι πια ο Χαριξένης εδώ. 

Έχουµε νόµους τώρα, και σύµφωνα µε αυτούς θα πάµε αγόρι 

µου. 

Αλλά ας κρυφτώ λίγο ακόµα να δω τι θα κάνει. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Ας θέλουν οι θεοί να πάω µόνο µε την όµορφη! 



Στην οποία ήρθα γιατί την θέλω από παλιά! 

  

ΝΕΑΡΗ 

  

(βγαίνοντας) 

  

Τη γέλασα την καταραµένη γριά 

Νόµισε ότι θα µείνω µέσα. 

Αχ αχ, να τος αυτός είναι! Αυτός που περίµενα! 

Εδώ. Εδώ έλα. 

Έλα γλυκιέ µου 

έλα και γείρε πάνω µου 

να οµορφύνεις τη νύχτα µου! 

Τρέµω από τον πόθο! 

Αχ αυτά τα µαλλιά σου! Τι όµορφα! 

Ανάβει µέσα µου µεγάλος πόθος! 

Σε ικετεύω Έρωτα, 

τρέξε και κάνε τον να έρθει σε µένα. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Έλα, έλα! 

Τρέξε και άνοιξε την πόρτα σου! 

Έλα! 

Αν δεν το κάνεις, θα πέσω εδώ και θα πλαγιάσω. 

Θέλω να βρίσκοµαι µαζί σου 



καλή µου. 

Έρωτα, αχ µε τρελαίνεις γι' αυτήν. 

Φέρε την µου, κάνε την να έρθει σε µένα. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Τα λόγια που λες ανάβουν τον µεγάλο µου πόθο! 

∆εν τον ηµερεύουν. Σε παρακαλώ γλυκιέ µου. 

Έλα και φίλα µε. 

Για σένα πονάω. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Ω, χρυσή µου έγνοια, βλαστάρι της Κύπριδας, 

µέλισσα Μούσας - θρέµµα της Χάρης. 

Γλυκό πρόσωπο. 

Άνοιξε και πάρε µε. 

Για σένα πονώ. 

  

(Ανοίγει η πόρτα αλλά βγαίνει η γριά) 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Ε, συ! Τι χτυπάς; Εµένα ζητάς; 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Από πού κι ως που; 

  



ΓΡΙΑ Α΄ 

Χτύπαγες δυνατά την πόρτα µου. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Καλύτερα να πεθάνω. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Τι ψάχνεις κρατώντας λαµπάδα; 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Κάποιον άνθρωπο ζητάω. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Ποιον; 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Όχι αυτόν που εσύ ίσως περιµένεις. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Θέλεις δε θέλεις θα έρθεις. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Τώρα δεν παίρνουµε τις εξηντάχρονες. 

Τις αναβάλλουµε αυτές. 

Στης εικοσάχρονες πάµε τώρα. 



  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Αυτό γλυκιέ µου γινόταν πριν. 

Αλλά τώρα σε µας µπαίνετε πρώτα. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Όποιος το θέλει όµως. Σύµφωνα µε το νόµο των ζαριών. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

∆εν κρατάς όµως το νόµο των ζαριών για το δείπνο. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

∆εν ξέρω τι λες εσύ. Σ' εκείνην θα πάω εγώ. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Πρώτα θα χτυπήσεις τη δική µου πόρτα. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Τώρα δεν χτυπάω ολόκληρο κόσκινο. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Ξέρω. Με θέλεις αλλά ταράχτηκες τώρα 

που µε βρήκες στην πόρτα. 

∆ώσε µου το στόµα σου. 

  



ΝΕΑΡΟΣ 

Γλυκιά µου θα το έκανα αλλά φοβάµαι τον φίλο σου. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Ποιον; 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Τον καλύτερο από τους ζωγράφους. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Ποιος είναι αυτός; 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αυτός που ζωγραφίζει τις κανάτες των νεκρών. 

Άντε φύγε τώρα µην σε δει στην πόρτα. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Ξέρω. Ξέρω τι θέλεις. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Κι εγώ, µα το ∆ία. Ξέρω για σένα. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Μα την Αφροδίτη, που µε κλήρωσε σε σένα... 

∆εν θα σε αφήσω. 



  

ΝΕΑΡΟΣ 

Τα έχασες γριούλα. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Λέγε εσύ. Εγώ θα σε πάρω στα στρώµατά µου. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Γιατί αγοράζουµε γάντζους για τους κουβάδες µας; 

Μπορούµε να ρίχνουµε αυτή τη γριά στο πηγάδι 

και να πιάνει τους κάδους. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Μην µε κοροϊδεύεις κακόµοιρε. Άντε. 

Ακολούθα µε. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

∆εν µε αναγκάζεις. Εκτός κι αν κατέβαλες 

στο ∆ηµόσιο Ταµείο 

το πεντακοσιοστό των υπαρχόντων σου. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Αχ, µα την Αφροδίτη, πρέπει να έρθεις. 

Με τέτοιους νέους µ' αρέσει να κοιµάµαι. 

  



ΝΕΑΡΟΣ 

Εγώ σιχαίνοµαι µε γριές. ∆ε θα µπορούσα. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Θα σε καταφέρει αυτό. 

  

(Η γριά ανοίγει µπροστά του ένα ψήφισµα) 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Τι είναι αυτό; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Απόφαση του λαού. Αυτό σε αναγκάζει να έρθεις σε µένα. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Άντε κάνε γρήγορα. Τι είναι; ∆ιάβασέ το. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Στο διαβάζω. 

"Οι γυναίκες έκριναν σωστό, 

αν ένας νέος θελήσει µια νέα, 

να µην τα φτιάξει µαζί της, 

αν πρώτα δεν κοιµηθεί µε µια γριά. 

Κι αν δεν το θέλει αυτό 

και επιµένει στη νέα 



τότε οι γριές µπορούν ατιµώρητα 

να τον πάρουν µε το ζόρι". 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αχ, Προκρούστης θα γίνω σήµερα. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Πρέπει να ακούµε τους νόµους. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αν έρθει ένας φίλος ή ένας πολίτης 

και καταθέσει εγγύηση για µένα και µε σώσει; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Κανένας δεν έχει χρήµατα τώρα. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Απαλλαγή δεν υπάρχει; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

∆εν θα ξεφύγεις. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Θα επικαλεστώ το ότι είµαι έµπορος. 

  



ΓΡΙΑ Α΄ 

Θα κλάψεις. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Και τι πρέπει να κάνω; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Ακολούθα µε. Έλα. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Τόσο πολύ µε θέλεις; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Πάρα πολύ. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Τότε σκόρπισε πρώτα ρίγανη, 

µετά βάλε διπλωµένες τέσσερις κληµατόβεργες 

- στρώσε τις καλά - 

και βάλε δίπλα µια σειρά στάµνες 

και µπροστά κανάτες µε νερό... 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Θα µου πάρεις και στεφάνι... 

  



ΝΕΑΡΟΣ 

Αν βρω κέρινα, µα το ∆ία... 

Νοµίζω ότι όταν τα φορέσεις θα λιώσεις αµέσως. 

  

(Καθώς τον σέρνει η γριά βγαίνει η νέα) 

  

ΝΕΑΡΗ 

Που τον σέρνεις; 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Είναι δικός µου και τον πάω µέσα. 

  

ΝΕΑΡΗ 

Είσαι ανόητη. Είναι µικρός για να κοιµηθεί µαζί σου. 

Είσαι µάνα του, όχι γυναίκα του. 

Αν κρατήσετε αυτό το νόµο 

όλη η γη θα γεµίσει Οιδίποδες. 

  

ΓΡΙΑ Α΄ 

Βρε σιχαµένη, τα λες αυτά επειδή ζηλεύεις. 

Αλλά εγώ θα σε τιµωρήσω. 

  

(Φεύγει η γριά α΄ - για να έρθει µια ασχηµότερη η γριά 

β΄. 

Η νέα πιάνει τον νεαρό να τον πάρει) 

  



ΝΕΑΡΟΣ 

Μα τον ∆ία τον σωτήρα, γλυκιά µου 

µε έσωσες που την έδιωξες. 

Αυτή τη χάρη που µου έκανες 

θα στην ανταποδώσω σε λίγο πιο µεγάλη. 

  

(Βγαίνει η γριά β΄ ) 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Ε, εσύ! Που τον σέρνεις, παραβιάζοντας το νόµο; 

Το λέει καθαρά. Πρέπει να έρθει πρώτα σε µένα. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αχ, αχ ο δύστυχος... 

Από πού ξεφύτρωσες κακόχρονο νάχεις; 

Αυτό το κακό είναι χειρότερο απ' το πρώτο. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Έλα. Προχώρα. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Άσε µε. Μη µε σέρνεις. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Ο νόµος σε σέρνει, όχι εγώ. 



  

ΝΕΑΡΟΣ 

Όχι ο νόµος. Μια λάµια µε σέρνει, 

ντυµένη µε αιµάτινη φούσκα. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Έλα τρυφερούλη µου, προχώρα και µη µιλάς. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Άσε µε πρώτα να πάω προς νερού µου 

να πάρω λίγο θάρρος. 

Αλλιώς θα µε δείς από το φόβο µου 

να τα κάνω επάνω µου. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Κρατήσου και προχώρα. 

Μέσα θα τα κάνεις. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Φοβάµαι πως δεν µπορώ να κρατηθώ. 

Σου βάζω δυο εγγυητές, είµαι αξιόχρεος. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

∆εν θέλω να βάλεις κανέναν. 

  



(Καθώς η γριά β΄ σέρνει το νεαρό, εµφανίζεται γριά γ΄ 

ακόµα πιο άσχηµη) 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

Ε, συ! Που πας µαζί της; 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

∆εν πάω εγώ. Με τραβάει. 

Μα όποια και να είσαι σ' ευχαριστώ που µε έσωσες 

  

(Καθώς η γριά γ΄ τον πιάνει, αυτός την βλέπει καθαρά) 

  

Ω Ηρακλή µου! Και Πάνα, και Κορύβαντες. 

Και οι δυο ∆ιόσκουροι. Ωχ! Τι να 'ναι αυτό; 

Μαϊµού πασαλειµένη µε φτιασίδια 

ή γριά που µόλις βγήκε από τον τάφο; 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

Μη µε κοροϊδεύεις, έλα µαζί µου. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Μαζί µου θα έρθεις. Εδώ. 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

∆εν τον αφήνω. 

  



ΓΡΙΑ Β΄ 

Ούτε κι εγώ. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Θα µε κόψετε στα δυο καταραµένες! 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Σύµφωνα µε το νόµο πρέπει να έρθει µαζί µου. 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

Πρώτα µαζί µου. Είµαι ασχηµότερη. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αν µε κάνετε κοµµάτια, 

πως θα πάω µετά στην όµορφη που την θέλω; 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

Αυτό να το βρεις εσύ. Τώρα κάνε το χρέος σου. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Ποιαν από τις δυο σας να πάρω για να τελειώνω; 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

∆εν ξέρεις; Εµένα πρέπει. 

  



ΝΕΑΡΟΣ 

Να µ' αφήσει τότε αυτή. 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

Εδώ βρε. Σε µένα θα έρθεις. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αν όµως µε αφήσει αυτή εδώ. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

∆εν θα σε αφήσω, µα τον ∆ία. 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

Ούτε κι εγώ. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αν είσαστε βαρκάρισες θα ήσασταν πολύ κακές. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Γιατί; 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Γιατί θα τους σκίζατε τους πελάτες µε το τράβηγµα. 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 



Σταµάτα τώρα και προχώρα. 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

Σε µένα, µα το ∆ία. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Λοιπόν θα κάνουµε σύµφωνα µε το ψήφισµα του Καννωνού. 

Πρέπει να το κάνω µοιρασµένος στα δυο. 

Αλλά πως θα τραβάω κουπί σε δυο βάρκες συγχρόνως; 

  

ΓΡΙΑ Β΄ 

Να φας µια γαβάθα βολβούς 

για να τα καταφέρεις. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αχ ο καηµένος! Με έσυραν στην πόρτα τους. 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 

∆εν µπορείς να σωθείς πια. 

Θα πέσουµε κι οι δυο επάνω σου. 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Μη για το θεό! Με µια συµφορά, όχι µε δυο. 

  

ΓΡΙΑ Γ΄ 



Θέλεις δεν θέλεις, µα την Εκάτη! 

  

ΝΕΑΡΟΣ 

Αχ ο κακόµοιρος, 

που όλη νύχτα πρέπει να είµαι 

µε αυτό το σαράβαλο. 

και όταν γλιτώσω 

να µε περιµένει µια άλλη χαριτωµένη 

πασαλειµένη µε φτιασίδια ολόκληρα βάζα! 

∆εν είµαι δύστυχος; 

Τρισδύστυχος είµαι, µα το ∆ία το σωτήρα, 

να αρχίσω παιχνίδια µε τούτα τα τέρατα. 

Αν όµως πάω κάτι και µε λιώσουν στο τρίψιµο 

αυτά τα σφουγγαρόπανα, 

θάψτε µε στο λιµάνι στην είσοδό του 

κι αυτή που βρίσκεται από πάνω µου 

αλείψτε την µε πίσσα 

και βάλτε την στον τάφο µου 

να στέκεται σαν επιτάφια λήκυθος. 

  

(Η γριά γ΄ φέρνει το νεαρό µέσα. Ακολουθεί και η γριά β΄. 

Φτάνει η υπηρέτρια της Πραξαγόρας) 

  

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 

Αχ, καλότυχος λαός και ευτυχισµένη χώρα 

και τρισευτυχισµένη η κυρά µου 



κι εσείς εδώ µπροστά στην πόρτα που στέκεστε 

- γείτονες και πολίτες - 

κι εγώ η υπηρέτρια 

που έχυσα στα µαλλιά µου σπάνια αρώµατα. 

Αχ ∆ία µου! 

Το πιο καλό απ' όλα τα αρώµατα 

είναι αυτό από τη Θάσο, στο µπουκαλάκι. 

Μένει πολύ. ∆εν ξεθυµαίνει όπως τα άλλα. 

Κέρασε άκρατο, 

να χαρεί όλη η νύχτα 

καθώς θα δοκιµάζουµε τα αρώµατα 

ποιο είναι το καλύτερο. 

Αλλά γυναίκες, πέστε µου, που είναι ο αφέντης 

ο άντρας της κυράς µου; 

  

ΧΟΡΟΣ 

Αν µείνεις εκεί, νοµίζω θα τον βρεις. 

  

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 

Να τος, έρχεται. Φτάνει για δείπνο. 

Ω Αφέντη! Ω Ευτυχισµένε, Τρισευτυχισµένε. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ποιος; Εγώ; 

  



ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 

Εσύ, µα το ∆ία! Όσο κανείς! 

Γιατί ποιος άλλος είναι πιο ευτυχισµένος 

από αυτόν που ακόµα δεν έχει φάει 

ανάµεσα σε τριάντα χιλιάδες που έφαγαν; 

  

ΧΟΡΟΣ 

Ευτυχισµένος, ναι. Καλά λες. 

  

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 

Που πας; 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Για το δείπνο πηγαίνω. 

  

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 

Μα την Αφροδίτη, τελευταίος απ' όλους! 

Η γυναίκα σου όµως µου είπε να σε πάρω 

να σε πάω µαζί µε αυτές τις όµορφες. 

Περίσσεψε και χιώτικο κρασάκι και άλλα 

και γι' αυτό µην αργείς. 

Και µπορεί να έρθει µαζί µας 

όποιος θεατής µας έχει ανάγκη - 

και όποιος κριτής δεν έχει άλλη προτίµηση. 

Θα του τα δώσουµε όλα. 



  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Πλουσιοπάροχα όλα χωρίς τσιγγουνιές. 

Καλέστε τους όλους. Γέρους, νέους και παιδάκια. 

Το δείπνο είναι για όλους έτοιµο 

.. αρκεί βέβαια να πάνε στα σπιτάκια τους. 

Θα πάω κι εγώ… θα τρέξω να προφτάσω 

και θα κρατάω κι αυτή τη λαµπάδα στα χέρια. 

  

ΧΟΡΟΣ 

Γιατί χάνεις χρόνο; Πάρε κι αυτές τις γυναίκες 

και πήγαινε. Και µέχρι να φτάσεις 

εγώ θα τραγουδήσω για το µελλοντικό φαγοπότι. 

Θα ήθελα και κάτι να πω στους κριτές. 

Οι σοφοί µεν να µε βραβεύσουν για όσα σοφά τους είπα, 

όσοι γέλασαν δε, για τα αστεία που είπα. 

∆ηλαδή όλοι να µε βγάλετε πρώτο. 

Και καθόλου να µην φταίξει που κληρώθηκα να παίξω πρώτος, 

αλλά όπως ορκιστήκατε να κάνετε. 

Να θυµάστε το έργο 

και να κρίνεται πάντα σωστά όλοι, 

όχι όπως οι ελαφρόµυαλες εταίρες 

που θυµούνται µονάχα τον τελευταίο πελάτη. 

Ω! Είναι ώρα πια φίλες! 

Αν είναι να κάνουµε αυτό που λέω 



εµπρός για το δείπνο... 

Αποσυρθείτε γλυκά και σιγά, 

µε ρυθµό. 

Κι εσύ, άντε, κουνήσου. 

  

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Αυτό κάνω. 

  

ΧΟΡΟΣ 

Και αυτές τώρα... 

µε ρυθµό ανάλαφρα... 

Γρήγορα θα έρθουν τα 

γιουβετσοψαροσάλαχα 

γαλεοκεφαλόψωµα 

τουρσοτσιχλοπίτσουνα 

κοκορολαγοστίφαδα 

κοτσυφοµελοπίπερα 

στραγαλοτυροπέτµεζα 

τρυγονοµυαλοµύζηθρα 

ψητοκοτοπερίστερα 

κρεµµυδοσκορδολάχανα 

ντοµατοαγγουροράπανα... 

Και τώρα που τα άκουσες 

τρέχα και γρήγορα άρπαξε ένα πιατάκι 

και βάλε λιγάκι 



φαβίτσα να φας! 

Πω πω τι λαίµαργοι! 

Όλοι όρθιοι! Πάνω! 

Όλοι θα δειπνήσουµε, ευοί ευαί, 

Και θα νικήσουµε! Ευοί, ευαί! 

Ευοί, ευαί! 

  

  

ΤΕΛΟΣ 

 


