
ΝΕΚΡΩΝ, ΠΛΟΥΤΩΝΙ ΚΑΤΑ ΜΕΝΙΠΠΟΥ 

ΚΡΟΙΣΟΣ. ∆εν τον υποφέρουµε πια ω Πλούτων αυτόν τον σκύλο, τον Μένιππο να 

µένει κοντά µας. Ή στείλ’ τον αλλού ή να πάµε εµείς να µείνουµε σε άλλο µέρος. 

ΠΛΟΥΤΩΝ Τι κακό µπορεί να σας κάνει; Νεκρός είναι κι αυτός όπως κι εσείς 

ΚΡΟΙΣΟΣ Να, όταν εµείς θρηνούµε και στενάζουµε, καθώς θυµόµαστε όσα είχαµε 

στον επάνω κόσµο, ο Μίδας το χρυσάφι του, ο Σαρδανάπαλος την τρυφή του κι εγώ 

τους θησαυρούς µου, αυτός µας περιγελά και µας βρίζει. Μας λέει τοµάρια και 

καθάρµατα και καµιά φορά την ώρα που κλαίµε αυτός τραγουδά και γενικά µας 

στεναχωρεί όσο δεν φαντάζεσαι. 

ΠΛΟΥΤΩΝ Τι είναι αυτά που λένε Μένιππε; 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Αλήθεια είναι ω Πλούτων. Τους µισώ γιατί είναι άχρηστοι και 

παλιάνθρωποι. ∆εν τους έφτανε που ζήσανε κατά το χειρότερο τρόπο, αλλά και 

πεθαµένοι θυµούνται και νοσταλγούν αυτά που είχαν. Το γλεντάω λοιπόν να τους 

δουλεύω. 

ΠΛΟΥΤΩΝ Μα λογικό δεν είναι να λυπούνται; ∆ε χάσανε και λίγα. 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Χάζεψες και συ Πλούτωνα; Συµφωνείς και επικροτείς τους στεναγµούς 

τους;  

ΠΛΟΥΤΩΝ Κάθε άλλο, αλλά δε θέλω καυγάδες µεταξύ σας. 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Λοιπόν ακούστε µε εσείς που ήσασταν οι χειρότεροι ανάµεσα στους 

Λυδούς, τους Φρύγες και τους Ασσύριους, να ξέρετε πως εγώ δεν θα σταµατήσω 

όπου και να πάτε να σας ακολουθώ και να σας κοροϊδεύω, να σας περιγελώ και να 

σας βρίζω. 

ΚΡΟΙΣΟΣ Αυτά δεν είναι ύβρις; 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Όχι. Ύβρις ήταν αυτά που κάνατε όταν ζούσατε. Που θέλατε να σας 

προσκυνούνε ελεύθεροι άνθρωποι και καλοπερνούσατε χωρίς να σκέφτεστε τον 

θάνατο. Από δω και µπρος θα κλαίτε καθώς θα θυµόσαστε όσα χάσατε. 

ΚΡΟΙΣΟΣ Εγώ, θεέ µου,  τα πολλά και µεγάλα χτήµατα που είχα! 

ΜΙ∆ΑΣ Εγώ το χρυσάφι µου! 

ΣΑΡ∆ΑΝΑΠΑΛΟΣ Εγώ την καλοπέρασή µου! 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Έτσι µπράβο. Εσείς να κλαίτε κι εγώ να σας θυµίζω το γνώθι σαυτόν. 

Είναι ότι πρέπει για τους θρήνους σας. 

 


