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Cast 

15 ρόλοι  

10 κορίτσια & 5 αγόρια 

 

κορίτσια 

1.   Αφέντρα µελαχρινή 

2.   Δούλα ξανθιά 

3.   Γιαγιάκα & µεταφράστρια 

4.   Αγγελιαφόρος 

5.   Κόρη αφέντρας 

6.   Ξέρξαινα  

7.   Εφιαλτική 

8.   Πυθία 

9.   Αφέντρα ξανθιά 

10.   Δούλα µελαχρινή 

 

 

Αγόρια 

1.   Αφηγητής 

2.   Λεωνίδας 

3.   Γυµναστής 

4.   Σύµβουλος 1 Ξέρξαινας  

5.   Σύµβουλος 2 Ξέρξαινας 
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Σ Κ Η Ν Η  1η 

 

Αυλαία. Μουσική. Είσοδος αφηγητή. Έχει γάζα στο χέρι του 

 

 

Αφηγητής 

`Ολοι γνωρίζουµε ότι πίσω από κάθε µεγάλο άντρα κρύβεται πάντα µια 

µεγάλη γυναίκα! 

 

Περνάει µια γιαγιάκα µπροστά απ τη σκηνή και την αφηγήτρια και λέει: 

 

ΓΙΑΓΙΑ 

Για µένα λες παλικάρι µου ε; Κάνε δουλειά σου, στο ΙΚΑ πάω να µου 

γράψει ο γιατρός ένα µπότοξ, κι είπα να κόψω δρόµο… Δε µπορώ να 

περπατάω όλη µέρα µεγάλη γυναίκα… Κάνε δουλειά σου µανάρι µου. 

Την ευχή µου να’ χεις! 

Αφηγητής 

Επαναλαµβάνω: `Ολοι γνωρίζουµε ότι πίσω από κάθε µεγάλο άντρα 

κρύβεται πάντα µια µεγάλη γυναίκα! 

Αφέντρα 

Ακριβώς!. Πάµε Λεωνάινταςςςς; 

Λεωνίδας 

`Ερχοµαι αγαπηµένη µου… Μη φωνάζεις πολύ µες στο αυτί της γιατί 

έχει ηµικρανίες! [απευθύνεται στον αφηγητή] 
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Λεωνίδας και Αφέντρα φεύγουν από τη σκηνή. Μουσική. Ο αφηγητής 

σοβαρεύει…Βγάζει ένα µωράκι απ τη µπέρτα του… 

 

Αφηγητής 

Μάλιστα βασιλιά µου… `Όταν γεννιόταν ένα κοριτσάκι, όπως 

συνηθιζόταν στη Σπάρτη, ερχόταν όλο το Gray’s Anatomy να το εξετάσει. 

Αν ήταν καχεκτική, άσχηµη, φιλάσθενη ή πολυλογού, την πέταγαν! 

 

Ο αφηγητής πετάει το µωρό κάτω στη σκηνή...Φώτα -  projector - Σκηνή 

αισθητικού µικρής Σπαρτιάτισσας 

 

Αφηγητής 

Όταν όµως το κοριτσάκι ήταν υγιές, όµορφο, λιγοµίλητο, έξυπνο και 

δυνατό, το προετοίµαζαν να γίνει µια µεγάλη βασίλισσα που θα στεκόταν 

πλάι σ’ έναν άξιο και µεγάλο βασιλιά. Από βρέφος τη µάθαιναν ειδικοί 

επιστήµονες να αντέχει στον πόνο, στην πείνα και στις κακουχίες. Στην 

ηλικία των επτά χρονών την έπαιρναν από τη µητέρα της για να πάει να 

ζήσει µόνη της και να µάθει τη ζωή. `Επρεπε να παλέψει µε άγρια – λέµε 

τώρα -  θηρία…. 

 

Σκηνή λύκου – µικρής Σπαρτιάτισσας projector 

 

Αφηγητής 

Το κορίτσι δε γνωρίζει από φόβο. Κρύος αέρας µπαίνει στα πνευµόνια 

της. Ο λύκος απειλεί, αγριεύει και ουρλιάζει προκειµένου να φάει το 

κολατσιό του 

Κι εκεί που όλοι είχαν το κοριτσάκι για µεζέ του λύκου, εκείνη 

επιστρέφει πιο δυνατή και όµορφη από ποτέ, έτοιµη να γίνει η βασίλισσα 

της Σπάρτης.  

Αφέντρα 

Τελείωνε πουλάκι µου, το µισό έργο µας έφαγες!!! 

Αφηγητής (δυνατά) 

Υποδεχτείτε την αφέντρα που δε γνωρίζει φόβο… 
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Ακούγονται όλοι πίσω απ τη σκηνή που φωνάζουν «αου», «αου», «αου» 

 

Αφέντρα 

Ανάποδα βρε… 

 

Κορίτσια : «Ουάου, ουάου, ουάου». 

 

Αφηγητής 

Υποδεχτείτε τη γυναίκα µε τα χίλια πρόσωπα! 

 

Η αφέντρα του πιέζει τις γάζες µε το τραύµα και ο αφηγητής ουρλιάζει! 

 

Αφέντρα 

Πονάς εδώ; Σταµάτα να φωνάζεις χριστιανέ µου, το κεφάλι µου λέµε. 

`Αντε πήγαινε µέσα να αλλάξεις καµιά γάζα! 

Αφηγητής 

Στις διαταγές σου αφέντρα… 

Αφέντρα 

Εννοείται… Α! Πού’ σαι; Φώναξέ µου και τη δούλα. Είναι πίσω στα 

καµαρίνια! 

 

Ο αφηγητής υποκλίνεται 4 – 5 φορές και φεύγει 

 

Αφέντρα 

Σιγά, λουµπάγκο θα πάθεις! 

 

Πηγαίνει αργά και κάθεται στο θρόνο της. Ανάβει την πίπα της. `Ερχεται η 

δούλα τρέχοντας 
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Δούλα 

Με φωνάξατε αφέντρα; 

Αφέντρα 

Ναι. `Ανοιξε τα χέρια σου δουλικό… 

 

Η δούλα ανοίγει τα χέρια της κι η αφέντρα σβήνει το τσιγάρο. Η δούλα 

ουρλιάζει απ’ τον πόνο. 

 

 Δούλα 

Ααααααχ! Ωιµέ τι πόνος! Μα τι είναι αυτό βασίλισσά µου; 

Αφέντρα 

Τσιγάρο! 

Δούλα 

Μα δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόµα τα τσιγάρα 

Αφέντρα 

Πόσες φορές θα σου πω ότι εγώ είµαι µπροστά από την εποχή µου, 

πόσες; 

Δούλα 

Καµιά δεκαριά; …. Ε, ναι…. Και πού το βρήκατε καλέ βασίλισσά µου; 

Αφέντρα 

Μου το έφερε ο Προµηθέας… λαθραία από τον `Ολυµπο! 

Δούλα 

Αχ, καλέ αυτός δεν είναι που ανακάλυψε … το αλεξικέραυνο; 

Αφέντρα 

`Ελα πιο κοντά να µου κάνεις λίγο φως 

Δούλα 

Πώς  να σας κάνω λίγο φως; 

Αφέντρα 

Αφού είσαι ο φωτεινός παντογνώστης!!! Τη φωτιά ανακάλυψε ο 

Προµηθέας, σπίρτο, και µάλιστα για έναν και µόνο λόγο. Για ν΄ ανάβει η 

αφεντιά µου τσιγάρο. Τέλος πάντων. Με κούρασες.. Πού είναι ο 

Λεωνάινταςςςς; 
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Δούλα 

Κάνει βάδην απ τα χαράµατα κυρά, γύρω απ το παλάτι  

Αφέντρα [θυµωµένη] 

`Αντε πάλι! Τι θα κάνω µ’ αυτόν τον άνθρωπο επιτέλους;  Πρέπει να βρω 

µια λύση. `Ολο µες στα πόδια µου είναι…`Ασε που σήµερα πρέπει πάση 

θυσία να λείπει απ το παλάτι. Πες του να έρθει και φέρε µου ένα µέλανα 

ζωµό on the rocks! 

Δούλα 

Αχ αφέντρα µου, έδωσε διαταγή να µην τον ενοχλήσει κανείς! Ξέρετε, η 

γυµναστική του… 

Αφέντρα 

Ε, όχι, αυτό πάει πολύ! Δεν θα µε τρελάνει εµένα. Φώναξέ µου τον γενικό 

γραµµατέα αθλητισµού κι εξαφανίσου από µπροστά µου 

Δούλα 

`Όπως διατάξετε 

 

Η δούλα εξαφανίζεται µε γοργό βήµα. Μουσική γυµναστικής. Μπαίνει ο 

γυµναστής µε βαράκια και κάνει ασκήσεις. Κουράζεται αµέσως και πάει 

κατάκοπος στα πόδια της αφέντρας.  Η αφέντρα αλλάζει στυλ και γίνεται 

γλυκιά και τρυφερή.  

Γυµναστής 

Πολυαγαπηµένη και ωραιοτάτη Αφέντρα. Δούλος σας! 

Αφέντρα 

Εννοείται! Τρίψε µε λίγο στα πόδια. Δεν έχω καλή κυκλοφορία του 

αίµατος. Κι αυτό γιατί το περισσότερο µού έχει ανέβει στο κεφάλι! Τι 

καινούρια είναι πάλι αυτά που σκαρώνεις µε τον άντρα µου;  
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Γυµναστής 

Ω οπτασία της Σπάρτης, είναι το καινούριο πρόγραµµα γυµναστικής για 

να διατηρείται ο βασιλιάς σε φόρµα. Τρεις φορές την εβδοµάδα… 

Αφέντρα 

Και τις γάµπες, και τις γάµπες χρυσέ µου… 

Γυµναστής 

Τρεις φορές την εβδοµάδα, συνεχίζω, πρέπει να σηκώνει τους κίονες για 

τους δικέφαλους και τους τρικέφαλους, δύο φορές την εβδοµάδα να 

κάνει 10 χιλιόµετρα βάδην για τους προσαγωγούς και τους απαγωγούς, 

και… 

Αφέντρα [όλο νάζι] 

Και κάθε µέρα είναι µέσα στα πόδια µου! Κοίτα πόδια, ε! Θα πάθω 

τίποτα κι είναι κρίµα! Σταµάτα να του βάζεις τόσο δύσκολο πρόγραµµα 

και στείλ’ τον σήµερα στην εξοχή να τρέχει πάνω κάτω Αθήνα – Σπάρτη. 

Αααα!  

Γυµναστής 

Αφέντρα µου µη σου συγχύζεστε…. 

Αφέντρα 

Μα δεν είσαι καλό παιδί. Δε µε βοηθάς… Πότε θα γίνεις καλό παιδί; 

(ψευτοκλαίει…) 

Γυµναστής 

«Θα’ µαι καλό καλό παιδί, άριστος γυµναστής, αρκεί µαζί µου κάποτε εσύ 

να γυµναστείς! Θα κάνω ό,τι λες, θα πάω όπου θες, αρκεί να σταµατήσεις 

τώρα αφέντρα µου να κλαις!» 

Αφέντρα 

Ο … αρκουδότσιχλας!!! Αχ δε µπορώ άλλο. Βρε, ο άντρας πρέπει να 

λείπει από το σπίτι. Πρέπει να δουλεύει Ε-ΞΩ! Δεν συµφωνείς; 

Γυµναστής  

Εεεε, πώς, πώς. Αλλά κι ο Λεωνίδας πρέπει να διατηρήσει αυτό το 

εκπληκτικό κορµί που διαθέτει. Αύριο µεθαύριο έρχεται ένας πόλεµος. 

Πρέπει να είναι έτοιµος και σε αρίστη φυσική κατάσταση! 
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Αφέντρα 

Πόλεµος είπες; Αύριο µεθαύριο είπες; Τι ωραία ιδέα! Αχ, τι ωραία ιδέα! 

Πώς δεν µου πέρασε από το µυαλό!!! Πού µου πέρασε δηλαδή αλλά 

τρίβε, εσύ, τρίβε να κατέβει το αίµα απ’ το κεφάλι… 

 

Εκείνη την ώρα µπαίνει στη σκηνή κι ο Λεωνίδας. . 

 

Λεωνίδας 

Καληµερίζω την όµορφη κυρά µου και τον προσωπικό µου γυµναστή. 

Πώς είστε σήµερα; 

Αφέντρα 

`Όπως κι εχτές!  

Γυµναστής 

Τα σέβη µου βασιλιά µου. Πώς πάει η γυµναστική; 

Λεωνίδας 

Θαυµάσια. Σήκωσα όλους τους κίονες κι εκγύµνασα όλους µου τους 

µυώνες! 

Αφέντρα 

Θα µου βγει και ποιητής τώρα! Λεώ, έλα πουλάκι µου, κάθισε κοντά 

µου. 

Αφέντρα 

Πώ – πω, µα τι γυµνασµένος που είσαι. `Ετοιµος να πολεµήσεις εναντίον 

του εχθρού. 

Λεωνίδας 

Εχθρού; Ποίου εχθρού; Είναι κάποιος που πρέπει να πολεµήσω; Είναι 

κάποιος που απειλεί τα συµφέροντα της Σπάρτης;  
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Αφέντρα 

`Ολο και κάποιον θα βρούµε… έννοια σου! Μα, πάρε το γενικό 

γραµµατέα αθλητισµού και πάτε στα βουνά και τα λαγκάδια για 

τρεξιµατάκι. `Εχω κάποια ραντεβού να κάνω. 

 

Χτυπάει το τηλέφωνο του Λεώ και αποµακρύνεται λίγο 

Γυµναστής 

Μάλιστα, αφέντρα. Μα να σας ρωτήσω κατιτίς. Εσάς, πότε θα σας κάνω 

ένα ειδικό πρόγραµµα µε πιλάτες; 

Αφέντρα 

Εγώ χρυσό µου, κάνω παθητική γυµναστική! `Αντε πηγαίνετε τώρα! 

Λεωνίδας 

Μα… έχω να µαγειρέψω. Είναι οι ασκήσεις µου για αποθεραπεία! 

Αφέντρα 

Θα παραγγείλουµε απέξω! `Ετσι κι αλλιώς όλο µέλανα ζωµό τρώµε… 

Γυµναστής  

`Ο,τι πεις βασίλισσά µου. 

Λεωνίδας 

Θα επιστρέψω το βράδυ γεµάτος ενέργεια! 

Αφέντρα 

Και θα είσαι καλό παιδί; 

Λεωνίδας 

«Θα’ µαι καλό παιδί, σούπερ πολεµιστής αρκεί αιώνια αγάπη να µου 

ορκιστείς. Θα πολεµήσω εγώ, θα τους συντρίψω εγώ, αρκεί µαζί σου 

αφέντρα εγώ παντοτινά να ζω» 
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Αφέντρα 

Χριστέ µου, διαφήµιση γίναµε!  

 

Φεύγουν και οι τρεις απ τη σκηνή αγκαζέ… Μουσική 

 

 

Σκηνή 2η 

 

Μπαίνει η δούλα  µε το ποτό στο χέρι. Ψάχνει αλλά δε βρίσκει κανέναν. 

Αφού κοιτάζει µε προσοχή γύρω – γύρω πάει και κάθεται στο θρόνο. Πίνει 

µια γουλιά και αηδιάζει απ’ τη γεύση του… Αναστενάζει… 

 

Δούλα 

Αααχ. Τι αναπαυτικά που είναι εδώ. Και πώς µου πάει ο θρόνος! `Ολοι 

µου το λένε! Πόσο θα ήθελα να ήµουν αφέντρα. «Δούλα, φέρε µου το σάλι 

µου, δούλα, κάνε τούµπες, γυµναστή, πάρε 10 κάµψεις»! Αααχ! Αν είχα 

γράψει καλά στις πανελλήνιες τώρα θα καθόµουν µε την αξία µου στο 

θρόνο… Λες να στρωθώ στο διάβασµα και να ξαναδώσω; Ααααχ… 

 

Μουσική… Μπαίνει η Περσίδα αγγελιαφόρος και κοιτάζει βλοσυρά γύρω – 

γύρω… Πλησιάζει τη δούλα που δεν την έχει δει ακόµη 

 

Αγγελιαφόρος 

Χαιρετώ την αφέντρα της Σπάρτης! 

Δούλα  

Καλά κάνεις! … Εεεε; Πού είναι; Την είδες; `Ερχεται; 

Αγγελιαφόρος 

Στέκεται περήφανα µπρος µου µα όχι για πολύ. Το µήνυµα που της 

φέρνω θα της κόψει τα γόνατα 

Δούλα 

Τι λέει µωρέ! Καταρχάς ποια είσαι εσύ και πώς µπήκες στο παλάτι; 
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Αγγελιαφόρος 

Είδα φως και µπήκα! Χα χα καλό!!! Είµαι περσίδα αγγελιαφόρος και 

φέρνω µήνυµα από την Ξέρξαινα. 

Δούλα 

Και συ τι είσαι, το κινητό της? Χα χα αστείοοοοο!!! 

 Και τι θέλει αυτή η µαντάµ Ξέρξαινα το λοιπόν; 

Αγγελιαφόρος 

Θέλει γη και ύδωρ! Αν της τα δώσεις θα σε κάνει στρατηγίνα. Αν όµως 

αρνηθείς, θα µπουκάρουµε όλες οι Περσίδες και θα σας υποτάξουµε. 

Δούλα 

Σιγά χρυσή µου, µην τρέµεις. Δε ζητάει και τίποτα αυτή η Ξέρξαινα που 

λες. Κάτσε µια στιγµή να πάω να σου φέρω απ την αυλή ένα κιλό 

καστανόχωµα και δυο µπουκάλια αύρα απ την κουζίνα κι είµαστε οκ. 

`Αµα είναι να γίνω στρατηγίνα… 

 

Η δούλα φεύγει βιαστική απ τη χαρά της και δεν ακούει αυτά που της λέει 

η αγγελιαφόρος 

 

 

Αγγελιαφόρος 

Μια στιγµή. Δεν κατάλαβες τι σου λέω… περίµενε… 

Δούλα (χαρούµενη τραγουδά καθώς φεύγει) 

Θα γίνω στρατηγίνα, θα’ µαι κούκλα και τσαχπίνα κι αν φορέσω και 

στολή τότε θα’ µαι σαν κουκλί!!! 

Αγγελιαφόρος 

Μα… µισό λεπτό αφέντρα… 

 

Μπαίνει η αφέντρα µε την κόρη της την οποία µαλώνει χωρίς να βλέπει την 

αγγελιαφόρο 
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Αφέντρα 

Ακουσέ µε προσεκτικά κόρη µου. Αν θέλεις µία µέρα να γίνεις κι εσύ 

αφέντρα τότε θα πρέπει να σκληραγωγηθείς. Χαλάουα, κερί, φρύδια µε 

τσιµπίδα… 

Κόρη 

Ασε µε ρε µάνα. Εγώ θέλω να πάω να παίξω στον κήπο µε σκορπιούς… 

Αγγελιαφόρος 

Δουλικά, µήπως είδατε την αφέντρα σας; Περιµένω µιαν απάντηση εδώ 

και ώρα! 

Αφέντρα 

Συγνώµη, ποιες είπες δουλικά; Ποια είσαι εσύ και πώς µπήκες µέσα; 

Αγγελιαφόρος 

Μου άνοιξε ο θυρωρός! Χα χα καλό!! Λογαριασµό θα σας δώσω; Φωνάξτε 

µου την αφέντρα αµέσως για να µην σας πετάξω στο πηγάδι! 

Αφέντρα 

Θυµήσου το αυτό!!! 

Κόρη 

Μάνα, να επέµβω; 

Αφέντρα 

Ναι κοριτσάρα µου, απόδειξέ µου ότι είσαι γνήσια Σπαρτιάτισσα 

 

Η κόρη πλησιάζει την αγγελιαφόρο απειλητικά 

 

Κόρη 

Λέγε αµέσως τι θες. Είµαι η κόρη της αφέντρας 

Αγγελιαφόρος 

Ναι, κι εγώ είµαι ο γιος του Ζεβεδαίου! Χα χα καλό!!!  Φέρνω µήνυµα 

από την Ξέρξαινα. Να της δώσετε γη και ύδωρ λέει, αλλιώς θα σας 

υποτάξει και θα γίνετε όλες σκλάβες της! 

Κόρη 

Τι λέει ρε µάνα το κούριερ. Η απάντηση είναι ΟΧΙ! Ετοιµάσου να ρε ρίξω 

µε κλωτσιά στο πηγάδι! Εµείς είµαστε Σπαρτιάτισσες και δε µασάµε. Τ’ 

άκουσες; 
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Αφέντρα 

Κοριτσάρα µου εσύ! 

Κόρη 

`Ακουσέ µε προσεκτικά. This is Sparta, κι αν νοµίζεις ότι µιλάς σε ζώα 

από κει είναι τα Σπάτα!  

Αγγελιοφόρος 

Από πού; 

 

Κόρη 

Από κει!  

 

Μπαίνει το δουλικό µε χώµα και νερό 

 

Δουλικό 

Ορίστε, τα’ φερα. (βλέπει την αφέντρα) Αχ, αφέντρα τι κάνετε εσείς εδώ; 

Αγγελιαφόρος 

Επιτέλους αφέντρα της Σπάρτης! Τόση ώρα περιµένω! 

Αφέντρα 

Δε µου λες δουλικό, τι συµβαίνει εδώ; Πώς µπήκε µέσα αυτή και ζητάει 

γη και ύδωρ; Και… δε µου λες… τι κρατάς εκεί; 

Δουλικό 

Εεεε, ξέρετε αφέντρα, αυτή είναι αγγελιαφόρος της … πώς την είπες την 

κυρία; 

Αγγελιαφόρος 

Ξέρξαινα 

Δουλικό 

Α, γεια σου. Της Ξέρξαινας! Εχει µήνυµα για εσάς αφέντρα µου αλλά 

µέχρι να έρθετε είπα να της φέρω κάτι να φάει και να πιει. 

Αφέντρα 

Χώµα και νερό; 

Κόρη 

Δεν θα την κεράσει ρε µάνα τελικά, θα την φυτέψει!!! 

Δουλικό 
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Εεεε, ακριβώς κυρά µου, γιατί τόλµησε να απειλήσει τα συµφέροντα της 

Σπάρτης! 

Αγγελιαφόρος 

Συγνώµη, έχω παρεξηγήσει εδώ. Ποια είναι η αφέντρα; 

Κόρη+Αφένρα+Δουλικό  

Μη µιλάς εσύ! 

 

Κόρη και αφέντρα αγριοκοιτάζουν το δουλικό 

 

Κόρη+Αφέντρα 

Πήγαινε µέσα εσύ! 

Δουλικό 

Μάλιστα, πάω… Και φτηνά τη γλίτωσα… 

Κόρη 

Μάνα, πάω κι εγώ γιατί έχω µάθηµα καράτε 

Αφέντρα 

Πήγαινε κόρη µου. Ξέρεις πόσο θυµώνει ο Τσάκι Τσαν όταν τον στήνουν. 

 

Δουλικό και κόρη φεύγουν 

 

Αφέντρα 

Και τώρα οι δυο µας. Λοιπόν λέγε τι θες και γρήγορα 

 

Εκείνη την ώρα µπαίνουν Λεωνίδας και γυµναστής και τρέχουν 

 

Γυµναστής 

Ελα παλικάρι µου, λίγο ακόµη, έλα και θα σπάσεις το παγκόσµιο ρεκόρ 

Λεωνίδας 

Δεν καταλαβαίνω τίποτα!!! 

Γυµναστής 

`Ελα, λίγο ακόµη, έλα, έλα!!! 

Αφέντρα 

Θα σταµατήσετε επιτέλους; Εχουµε θέµα εδώ! 
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Γυµναστής 

Και ποιος δεν έχει «θέµα» τη σήµερον εποχήν»; Μη χαλαρώνεις Λεώ 

ακόµη… Τελειώνουµε… 

Λεωνίδας 

97, 98, 99… 

Αφέντρα 

Και να φωνάξουµε και το 100! Τελειώνετε!!! 

Αγγελιαφόρος 

Συγνώµη, αλλά έχω κι άλλα ραντεβού να κάνω. Λοιπόν; Τι να πω στην 

Ξέρξαινα. Θα υποταχτείτε; 

 

Αφέντρα, Λεωνίδας, γυµναστής κοιτάζονται µε ύφος και νόηµα. Ο 

Λεωνίδας κάνει ένα νεύµα κατάφασης, ο γυµναστής δεν καταλαβαίνει…. 

Μουσική… 

 

Αφέντρα 

Να σου πω, κάνε λίγο πιο δεξιά… λίγο αριστερά, τρία βήµατα πίσω… 

εκεί ακριβώς…. 

Αγγελιαφόρος 

Φωτογραφία θα µε βγάλεις; 

Αφέντρα 

Το πηγάδι που λέγαµε!!! ΑΥΤΗ είναι η απάντησή µου στην αλαζονική 

κυρά σου. 

 

Η αφέντρα σηκώνει το πόδι και «κλωτσάει» την αγγελιαφόρο αλλά δεν 

πέφτει στο πηγάδι. Έρχεται ο γυµναστής και βοηθάει την κατάσταση. 

 

Γυµναστής 

Πέσε βρε πουλάκι µου στο πηγάδι να τελειώνουµε! 

 

Ο γυµναστής τη σπρώχνει στο πηγάδι. Η αγγελιοφόρος ουρλιάζει, ο Λεώ 

πάει στην κιθάρα και η αφέντρα έρχεται µπροστά για το τραγούδι.  
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Σκηνή 3η 

 

 

Χ Ο Ρ Ο Σ 

 

Από τη Σπάρτη είµαστε, γυναίκες δυνατές 

Κανέναν δε φοβόµαστε και λέγε ό,τι θες. 

Περήφανα βαδίζουµε µε θάρρος και αλήθεια 

Την ιστορία διάβασε κι όχι τα παραµύθια! 

Τριακόσιες Σπαρτιάτισσες φροντίζουνε τη γη τους 

Οι άντρες τους τις αγαπούν, τις σέβονται οι γιοι τους! 

Στη µάχη θα παλέψουµε µε σώµα και µυαλό 

Και κάθε εχθρό θα διώξουµε, είναι πολύ απλό! 

Ακόµη κι αν πεθάνουµε απ του εχθρού το ξίφος 

Δε σταµατάει η καρδιά ν ακούγεται στο στήθος! 

Μα δείτε και µονάχοι σας γιατί αρχίζει τώρα 

Η ιστορία µας για σας, έχουµε πάρει ΦΟΡΑ!!! 

 

Μουσική – χορογραφία, εµφανίζεται ο αφηγητής και τον ακολουθούν οι 

300σιες.. 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

Σας το’ πα το θυµόσαστε; Η αφέντρα είναι γενναία. 

Δυναµική και σύγχρονη, ελεύθερη κι ωραία! 

ΧΟΡΟΣ 

Ελεύθερη κι ωραία! 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

Η Ξέρξαινα ζορίστηκε που αρνήθηκε η αφέντρα 

Τη Σπάρτη θέλει στη στιγµή, θα λάβει άλλα µέτρα 

ΧΟΡΟΣ 

Θα λάβει άλλα µέτρα! 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

Μα κει που έψαχνε να βρει πώς θα την (ε)κατακτήσει 
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Ήρθε  η Εφιαλτική τα χέρια να της λύσει! 

ΧΟΡΟΣ 

Τα χέρια να της λύσει! 

 

Ο αφηγητής αρχίζει να αγριοκοιτάζει το χορό 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

`Άλλη δουλειά δεν έχετε; 

ΧΟΡΟΣ 

Τσου! 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

Το µυστικό φανέρωσε για τις Θερµές τις Πύλες 

Και µε την Ξέρξαινα έγιναν δυο κολλητούλες φίλες 

ΧΟΡΟΣ 

Δυο κολλητούλες φίλες! 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

Μα δείτε και µονάχοι σας τι λέω τόση ώρα 

Μπας και γλιτώσω απ το χορό που έχει πάρει φόρα! 

ΧΟΡΟΣ 

Που έχει πάρει φόρα! 

 

Ο αφηγητής πάει να φύγει απ τη σκηνή… Ο χορός φωνάζει «Καλέ έλα 

πίσω, µη θυµώνεις, µια κουβέντα είπαµε» κλπ και φεύγουν όλοι απ τη 

σκηνή… Μουσική 

 

Μπαίνει η Ξέρξαινα θυµωµένη και βλοσυρή χτυπώντας το µαστίγιό της 

όπου βρει… Από πίσω ακολουθούν δυο σύµβουλοί της που µουρµουράνε… 

 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Με ζαλίσατε! Θα σας ρίξω στα λιοντάρια 

ΣΥΜΒ1+ΣΥΜΒ2 

Δίκαιο… 
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ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Σκασµός! 

ΣΥΜΒ1+ΣΥΜΒ2 

Σωστό… 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Θέλω τη Σπάρτη, θέλω τη Σπάρτη, θέλω τη Σπάρτη!!! 

ΣΥΜΒ1+ΣΥΜΒ2 

Λάθος… 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Αχ, το κεφάλι µου πάει να σπάσει… 

ΣΥΜΒ1 

Μαντάµ Ξέρξαινα, επιτρέψτε µου να σας δώσω αυτό το χάπι 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Τι είναι αυτό πέρση σύµβουλε; 

ΣΥΜΒ1 

Είναι αναλγητικό. Διώχνει κεφαλαλγίες, φέρνει το παρασυµπαθητικό 

νεύρο στα ίσα του και κάνει την κλιµακτήριο να µοιάζει παιχνιδάκι! 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ  

Δεν πιστεύω να θες κι εσύ όπως όλοι οι άλλοι να µε δηλητηριάσεις; 

ΣΥΜΒΜ2 

Μα γιατί το λέτε αυτό; Αφού είστε τόσο καλή µαζί µας! 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Είµαι η άτιµη. Γι αυτό πιες εσύ πρώτος να δω αν θα τα κακαρώσεις… 

 

Ο σύµβ2 πίνει το χάπι και πνίγεται 

 

ΣΥΜΒ1 

Μην ανησυχείτε µαντάµ Ξέρξαινα. `Εχει στενό φάρυγγα. 

 

Τον χτυπά στην πλάτη και ο συµβ2 φτύνει το χάπι… 
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ΣΥΜΒ 1 

Είδατε; 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Δώσε µου να πιω…. Αχ, καλύτερα…. Λοιπόν, πού ήµουν; Α ναι. Θέλω τη 

Σπάρτη, θέλω τη Σπάρτη, θέλω τη Σπάρτη! 

ΣΥΜΒ2  

Επιτρέψτε µου να σας πω ότι έχετε πάθει εµµονή µε τη Σπάρτη. Αφού 

ούτε στη Μονόπολη δεν την κερδίζετε… 

ΣΥΜΒ1 

Υπάρχουν κι άλλα µέρη να κατακτήσετε κυρά µου. Π.χ. Αθήνα, 

Καλαµάτα, Κρήτη, η Μύκονος είναι µια καλή περίπτωση… 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Σκασµός! Εγώ τη Σπάρτη θέλω! Μου τη δίνει που αντιστέκεται η 

Σπαρτιάτισσα. Ποια νοµίζει ότι είναι; 

ΣΥΜΒ2 

Ε τότε θα µου επιτρέψετε µαντάµ Ξέρξαινα να σας κάνω µια πρόταση 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Μην ξεχνάς πως είµαι παντρεµένη! 

 

Ο συµβ2 ξεροβήχει 

 

ΣΥΜΒ2 

Εεεε…ναι…κρίµα… δηλαδή… ήθελα να σας πω ότι απέξω στο χολάκι 

περιµένει η Εφιαλτική! 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Ποια είναι αυτή; 

ΣΥΜΒ1 

Είναι µια Σπαρτιάτισσα µαντάµ Ξέρξαινα που θέλει να σας δώσει 

κάποιες πληροφορίες για να κατακτήσετε τη Σπάρτη 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Και τι περιµένετε βρε βλήµατα τόση ώρα και δεν τη φέρνετε µέσα; 
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ΣΥΜΒ2 

Της κάνουν τον ορό της αλήθειας κυρά µου. Θέλαµε πρώτα να 

σιγουρευτούµε ότι θα σας πει την αλήθεια 

ΣΥΜΒ1 

Πάντως εγώ επιµένω πως δεν θα σας βγει σε καλό αυτή η εµµονή µε τη 

Σπάρτη 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Καλά εσύ έφυγες για το λάκκο µε τους σκορπιούς. Εσύ πάλι θα πάρεις 

αύξηση τον άλλο µήνα. Φύγετε τώρα από µπροστά µου και φέρτε µου 

µέσα την Εφιαλτική. 

ΣΥΜΒ1+ΣΥΜΒ2 

Δεν έπιασε το χάπι… 

 

Οι σύµβουλοι φεύγουν απ τη σκηνή. Η Ξέρξαινα βολεύεται στον καναπέ 

της. Φώτα. Projector : Εφιαλτική – Barbie girl. φώτα  

 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Εσύ είσαι η Εφιαλτική; 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Εγώ είµαι καλέ. Ντε φάκτος αυτό! Αλλά εσείς πού το καταλάβατε; 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Μα είσαι υπερβολικά όµορφη! Πώς αντέχεις τον εαυτό σου; … `Ελα 

όµως,  κάθισε κοντά µου και πες µου τον πόνο σου… 

  ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

«Η εκδίκηση της ξανθέως Σπαρτιάτισσης». `Ετσι θα το είχα ονοµάσει! 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Ποιο ακριβώς; 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Καλέ αυτό που έχω στον νωτιαίο µυελό µου και που σκέφτοµαι να είχα 

δηµιουργήσει… 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Δεν καταλαβαίνω τίποτα… Για συνέχισε όµως 
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ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Εξ απ ανέκαθεν είχα θέλω να κλείσω ένα ανοιχτό θέατρο και κάθε 

εβδοµάς να παρουσιάζω µια εκποµπή µε 100 ξανθέες που ζητάνε 

εκδίκηση… 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Τι εννοεί ο ποιητής; Μισό λεπτό βρε πουλάκι µου να φωνάξω τη 

«µεταφράστρια ξανθών» γιατί µε έχεις µπερδέψει… 

 

Βγάζει το γουόκι τόκι και καλεί… 

 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Εδώ Αετός 1 καλεί Αετό 2, µε λαµβάνεις; `Οβερ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Εδώ Αετός 2 ακούει Αετό 1 δυνατά και καθαρά. `Οβερ 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Επείγον περιστατικό, επείγον περιστατικό. `Ελα αµέσως εδώ γιατί σε 

χρειάζοµαι. `Οβερ. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Αετός 2 βγάζει φτερά κι έρχεται αµέσως στον Αετό 1. `Οβερ 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Αχ, σκυλάκι είναι ο `Οβερ; Και κάνει παρέα µε τον αετό 1 και αετό 2; 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Πουλιά στον αέρα πιάνεις!!! 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Επειδής είµαι έξυπνη 

 

Μπαίνει η απόλυτα µελαχρινή µεταφράστρια ξανθών κρατώντας ένα 

µεγάλο λεξικό που γράφει «ΛΕΞΙΚΟ ΞΑΝΘΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ». Είναι πολύ 

σοβαρή και τυπική 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Τα σέβη µου αφέντρα. Πώς είστε κυρία µου; 
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Η Εφιαλτική κάνει πως σκουπίζει κάποια δάκρυα ενώ αναστενάζει… Η 

Μεταφράστρια ανοίγει το λεξικό και … µεταφράζει! 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε µε 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Ηρθες στο σωστό µέρος. Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή. 

Γιατί έφυγες από τη Σπάρτη; 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Επειδής είµαι πολύ όµορφη, πολύ αδύνατη, τα µαλλιά µου είναι 

µεταξώδη και πήγα κρυφά στα καλλιστεία του Αντένας …Θα το δείξει 

σήµερα στις µία! 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Εννοεί πως δεν αποτελεί το πρότυπο της Σπαρτιάτισσας γυναίκας. 

Μυαλό, δύναµη, σκληραγωγία, έτοιµη για πόλεµο, καµία σχέση µε την 

ίδια. Γι αυτό και εδιώχθη από την πατρίδα της 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ  

Α ώστε έτσι ε; Και γιατί ήρθες σε µένα; 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Επειδής θέλω να είµαι εγώ, και καµία άλλη 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Εννοεί πως θέλει να γίνει διάσηµη άµεσα χρησιµοποιώντας αποκλειστικά 

και µόνο την εξωτερική της εµφάνιση για να αποδείξει σ’ όλες ότι δε 

χρειάζεται µυαλό για να γίνεις κάποια 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Μάλιστα. Μπορώ να σε βοηθήσω εγώ σ αυτό αλλά θα πρέπει κι εσύ να 

µου δώσεις κάτι 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

«Εχω ένα µυστικό κρυµµένο στης καρδιάς τα βάθη…» να να να να 

(τραγουδώντας) 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Εννοεί πως θα σας αποκαλύψει ένα συγκλονιστικό µυστικό που θα σας 

κάνει να µπείτε στη Σπάρτη και να την κατακτήσετε… Με αυτό τον τρόπο 

θα εκδικηθεί την αφέντρα που ήταν σκληρή και άδικη απέναντί της 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Ενδιαφέρον! Και ποιο είναι αυτό το µυστικό; Πες το µου κι εγώ αµέσως 

θα σου χαρίσω θέατρο, δόξα, πλούτη κι ότι άλλο µου ζητήσεις…  

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Ξανθιά, ξανθιά αλλά δε µασούµε κιόλα 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Εννοεί πως θα πρέπει πρωτίστως να υπογράψετε ένα τριετές συµβόλαιο 

για να εξασφαλίσει το µέλλον της και κατόπιν τούτου θα σας πει το 

µυστικό εκείνο που θα σας κάνει κατακτήτρια της Σπάρτης 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Το τριετές ξέχνα το ξανθόψειρα αλλιώς γύρνα στην πατρίδα σου. Θες για 

αρχή να λες κάθε βράδυ τον καιρό της Περσίας; 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

`Αµα γράφω εγώ τα κειµενάκια. Είµαι ταλαντούχος ξέρετε!  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Εννοεί πως έχει την ψευδαίσθηση ότι µπορεί να γράψει ένα κείµενο το 

οποίο θα το ακούει όλη η Περσία κάθε βράδυ… 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Σύµφωνες, αλλά δώσε µου µόνο ένα στοιχείο, κάτι που θα µε κάνει να 

στηριχτώ πάνω σου, τι να στηριχτώ δηλαδή, πετσί και κόκαλο είσαι.. 

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Χµµµµµ…. Ο.κ.  Δες το dvd «οι 300»… 

 

Ξέρξαινα και Μεταφράστρια κοιτάζονται µε απορία… 

 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ + ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

Τι είναι dvd; 
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ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ 

Νίπτω τους χείρους µου και σφραγιδώνω τα χείλη µου! `Ωρα για casting! 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ (αγχωµένη) 

Εεεε εννοεί πως η Ελλάδα είναι πάντα πιο µπροστά απ όλες τις χώρες 

ενώ διακρίνεται για τον πολιτισµό της, τη γενναιότητά της και την ιστορία 

της. Δεν θα πει τίποτε άλλο παρά θα πάει αµέσως τώρα για το πρώτο της 

δοκιµαστικό για τον καιρό της Περσίας 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ (θυµωµένη) 

Σύµβουλοι! Σύµβουλοι!!! 

 

Μπαίνουν τρέχοντας οι σύµβουλοι και υποκλίνονται ενώ σφυρίζουν στην 

Εφιαλτική 

 

ΣΥΜΒ1+ΣΥΜΒ2 

Διατάξτε! 

 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Πάρτε την Εφιαλτική αµέσως από µπροστά µου και οδηγήστε τη στο 

στούντιο 

ΣΥΜΒ1 

Μάλιστα! 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Ψάξτε να µου βρείτε τι είναι το dvd! 

ΣΥΜΒ2 

Βεβαιότατα! 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Κόψτε µια επιταγή στη µεταφράστρια να αγοράσει όλα τα λεξικά του 

κόσµου 

ΣΥΜΒ1 

Οπωσδήποτε! 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Κι εξαφανιστείτε ΤΩΡΑ όλοι από µπροστά µου!!! 
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ΣΥΜΒ2 

Αµέσως! 

 

Σηκώνονται να φύγουν όλοι απ τη σκηνή µουρµουρώντας… Η Ξέρξαινα 

σηκώνεται κι αυτή χτυπάει το µαστίγιο αριστερά δεξιά και καταλήγει 

 

ΞΕΡΞΑΙΝΑ 

Κοίτα ρε που ακόµη και οι ξανθιές Σπαρτιάτισσες είναι έξυπνες! Πρέπει 

οπωσδήποτε να κατακτήσω τη Σπάρτη. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!!! 

 

Και φεύγει από τη σκηνή…. Μουσική 

 

Σκηνή 4η 

 

Μουσική… Εµφανίζεται η Πυθία µέσα σε σύννεφα καπνού… 

 

ΠΥΘΙΑ 

Η ιστορία µας έχει διδάξει µέχρι σήµερα πως παντού υπάρχει ένας 

προδότης. `Ενας προδότης, ο οποίος έναντι κάποιου µικρού ή µεγάλου 

ανταλλάγµατος θα αποκαλύψει πολύτιµες πληροφορίες στον εχθρό. 

Αλλά µήπως κι ο εχθρός δεν έχει τον προδότη του; Τον έχει! Κι εµείς τον 

βρήκαµε. Τι εµείς δηλαδή, ΕΓΩ, γιατί όπως και να το κάνεις, χωρίς 

εµένα, η ιστορία δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον, καµία συνέχεια. 

`Ιντριγκες, πάθη, µίση, δολοπλοκίες είναι κάποια από τα συστατικά που 

προσθέτω κάθε φορά στην ιστορία µα…νοµίζω πως είπα πολλά. Και ποτέ, 

µα ποτέ µια ιέρεια, µια ΘΕΑ σαν και µένα δεν πρέπει να λέει 

πολλά…Εξάλλου θα µε απολαύσετε οσονούπω … γι αυτό… κρατήστε την 

αναπνοή σας… 

 

Μουσική… καπνοί… Εµφανίζεται η αφέντρα προβληµατισµένη και 

αγχωµένη και από πίσω την ακολουθεί η δούλα µε ένα ποτό κι ένα 

τσιγάρο.  
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ΑΦΕΝΤΡΑ 

Δεν θα πάθω έλκος στοµάχου εγώ! Φέρε µου να πιω!.... (πίνει)… Δώσε 

µου να καπνίσω… (καπνίζει)… Πού είναι; Μπορείς να µου πεις πού έχει 

εξαφανιστεί; 

ΔΟΥΛΑ 

Ποιος καλέ κυρά; 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Ο Χουντίνι! Τι ποιος δούλα; Ο Λεώ. Λείπει τόσο καιρό απ’ το παλάτι. 

Είπαµε χρυσέ µου να τρέξεις τα λαγκάδια, όχι να τα οργώσεις κιόλας. 

ΔΟΥΛΑ 

Αχ κυρά λέτε να έχει µπλέξει σε κανέναν πόλεµο; 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Αυτό να είναι ή … µήπως µε βαρέθηκε και δεν θέλει να γυρίσει πίσω; 

Μήπως ήµουν υπερβολικά πιεστική µαζί του; Είναι και ευαίσθητο το 

πουλάκι µου… 

ΔΟΥΛΑ 

Δε νοµίζω κυρά, εσείς είστε καλή και δίκαιη µε όλους 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

`Ότι είµαι, είµαι, αλλά έτσι και δε γυρίσει µέχρι αύριο θα σε µαστιγώσω 

50 φορές στην πλάτη, να ξεσπάσω λίγο…`Ανθρωπος είµαι κι εγώ! 

ΔΟΥΛΑ 

Πάλι;  

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Πάλι! Κάνει καλό στο δέρµα! Κι αυτός ο γυµναστής πού στα κοµµάτια 

χάθηκε; Μου είπε θα γυρίσει… `Εχουν πρηστεί τα πόδια µου σαν του 

Οιδίποδα. Πότε θα µε τρίψει; Πώς θα βάλω τη χρυσή γόβα στα 

Παναθήναια; 

ΔΟΥΛΑ 

Κυρά, να προτείνω κάτι; 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Τι; Να βάλω σαντάλια; 
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ΔΟΥΛΑ 

`Όχι κυρά. Αλλά λέω τώρα εγώ, µήπως να φωνάζαµε κάποια να ρίξει φως 

στο τούνελ; 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Ποια µωρή δούλα να φωνάξουµε, τη Νικολούλη;  

ΔΟΥΛΑ 

Ποια είναι αυτή; Να φωνάξουµε την Πυθία κυρά.  

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Ποια θεία; 

ΔΟΥΛΑ 

Την Πυθία. Σίγουρα αυτή θα µας πει πολύτιµες πληροφορίες για την 

εξαφάνιση του αφέντη… 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Πώς δεν το σκέφτηκα;… Αν και το είχα ήδη σκεφτεί αλλά σε δοκίµαζα, 

να δω αν παίρνει στροφές το µυαλό σου. Λοιπόν δουλικό, γράφε! 1) 

Αγόρασε χένα! 

ΔΟΥΛΑ 

Γιατί κυρά, αβγά θα βάψουµε; 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

`Όχι χαζή, τα µαλλιά µας. `Εχω την εντύπωση ότι ο Λεώ µ έχει βαρεθεί µ 

αυτό το χρώµα στο µαλλί τόσα χρόνια. Μία στις τόσες να γυρίσει θέλω να 

µε βρει ανανεωµένη… Πάρε λοιπόν µια ξανθιά για µένα και µια µαύρη 

για σένα. Θα τα βάψεις κι εσύ! 

ΔΟΥΛΑ 

Μα εγώ δε θέλω να βάψω τα µαλλιά µου κυρά. 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Δε σε ρωτήσαµε! 

ΔΟΥΛΑ 

Μάλιστα κυρά, ωραία ιδέα. 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Γράψε: 2) 1/4 φύλλα δάφνης να προσφέρουµε στην Πυθία. Πάρε και 

δυο πάστες καλού κακού! 
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ΔΟΥΛΑ 

Τι πάστες; 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Οδοντόπαστες! Και 3) Πάρε από τον Ιπποκράτη ένα µπουκαλάκι 

αιθυλένιο για να εισπνέει η Πυθία… 

ΔΟΥΛΑ 

Αι..θυ..λέ…νιο… Μάλιστα, το έγραψα! 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Ωραία! Πάω να κάνω ένα µπάνιο µε γάλα και µέλι. Εσύ κάνε αυτά που 

είπαµε, κλείσε ραντεβού µε την Πυθία και φώναξέ µε όταν έρθει! 

ΔΟΥΛΑ 

Αχ κυρά µου, µακάρι να µας πει πού βρίσκεται ο … κύριος Λεωνίδας 

ΑΦΕΝΤΡΑ 

Τον αγαπάς τον αφέντη σου ε δουλικό; 

ΔΟΥΛΑ (χαµηλόφωνα) 

Ποιο πολύ αγαπώ την πλάτη µου… 

 

 

Μουσική… Φεύγουν απ τη σκηνή… Μετά από λίγο µπαίνει ο γυµναστής 

λαχανιασµένος, ταλαιπωρηµένος και χτυπηµένος. Κάθεται και σκουπίζει 

τις πληγές του… Εµφανίζεται µέσα στους καπνούς η Πυθία. Καθώς 

πλησιάζει, ο γυµναστής βήχει… 

 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

Γκούχου, γκούχου… Πρέπει να κόψεις το κάπνισµα!  

ΠΥΘΙΑ 

`Εχω βάλει τσιρότο αλλά η δουλειά µου δεν µου το επιτρέπει. Μα, ποιος 

είσαι εσύ; Και πού σκοτώθηκες; 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

Είµαι ο γυµναστής του Λεωνίδα. Τρέχαµε στα βουνά και τα λαγκάδια 

αλλά σκόνταψα κάποια στιγµή σ’ ένα βράχο κι έσπασα τα µούτρα µου. 

Μετά, καθώς έκανα µια ρόδα στον αέρα, προσγειώθηκα σ ένα δέντρο κι 
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ένα κλαδί µου µπήκε στο µάτι. Τέλος, εκεί που έκανα κοιλιακούς, ένας 

ελέφαντας πέρασε και µου πάτησε το πόδι… Μα θα πάρω µια ασπιρίνη 

και θα γίνω καλά. Εσύ όµως ποια είσαι; 

ΠΥΘΙΑ 

Μάντεψε! 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

Και τι είµαι εγώ, η Πυθία; Πρέπει να γυρίσω πίσω στο Λεωνίδα. Τον έχω 

αφήσει µόνο του! 

ΠΥΘΙΑ 

Πού τον έχεις; 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

`Ασε κι αυτός ο καηµένος έχει τα δικά του. Εκεί που τρέχαµε, γλίστρησε 

γιατί δεν έχει βάλει σόλες στα σανδάλια. Χτύπησε λίγο τη µέση του αλλά 

οκ. Μετά, καθώς κάναµε σκοινάκι, δεν είδε πίσω του κι έπεσε από ένα 

γκρεµό. Ευτυχώς έπεσε σε κάτι θάµνους. `Όµως εκεί που παίζαµε 

κρυφτό στις Θερµοπύλες πέσαµε πάνω στον Ξέρξη και στους 10.000 

φίλους του κι επειδή δεν τους παίζαµε, θύµωσαν και θέλουν να µπουν 

στη Σπάρτη!  

ΠΥΘΙΑ 

Μµµµµµ… Ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Λοιπόν, πρόσεξέ µε νεαρέ. 

Πάρε αυτό το µπουκαλάκι. Πιείτε από τρία κουταλάκια του γλυκού ο 

καθένας. Σταγόνα παραπάνω. Με αυτό το φίλτρο θα γίνετε άτρωτοι και 

αήττητοι. Μια µπουνιά θα δίνετε, 30 θα πέφτουν κάτω… 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ  

Σοβαρά; Πού το βρήκες; 

ΠΥΘΙΑ 

Μου το έδωσε ο φίλος µου ο Οβελίξ! Δοκιµασµένο! Τρέξε να προλάβεις 

νεαρέ µου.  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

Καλά είσαι θεά! `Όµως για σιγουριά θα πάρω και 299 Σπαρτιάτες µαζί 

µου… 

ΠΥΘΙΑ 

Γιατί δεν παίρνεις 300; 
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

Δε χωράµε µωρέ. Λοιπόν, όπως είπα θα πάρω και 299 Σπαρτιάτες µαζί 

µου γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Φεύγω τώρα και χάρηκα για τη 

γνωριµία 

ΠΥΘΙΑ 

Κι εγώ νεαρέ µου.   

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

Μα, δε µου χάρισες το ονοµατάκι σου! 

ΠΥΘΙΑ 

Ούτε θα στο χαρίσω, ούτε θα στο δανείσω! Πήγαινε… και πού ξέρεις… 

µπορεί στο µέλλον… να τα ξαναπούµε… 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

Μα ποια είσαι; Η Πυθία; `Εχε γεια όµορφη κυρά 

ΠΥΘΙΑ 

Εχε γεια γυµνασµένο – περίπου – παλικάρι… 

 

Μουσική… Ο γυµναστής φεύγει πιο γενναίος από ποτέ και η Πυθία βγάζει 

ένα µπουκαλάκι και εισπνέει… Μετά από λίγο… 

 


