
«Λυσιστράτα,	  στρατούλα»	  -‐	  Μαρία	  Ν	  Κίτρα	  
	  

www.mkitra.com	  
	  

1	  

 

«ổ ờυσổστράτỷ ... 

                      ựίνỬư̆ ựỰώ!»          

                        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ựư̆Ửσ₫ựυή 
του έρữου 

“ờυσư̆στράτỷ” 
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ỞỬρίỬ ỜίτρỬ  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
1.  Εισαγωγή – χορογραφία όλων 

 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

[Λυσιστράτη & Καλονίκη] 

 

Η Λυσιστράτη είναι στο µπαλκόνι του σπιτιού της 

και µονολογεί προβληµατισµένη ...  

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μα αν τις κάλεσε κανείς κι από τα σπίτια φύγαν 

και ή στου Βάκχου το ναό, ή στου Πανός επήγαν 

ή στη Γεννετυλίδα µας ή και στο mall για 

εκπτώσεις, 

απ’ τα πολλά τα τύµπανα τ’ αυτιά τους θα ‘χαν 

πτώσεις! 

Δε θα µπορούσε βέβαια γυναίκα να περάσει. 

Κι όµως καµιά δε φάνηκε στο σπίτι µου να 

φτάσει... 

εκτός από τη γειτόνισσα που έρχεται, δίχως να 

κάνει στάση! 

Την Καλονίκη χαιρετώ! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Κι εγώ τη Λυσιστράτη! 

Κάνουν ότι φιλιούνται από µακριά 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Θα σε φιλούσα από κοντά καλή µου Λυσιστράτη 

Μα έχω βάλει µάσκαρα στ’ αριστερό µου µάτι! 
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Το άλλο µάτι βέβαια σε ταραχή σε βλέπει! 

Να γίνονται τα φρύδια σου σαν τόξα, δεν σου 

πρέπει, 

εκτός κι αν η µακιγιέζ, αυτό σου επιτρέπει! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Καλονίκη µου, µεσ’ στην καρδιά µου καίει 

για τις γυναίκες µια φωτιά, που κάθε άνδρας 

λέει, 

πως είµαστε όλες πονηρές κι έτσι η καρδιά µου 

κλαίει... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα το Θεό! Δεν είµαστε; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Σαφώς! Μα είχαµε πει εδώ να µαζευτούµε, 

καθώς για µια υπόθεση έχουµε να σκεφτούµε! 

Μα πούντες, για δεν έρχονται, µια λύση για  να 

βρούµε;;; 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Θα’ ρθούν, µη µου ταράζεσαι Θα κάνεις και 

ρυτίδες 

Όλες τους έχουνε δουλειές και χίλιες δυο 

φροντίδες! 

Δεν είναι εύκολο πολύ κάποια να ξεκινήσει 

να φύγει απ το σπίτι της ...Ποιος θα της το 

φροντίσει; 

Κι άµα ο νοικοκύρης της βαρβάτος της ξυπνήσει 

Κι από την άλλη το παιδί ποιος θα της το ταΐσει;  

Τα βλέπεις και µονάχη σου πως πρέπει να τα 

γα... [φτερνίζεται] ... εννοούσα να τα χαραµίσει! 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Σωστά τα λόγια και καυτά  

Κι αντίρρηση δε φέρνω 

µα υπάρχουν πιο σπουδαία από αυτά  

Κι εγώ ευθύνη παίρνω!  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα είναι  Λυσιστράτη µου το πράγµα αυτό 

µεγάλο; 

Και τι γυναίκες κάλεσες να ρθούν το δίχως άλλο;  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Άχ Καλονίκη µου γλυκιά είναι πολύ µεγάλο!!! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μπαααα;;; Μη να ναι άργε και χονδρό; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μα το Θεό … θεόχονδρο!!!  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Και τότε οι αλιβάνιστες πώς και δεν ήρθαµε 

αµέσως; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Κορίτσι µου, µη χαίρεσαι! Δεν εννοώ τον … 

πούλον! 

Αν ήταν έτσι θα τρέχαµε για να τον φάµε … 

ούλον! 

`Αλλα µου καίνε την καρδιά κι αυτά µε πάνε 

πίσω 

µου χουνε φάει τα σωθικά πρέπει να τα 

συζητήσω!  
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ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Αµ’ τότε θα’ ναι πράµατα πολύ λεπτά επίσης, 

για να µπορέσεις εύκολα να τα κουµανταρίσεις. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Τόσο λεπτά, που η Ελλάς µπορεί σ’ αυτόν το 

χρόνο, 

τη σωτηρία της να βρει µε τις γυναίκες µόνο. 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Με τις γυναίκες;;;  

Μα σάµπως αστειεύεσαι ή πια έχεις σαλέψει; 

Τη χώρα εµείς θα σώσουµε; Ποια µε γόβες θα 

παλέψει; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Για το καλό της πόλεως ό, τι θα πω, αν γίνει, 

από Πελοποννήσιο, ρουθούνι δεν θα µείνει. 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα το Θεό, καλύτερα να λείψουνε κι αυτοί. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Και τότε θα καταστραφούν και όλοι οι Βοιωτοί. 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Αλλά να µη καταστραφούν και όλοι στην 

εντέλεια; 

Μόνο τότε θαρρώ πως όλα θα φαντάζουν τέλεια! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Γι αυτό κι εδώ στο σπίτι µου πλησίον 

Πρέπει να µαζευτούν τα θηλυκά Βοιωτών και 

Πελοποννησίων. 

Κι αν όλες σύµφωνες ηµείς τα δώσουµε τα χέρια 

Θα σώσουµε τη χώρα µας δίχως κοφτά µαχαίρια! 
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ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα οι γυναίκες πώς µπορούν κάτι καλό να 

κάνουν, 

που µόνο τα χειλάκια τους ξέρουνε να τα 

βάφουν;  

Που είναι το σπιτάκι τους γεµάτο από φτιασίδια 

και κίτρινα φορέµατα, και χίλια δυο στολίδια; 

Που βάνουν και κυµβερικά φουστάνια δίχως 

ζώνη 

και παντοφλάκια ελαφριά, το πόδι να τεντώνει; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μα τούτα θα ‘ ναι τα όπλα µας, φορέµατα και 

µύρα 

σε µας θα έβρει η πόλη µας το µέγα της σωτήρα! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα πώς και µε ποιον τρόπο; 

Εξήγησέ µου, είµαι ξανθιά, 

Κάνε αυτόν τον  κόπο!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Θα δεις σε λίγο µόνη σου, άντρας δε θα σηκώνει 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Ποιο;;;;; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Το δόρυ του το αιχµηρό... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Α, είπα κι εγώ! 

Λυστιστράτη 

Άλλονε να σκοτώνει!  
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ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Αν η γυναίκα, όπως λες, το θαύµα τούτο κάνει, 

θα πέσω και σε δίαιτα να χάσω στη λεκάνη! 

Και θα φορέσω κίτρινο Κυµβερικό φουστάνι!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ούτε µαχαίρι θα χώσει πια σε άλλου την 

κοιλίτσα 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Ε τότε φορώ στα σίγουρα αυτή την παντοφλίτσα!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Γι αυτό σου λέγω! Δε θα πρεπε να ήταν εδώ όλες;  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Σαφώς βρε Λυσιστράτη µου, 

µα είν’ παλιοκαργ… [βήχει λίγο]… παλιοκάργιες 

όλες!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Οι Αθηναίες, ξέρουµε, αργούν να ξεκινήσουν 

Γι αυτό δε φάνηκε καµιά... Μη θέλουν να µε 

στήσουν;;;  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα στάσου! Βλέπω µερικές! 

Να, κι άλλες που κινάνε 

Είναι όλες κουνιστές και λυγιστές 

Στα καλλιστεία πάνε; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ά, είν’ απ’ τον Ανάγυρο όλες αυτές οι κλώσες… 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα κοίτα ο Ανάγυρος γυναίκες έχει πόσες! 
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
[Λυσιστράτη, Καλονίκη, Μυρρίνη, Λαµπιτώ 

& άλλες] 

 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Αχού, συγνώµη π’ άργησα, 

κι έτρεχα µες στα πλήθη 

Μα το σουτιέν δεν κούµπωνε... 

Έχω µεγάλα στήθη!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ [θυµωµένη] 

Μυρρίνη, θα σε στόλιζα 

Με κάµποσα καντήλια 

Που µου ρθες σαν το µανεκέν 

Με χίλια δυο στολίδια! 

Μα κλείνω όµως το στόµα µου 

Κι απλά θα περιµένω 

Να ρθουν κι οι άλλες από δω 

Με σύνεση προσµένω... 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Συγνώµη τότε σου ζητώ 

Κι υπόσχοµαι µε θάρρος 

Άλλη φορά δε θα αργώ 

Μάρτυς µου αυτός ο ... 

[κοιτάζει δεξιά αριστερά και µετά πάνω. Ακούγεται 

ηχητικό γλάρου] 

2.γλάροι 
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Μάρτυς µου αυτός ο γλάρος!  

Λυσιστράτη 

Του Τσέχωφ; ... Α, όχι... 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Μα πες µου Λυσιστράτη µου 

Πανέµορφη κυρία 

Ποιες άλλες περιµένουµε  

Και ποια είν’ η αιτία; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Από την Πελοπόννησο κι από τη Βοιωτία 

Γυναίκες περισπούδαστες 

Προσµένω µ’ αγωνία! 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Ά, µάλιστα... όσο γι’ αυτό... 

Μα να που ’ρχεται κ’ η Λαµπιτώ. 

 

Μπαίνει η Λαµπιτώ στη σκηνή αγέρωχη και 

σίγουρη 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Πω – πω µια Σπαρτιάτισσα µε σώµα σαν ατσάλι 

πιλάτες κάνεις άραγε ; 

Εγώ γιατί έχω αυτό το χάλι; 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Με γιόγκα,  στρέτσινγκ, TRX  

Γυµνάζω το κορµί µου 

Με Dura lex sed lex  

Γυµνάζω την ψυχή µου!  
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ (πλησιάζει και της πιάνει το στήθος) 

Τι έχεις βάλει σε αυτά; 

Δυο τόνους σιλικόνη ; 

Γι αυτό κι ο άντρας σου µωρή  

θέλει να στον εχώνει; 

Κοιτάζει τη διπλανή γυναίκα 

Κι αυτή η τσούπρα από δω 

ποια είναι µα το Δία; 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Είναι κι αυτή αρχόντισσα από τη Βοιωτία! 

Η Καλλονίκη πλησιάζει την αρχόντισσα και την 

ψαχουλεύει 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ  

Εγώ νοµίζω µάλιστα για τούτο το καηµένο, 

πως κάποιος το ... χωράφι της 

Της το χει οργωµένο!  

Η Λυσιστράτη κοιτάζει και ένα άλλο κορίτσι δίπλα 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Και τούτη εδώ η όµορφη ποια είναι η κυρία; 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Είναι µια φίλη µου καλή από την Κορινθία. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μα αν είναι από την Κόρινθο την κόβω λίγο 

τσούλα! 

Αν κρίνω από το στόµα της και τα πρησµένα 

ούλα!!! 

Οι γυναίκες γελάνε λίγο µε το υπονοούµενο... 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Για πες µας Λυσιστράτη µου 
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Ποιος κάλεσε να ρθούµε; 

Ποιος θέλει τώρα όλες εµείς 

Λόγια βαριά να πούµε; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Moi! 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Ε τότε µίλα, µην αργείς 

Με τσάκισαν οι γόβες 

Θα κάτσω τώρα καταγής 

Το κάναµε και στις πρόβες!  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Ναι, λέγε µας, τι άραγε  

σπουδαίο σου συµβαίνει; 

Έχω µια φάβα στη φωτιά 

Μα θα τη βρω καµένη!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Αµέσως τώρα θα το πω µα πρώτα θα ρωτήσω... 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Ε άντε ρώτα, καίγοµαι 

για να σου απαντήσω!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Για πείτε µου κοπέλες µου 

έχετε πεθυµήσει 

τον άντρα το βαρβάτο σας  

να ρθει να σας πηδήσει;  

Το ξέρω πως στον πόλεµο 

Έχουνε πάει όλοι 

Και µένουνε αχάιδευτοι 
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Οι σφριγηλοί σας κώλοι!  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Ααααααχχχχ! Το γέρο µου τον στείλανε 

Στη Θράκη, στον Ευκράτη 

Κι απ τις δουλειές πονώ πολύ 

στη µέση και στην πλάτη... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Και το δικό µου σύντροφο 

τον στείλανε στην Πύλο... 

Μου φαίνεται θα πηδηχτώ 

Με κάνα µαύρο σκύλο! 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Και ο δικός µου βιαστικός  

καµιά φορά αν φτάσει 

κάνουµε σεξ στα γρήγορα 

Δίχως να αλλάξουµε στάση!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Κατάλαβα...  

αγάµητες εγίναµε 

Κι εµάς ποιος θα µας σώσει ... 

Αφ’ ότου οι Μιλήσιοι  

µας έχουνε προδώσει; 

Το όργανο του άντρα µας 

δεν το χει πια καµία 

ζωγραφιστό το βλέπουµε  

σε µια τοιχογραφία! 

Θα θέλατε λοιπόν εγώ 

Μια λύση να σας έβρω 

Τον πόλεµο να παύσουµε 
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Και κάτι να εφεύρω; 

Τους άντρες µας να φέρουµε 

Στα σκέλια µας βαθιά 

Εµάς πια να καρφώνουνε 

Με τα χοντρά σπαθιά! 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Μα τις θεές, αφέντρα µου 

Τα πάντα θα πουλήσω 

Αν είναι πάλι οργασµούς 

Απ την αρχή να ζήσω! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Κι εγώ στα δύο θα κοπώ 

Σαν κόκκινο καρπούζι 

Αρκεί να σταµατήσει πια 

Το πράµα µου να τσούζει! 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Στου Ταϋγέτου εκεί ψηλά 

Θ ανέβω στην κορφή του 

Αρκεί να δω του άντρα µου 

Το θαυµαστό ... δαυλί του! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ακούστε µε λοιπόν καλά, 

τι πρέπει πια να γίνει 

Άν θέλετε οι άντρες µας να 

κάνουνε ειρήνη!  

Το πράµα σας θα κλείσετε 

Σε τσίγκινες κιλότες 

Και όλες θα µου το παίζετε  

Παρθένες και κοτότες! 
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Λοιπόν τι λέτε; Θα το κάνουµε; 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Ακόµη κι αν χρειάζεται 

Όλες µας να πεθάνουµε... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Λοιπόν... 

Θα αποκηρύξουµε τα αντρικά τα πέη! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα το Θεό, τι λέει;;; 

Όλες δείχνουν δυσαρέσκεια και µια απ αυτές 

αρχίζει να κλαίει... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Αυτή τώρα γιατί κλαίει; 

 

Κάποιες γυναίκες πάνε να φύγουν. Η Λυσιστράτη 

απορεί και θυµώνει 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ει! Για πού το βάλατε; 

Τι πράγµατα είναι τούτα; 

Που µοιάζουνε τα µούτρα σας 

Σα σαπισµένα φρούτα! 

Σταθείτε τώρα µια στιγµή 

Κοιτάξτε µε! Μιλήστε! 

Πείτε µου. Θα το κάνετε; 

`Η όλες σας αρνείστε; 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Εγώ αρνούµαι παντελώς 

Καθόλου δε µε µέλει. 
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Και όσο για τον πόλεµο 

Ας γίνεται όσο θέλει. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ [απογοητευµένη] 

Αυτό λοιπόν περίµενα,  

βρε κόκκινο καρπούζι; 

που θα κοβόσουνα στα δυο 

µα βλέπω δε σε τσούζει... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ [αλλάζει γνώµη] 

Για χάρη σου σε κάρβουνα 

καυτά θα περπατήσω 

άλλαξε λόγια, άλλαξε 

συγνώµη να ζητήσω... 

Αυτό, που λες, το προτιµώ, 

δε γίνεται να ζήσω 

χωρίς το παλαµάρι του 

θα πάω να αυτοκτονήσω! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ [απευθύνεται στη Μυρίννη] 

Και συ τι λες; 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Μα τη φωτιά κι εγώ θα προτιµήσω. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ώ γένος ξεκωλιάρικο! Δικαίως, µα το Δία, 

λένε πως βγαίνει από µας η κάθε τραγωδία. 

Δεν ξέρουµ’ άλλο τίποτα ούτε µικρή, µεγάλη, 

παρά ξεροκουνήµατα και δως του βάλει -βγάλει! 

Μα κι αν η Σπαρτιάτισσα στο κόµµα µου θα 

µείνει, 

µπορεί να κατορθώσουµε οι δυο µας την ειρήνη. 

Δως µου λοιπόν την ψήφο σου. 
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ΛΑΜΠΙΤΩ 

Είναι κακό τ’ οµολογώ 

να λείπει απ τη ζωή µας 

το όργανο του άντρα µας 

να σκίζει το βρακί µας... 

Μα η ειρήνη θεωρώ 

Πως πάντα προτιµάται. 

Κι αν είναι για χατίρι της 

Το πράµα µας να κοιµάται... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Εύγε σου, φιλενάδα! 

είσαι γυναίκα πιο σωστή απ’ όλες  

στην Ελλάδα! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Θαρρείς πως αν δεν κάτσουµε 

πάνω στο παλαµάρι, 

αµέσως θ’ αποκτήσουµε 

ειρήνη µε καµάρι;;; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Πάψτε για λίγο άµυαλες, µια στάλα, 

µη µιλάτε! 

Κι ακούστε τι θα κάνετε 

Στα σπίτια σας σαν πάτε! 

Πουκάµισα αµοργινά 

Διάφανα, µυρωδάτα 

Όλες σας θα φορέσετε 

Να φαίνονται τα πάντα!  

Το πράµα µας θα ξυρίσουµε 

Να σπαρταρά εµπρός τους 
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Και σαν το δουν λαχταριστό  

Θα χάσουνε το φως τους!  

Και µόλις είναι έτοιµοι 

Να ρθουν να µας τον χώσουν 

Τα σκέλια µας θα κλείσουµε 

Να χύσουν δε θα σώσουν! 

Να ιδείς για πότε φίλη µου 

Τον πόλεµο θα τελειώσουν!  

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Το ίδιο κι ο Μενέλαος,  

µε τη Λενιώ στην Τροία 

σαν είδε τα βυζάκια της  

του πρήστηκαν και τα τρία!  

Το ξίφος του επέταξε  

χώθηκε στο βρακί της 

Τον πόλεµο ξεπέταξε  

να µπει µες στο ... πιπί της! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Κι αν µας αφήσουνε αυτοί; 

τότε αλίµονό µας... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Καµιά σας µην το σκέφτεται 

Μα να χει στο µυαλό της 

Πως αν δεν του το δώσουµε 

ο άνδρας δεν ευφραίνεται! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Έ τότε το δεχόµεθα, σαν εύκολο µας φαίνεται. 
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ΛΑΜΠΙΤΩ 

Εµείς, δε λέω, να πείσουµε τους άνδρες µας να 

κάνουνε ειρήνη... 

οι Αθηναίοι όµως ερωτώ 

Πώς θα πεισθούν κι εκείνοι;;;  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Για τούτο µη σε µέλη, 

κ’ εµείς τον καταφέρνουµε να µη τον ξαναθέλει 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Για την ειρήνη ο λαός δεν κάνει ούτε βήµα, 

εφόσον στην Ακρόπολη 

Ρέει παντού το χρήµα!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Να µη σας νιάζει κόρες µου, 

Θα το φροντίσω τούτο! 

θα κυριεύσουµε κι αυτή και όλον της τον 

πλούτο! 

θα παν’ εµπρός οι πιο γριές, κατά τη συµφωνία, 

και τάχα µε την πρόφαση να κάνουνε θυσία 

θα πιάσουν την Ακρόπολη, ως που να 

µαζευθούµε 

ενώ εµείς παράλληλα 

έχουµε να συσκεφθούµε. 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Όλα καλά όσα µας λες. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

I know my dear! 

Μα ώρα πια µη χάνουµε 

Γι αυτό ας ζοριστούµε 
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Τους όρκους µας να πάρουµε  

Πρέπει και να βιαστούµε! 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Στα λόγια σου λοιπόν κυρά  

όλες θα βασιστούµε!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ [φωνάζει τη δούλα της] 

Δούλα; Δουλάρα; Δουλικό;  

Για γύρνα την ασπίδα 

Να βγάλεις τα εντόσθια 

Με µια λεπτή τσιµπίδα! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Όχι, δεν είναι δυνατόν, όρκος για την ειρήνη 

σε µια ασπίδα ατσάλινη, πολεµική να γίνει. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Και πώς θα ορκισθούµε; 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Να βρούµε ένα άλογο 

Με κάτασπρο το χρώµα;  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μα φαίνεται παράλογο 

Άσε που θα χει βρώµα!  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Και πώς λοιπόν η καθεµιά τον όρκο της θα 

κάνει; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Πρώτον! Θα πάρουµε κατάµαυρη λεκάνη... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Γιατί κατάµαυρη; 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Δεν είχε άλλη η παραγωγή! Δεύτερον! Τη 

βάζουµε ανάποδα ... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Γιατί ανάποδα; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Πάψε, θα σου ρθει ανάποδη! Τρίτον! `Ενα σταµνί 

µε κρασί της Θάσου θα θυσιάσουµε... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Γιατί της Θάσου; 

ΟΛΕΣ 

Κλείσ’ το επιτέλους!!! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Κι όρκο σ’ αυτό θα δώσουµε 

πως δεν θα το νερώσουµε!  

Τρέξε µικρό µου δουλικό 

Και φέρε τη λεκάνη  

Τη στάµνα πάρε αγκαλιά 

Η δύναµή σου φτάνει!  

Φεύγει γρήγορα µια κοπέλα και µπαίνει µε τη 

στάµνα και τη λεκάνη 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Πω – πω τι στάµνα είναι αυτή;  

Ποια θα την πρωτοπιάσει; 

Να τη γυρίσει ανάποδα 

και, µπλουµ, να την αδειάσει; 

Η Λυσιστράτη παίρνει τη στάµνα 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Πειθώ! Βασίλισσά µου! 

µ αυτή τη στάµνα του γλεντιού 

χύνω τα βάσανά µου...  

Δέξου για χάρη όλων µας  

τούτη την ικεσία 

να σταµατήσει ο πόλεµος  

µ αυτή µας τη θυσία. 

Χύνει στη λεκάνη το κρασί 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Τι αίµα κατακόκκινο! Για ιδές πως λαµπυρίζει! 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Αλήθεια, µα το Διόνυσο, και τι γλυκά µυρίζει! 

ΜΥΡΡΙΝΗ 

Αφήστε µε, γυναίκες µου, πρώτη να µπω στη 

µέση! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Οχι κουκλίτσα µου γλυκιά, ο κλήρος πριν σου 

πέσει! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Έ, Λαµπιτώ! Στη στάµνα µας το χέρι σας 

απλώστε 

αφήστε τα υπόλοιπα, τον όρκο τώρα δώστε! 

Εβγα µπροστά κοπέλα µου [απεθύνεται στην 

Καλλονίκη]  

και λέγε ό,τι λέγω! 

Η Καλονίκη βγαίνει λίγο πιο µπροστά και η 

Λυσιστράτη καθαρίζει τη φωνή της  
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3.όρκος 

 

ΛΥΓΙΣΤΡΑΤΗ 

Επάνω στο κρεβάτι µου αρσενικό δεν µπαίνει...  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

ωωωχ... Επάνω στο κρεβάτι µου αρσενικό δεν 

µπαίνει...  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

κι ας είναι η παπάρα του µε λάδι γυαλισµένη! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Αααχ... κι ας είναι η παπάρα του µε λάδι 

γυαλισµένη... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μέσα στο σπίτι θα περνώ µε πράσινα αγγούρια... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Από αγγούρια άλλο τίποτα ... Μέσα στο σπίτι θα 

περνώ µε πράσινα αγγούρια... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Κι οι άντρες µας θα τριγυρνούν σαν να τανε 

λιγούρια! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μ’ αρέσουν τα λιγούρια γαµώτο... Κι οι άντρες 

µας θα τριγυρνούν σαν να τανε λιγούρια! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Που να λυσσάξει ο άνδρας µου να κοιµηθεί µαζί 

µου... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

πού τέτοια τύχη... Που να λυσσάξει ο άνδρας µου 

να κοιµηθεί µαζί µου... 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Εγώ δε θα δεχτώ ΠΟΤΕ να µπει µες στο βρακί 

µου! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Ούτε µια φορίτσα;; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ΚΑΜΙΑ! ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ!  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Πωωωω ... Εγώ δε θα δεχτώ ΠΟΤΕ να µπει µες 

στο βρακί µου! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Αν όµως θέλει ο σύζυγος µε βία να µε πάρει... 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

η καλύτερή µου! ... Αν όµως θέλει ο σύζυγος µε 

βία να µε πάρει... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Θα προσπαθήσω ν αρνηθώ να καταπιώ παπάρι!  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Ε καλά, δε θα πεθάνουµε κιόλας ... Θα 

προσπαθήσω ν αρνηθώ να καταπιώ παπάρι!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Οι Περσικές οι γόβες µου, δε θα κοιτούν ταβάνι, 

ούτε το πέος του βαθιά, σε µένα θα το βάνει!!! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Δεν υπάρχει ελπίδα ... Οι Περσικές οι γόβες µου, 

δε θα κοιτούν ταβάνι, ούτε το πέος του βαθιά, σε 

µένα θα το βάνει!!! 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Και ΔΕΝ θα στηθώ στα τέσσερα τον κώλο µου να 

πιάνει!  

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Εντάξει, µας πέθανες πια! ... Και ΔΕΝ θα στηθώ 

στα τέσσερα τον κώλο µου να πιάνει!  

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Πίνω από τούτο το κρασί  

Τον όρκο µου σφραγίζω 

Κι αν το κρασί γίνει νερό 

Δε θα σε υπολογίζω!!! 

Η Λυσιστράτη παίρνει στα χέρια τη στάµνα και η 

Καλονίκη επαναλαµβάνει τα τελευταία λόγια 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Πίνω από τούτο το κρασί  

Τον όρκο µου σφραγίζω 

Κι αν το κρασί γίνει νερό 

Δε θα σε υπολογίζω!!! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ [απευθύνεται στις υπόλοιπες] 

Ορκίζεσθε λοιπόν κι εσείς µαζί µου κορασίδες; 

ΟΛΕΣ 

Όλες µας ορκιζόµεθα, µε βούλες και 

σφραγίδες!!! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Δώσε λοιπόν, να πιω εγώ, ν’ αρχίσω τη θυσία, 

Καθότι είµαι απ’ όλες σας η πιο σωστή κυρία! 

Ετοιµάζεται να πιει, αλλά η Καλονίκη αντιδρά 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Για στάσου Λυσιστράτη µου, 
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θέλω µερίδα ίση. 

Άν θέλεις η φιλία µας  

δω να, να ξεκινήσει! 

Ακούγεται θόρυβος από µακριά και η Λυσιστράτη 

αφήνει τη στάµνα, την οποία παίρνει αµέσως η 

Καλονίκη και πίνει 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

Μα τι φωνές ακούγονται, τι γίνεται εκεί πέρα; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ [κοιτάζει απ το παράθυρό της 

µακριά] 

Μη σκιάζεσαι, ηρέµησε 

µικρή µου θυγατέρα! 

Κοιτάξτε! Στην Ακρόπολη 

Εφτάσαν οι γριούλες 

και το ναό επιάσανε 

είναι γενναίες ούλες! 

Σύρε στη Σπάρτη Λαµπιτώ  

όλα να τα φροντίσεις 

και όσα συµφωνήσαµε 

να πραγµατοποιήσεις !  

Τις άλλες δε Λακώνισες 

 όµηρους θα κρατήσω 

και πάνω στην Ακρόπολη  

όλες εκεί θα κλείσω! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Μα κι αν οι άντρες θέλουνε 

να έρθουν εναντίον;  
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Φέρε τον έλεγχο χαζή,  

για να σου βάλω µείον! 

Η βία τόσο εύκολα,  

τις πύλες δε θα ανοίξει 

Προτού ο καθένα απ αυτούς, 

 τούτο µας αποδείξει: 

Τους όρους που εβάλαµε 

Πιστά να εκτελέσουν 

Αλλιώς να πάν’ στον Ολυµπο 

Κι από ψηλά να πέσουν! 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ 

Κι αν πάλι... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ [θυµωµένη] 

Μας γκάστρωσες πια! Πιείτε και φύγαµε! 

Πίνουν και µία µία φεύγουν από τη σκηνή 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

4.είσοδος γερόντων-χορογραφία 
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

 

µουσική... µπαίνουν στη σκηνή ο χορός των 

γερόντων. Ολοι κρατάνε κλαδιά δέντρων στους 

ώµους, ενώ ο γέρος 1 κρατά κι ένα δαδί αναµµένο. 

Μπροστά, περπατά και καθοδηγεί, ο Κορυφαίος µε 

κλαδιά κι ένα δαδί αναµµένο... 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Ελάτε παλικάρια µου... 

ΓΕΡΟΣ1 

Εµάς λέει παλικάρια; 

Που ούτε για επιδόρπιο  

δε µας θέλουν τα λιοντάρια;;; 

ΓΕΡΟΣ 2 

Πάψε βρε παλιοχούφταλο και µη µιλάς 

Προχώρα και µη σταµατάς, 

Για θα σου φύγει η µασέλα. 

Ααααχ, πού είναι ένα άλογο µε σέλα;;; 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Οπως έλεγα και πριν... 

Βαστάτε παλικάρια µου 

Λεπτό µη σταµατάµε 

Ελάτε από πίσω µου  

Κι από την ανηφόρα πάµε! 
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ΓΕΡΟΣ3 

Κάτι σε κυλιόµενες σκάλες δεν έχει; 

Πονέσαν τα παπάρια µου 

Η Ακρόπολη πόσο ακόµη να απέχει; 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Τις κάργιες όλες να κάψουµε 

Που ‘χουν µεγάλο θράσος! 

Το στόµα τους να πάψουµε 

Θα βάλουµε φωτιά στο δάσος! 

ΓΕΡΟΣ 1 

Αλίµονο ο δύστυχος 

Μου φεύγει ο καθετήρας 

Είµαι και θεονήστικος 

Γαµώ το βρακί της Ήρας! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ [συνεχίζει το βιολί του] 

Με τούτα τα ξερόκλαδα 

Που φέρνουν στην πλάτη πόνο 

Φωτιά θα τους ανάψουµε 

µη χάνουµε άλλο χρόνο! 

Φύσα τη φωτιά βρε γέροντα 

Μη λάχει και µας σβήσει 

Πώς αλλιώς θα κάψουµε αυτές; 

Δε βλέπω άλλη λύση! 

 

Ο γέρος 1 που κρατάει το δαδί προσπαθεί να 

φυσήξει τη φωτιά να δυναµώσει 
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ΓΕΡΟΣ 1 

Φουουουουου και ξανά φουουου 

Μου τέλειωσε η ανάσα 

Μα δόντια πια δεν έχω, αχού 

Παρά µασέλα για τη µάσα! 

Ελάτε γέροντες κι εσείς 

Κοντά µου, πλησιάστε 

Βάζω τη δάδα καταµεσής 

Σφιχτείτε αλλά ... µην κλάστε! 

 

Πλησιάζουν και οι άλλοι γέροντες και όλοι µαζί 

φυσάνε τη δάδα. Ο Κορυφαίος παρακολουθεί που 

αρπάζει η φωτιά 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Ω µα το Δία, τι φωτιά! 

Σα σκύλα λυσσασµένη!  

Χορεύει κι ετοιµάζεται 

Να κάψει µανιασµένη! 

Τα θηλυκά που κλείστηκαν 

Μες στης Ακρόπολης τα τείχη 

Ωωωω βοηθήστε όλοι σας! 

Το σχέδιο να πετύχει! 

Τις πόρτες θα χτυπήσουµε 

Να δούµε, θα ανοίξουν; 

Μα αν όλες τότε αρνηθούν 

Οι καπνοί µας θα τις πνίξουν! 
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Οι άντρες συνεχίζουν το δρόµο τους ενώ παράλληλα  

τραγουδάνε 

 

ΓΕΡΟΙ 

Μαρτύριο µας φαίνεται τούτη η ανηφόρα... 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Αφήστε τη µουρµούρα πια, 

Ελάτε, πάρτε φόρα! 

ΓΕΡΟΙ 

Γυναίκες, παλιοθήλυκα, 

Θα σας εκδικηθούµε... 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Στάχτη να γίνετε όλες σας 

Το δίκιο µας να βρούµε! 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

Όποια στα χέρια µας βρεθεί, 

Τότε αλίµονό της! 

Αµέσως θ’ αλυσοδεθεί 

Θα χάσει το µυαλό της! 

 

Εκείνη την ώρα περνάει µια κοπέλα ανυποψίαστη, 

κουνιστή και λυγιστή κρατώντας µια στάµνα στον 

ώµο. Τη βλέπουν οι γέροι και ο κορυφαίος, ο οποίος 

δίνει διαταγή 
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Να το το παλιοθήλυκο 

Πάρτε τη στο κυνήγι 

Απ το θυµό µου έχω ίλιγγο 

Γραπώστε τη, µη φύγει! 

 

Και καθώς οι γέροι παλεύουν να πιάσουν την 

κοπέλα, βγαίνει ο χορός των γυναικών απ την 

άλλη. Ακούνε φωνές... 

 

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

5.σπίρτο-χορός γυναικών 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Τι βλέπουν τα µατάκια µου, 

Τ’ αυτιά µου τι ακούνε; 

Τη Στατυλλίδα πιάσανε 

Οι γέροι µπελά θα βρούνε! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Βλέπω και φλόγες και καπνό! 

Κοντά µας πλησιάζουν 

Που να πέσουν όλοι απ το γκρεµνό 

Όλοι τους µ αηδιάζουν! 

 

Οι γέροι πλησιάζουν µαζί µε τον Κορυφαίο ενώ η 

Στατυλλίδα καταφέρνει και τους ξεφεύγει και τρέχει 

απ την πλευρά των γυναικών 
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ΣΤΡΑΤΤΥΛΙΔΑ 

Σας ξέφυγα παλιόγεροι! 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Τι κάνετε εκεί παλιάνθρωποι; 

Στα µούτρα θα σας φτύσω! 

Δεν ντρέπεστε ξεδιάντροποι; 

Όλους θα σας ξεσκίσω! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Για µάζεψε τη γλώσσα σου 

Μην έρθω και στην κόψω! 

Σήκω και φύγε τώρα δα 

Να µη σ’ αφαλοκόψω! 

ΓΕΡΟΣ 1 

Μα ποιος θα το περίµενε; 

Αυτές είναι χιλιάδες! 

Φυτρώνουνε από παντού, 

Κόρες, γριές, µανάδες! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Τι έγινε;;;; Κωλώσατε; 

Χεστήκατε από το φόβο; 

Κολόγεροι, σωπάσατε; 

Δειλούς όλους σας κόβω!!! 
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Θα πάρουµε όλοι τα κλαδιά 

Βρωµούσες, παλιολάµιες! 

Πάνω σας θα πέσουν σα ραβδιά 

Να λιώσετε σα µπάµιες! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3 

Για κάντε πως πλησιάζετε! 

Πανάθλια γεροντάκια! 

Τα κόκαλά σας τρίζουνε! 

Σας λείπουν και τα δοντάκια! 

ΓΕΡΟΣ 3 

Κανείς δεν ήταν πιο σοφός 

Από τον Ευρυπίδη 

Που τις γυναίκες πάντοτε 

Τις τσάκιζε στο βρισίδι! 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Εµπρός γυναίκες, τα σταµνιά 

Πάρτε στα χέρια σας όλες! 

Κρίµα που δεν έχουµε πάνω µας 

Σάπιες να φάνε φόλες! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Γιατί θεοκατάρατες εφέρατε νερό; 

ΣΤΑΤΤΥΛΙΔΑ 

Έχουµε όρκο ιερό! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Κι εσύ ψοφίµι; Γιατί κρατάς φωτιά; 

ΓΕΡΟΣ 1 

Για να σου κάψω, λάµια, τα αυτιά! 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 3 

Δε θα προλάβετε άχρηστοι! 

Γιατί θα βραχείτε όλοι! 

Οι φλόγες σας θα σβήσουνε 

Και θα σφιχτούν οι κώλοι! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Θα ρίξεις στη φωτιά νερό;;; 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Με τραγούδι και χορό!!! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Σε λαµπαδιάζω στη στιγµή λάµια! 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Κι εγώ σε λούζω µπάµια! 

6.splash 

Η κορυφαία ρίχνει νερό πάνω στον κορυφαίο και 

όλες οι γυναίκες µαζί  λένε! 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Με τις υγείες σου! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Με ξεπάγιασες µε τις βλακείες σου! 

ΣΤΑΤΤΥΛΙΔΑ 

Μήπως ήθελες να ανάψει πρώτα το θερµοσίφωνο; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Την άλλη φορά θα υπογράψουµε προσύµφωνο! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Τράβα τώρα στη φωτιά κοντά να σταθείς 

Και κάτσε κάνα µισάωρο µήπως και ζεσταθείς! 
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Ο Κορυφαίος και οι γέροι είναι έξαλλοι ενώ οι 

γυναίκες κουνιούνται περήφανες και απειλητικές  

πέρα δώθε µε τις στάµνες στα χέρια. Ο Κορυφαίος 

κλαίγεται 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Μούσκεµα µε έκανες µωρή 

Μουλιάσανε τα παπάρια 

Κι οι όρχεις µου εµοιάζουνε 

Σαν του ταβλιού τα ζάρια! 

Ρε σεις γερόντια ορµήστε τους  

Τι κάθεστε και κοιτάτε;;; 

Ηλίθιοι, πανίβλακες 

Τα σωθικά τους φάτε! 

 

Οι γέροι κωλώνουν... 

 

ΓΕΡΟΣ1 

Εεεεε... ξέρεις κυρ Κορυφαίε  µου... 

Αυτές είναι λυσσασµένες... 

Δεν καθαρίζεις εσύ γενναίε µου 

Μ’ αυτές τις αλλοπαρµένες;;; 

ΓΕΡΟΣ 2 

Σωστά τα λέει ο γέροντας 

Με σένα τα χουν βάλει 

Άσε που µε πονάει ο τένοντας 

Τον ώµο µου έχω βγάλει! 
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ΓΕΡΟΣ 3 

Εεεεε ... και µένα η κοιλίτσα µου 

Με κόβει και πονάω 

Μήπως να γυρίσω στη φωλίτσα µου; 

Πάντως κοντά στις κάργιες δεν πάω! 

 

Οι γυναίκες γελάνε όλες µε τη δειλία των γερόντων 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Χεστήκατε απάνω σας ψευτόµαγκες, για πλάκα! 

ΣΤΑΤΤΥΛΙΔΑ 

Πάµε να τους ρίξουµε κι άλλο νερό να βουλιάξουν 

σαν τη βάρκα! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Μήπως να τους µοιράσουµε και λίγες σερβιέτες; 

Σαν γυναικούλες µοιάζουνε, που µας το παίζουν 

και βεντέτες! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Πάψε µωρή παλιοσουπιά που πήρες και αέρα!!! 

Που να σου πάρει ο διάολος τη µάνα και τον 

πατέρα! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Λίγα τα λόγια σου χαλβά, για θα σε λούσω τώρα 

Δε µας σταµατά κανείς τώρα πια, έχουµε πάρει 

φόρα! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Ρε σεις παλιόγεροι, χούφταλα και κολώστρες 

Βαράτε τες και λιώστε τες µε τις µυγοσκοτώστρες! 
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ΓΕΡΟΣ 1 

Εεεε... µη τις βλέπεις έτσι Κορυφαίε µου... 

ΓΕΡΟΣ 2 

Είναι πολύ καλές κατά βάθος... 

ΓΕΡΟΣ 3 

Μήπως, λέω µήπως, κάναµε εµείς κάποιο λάθος; 

ΓΕΡΟΣ 1 

Εεεε... φαίνεται πως αυτές τις µέρες θα αδιαθε- 

τήσουν.... 

ΓΕΡΟΣ 2 

Σωστά, σωστά, γι αυτό δεν έχουν όρεξη µε µας να 

συζητήσουν... 

ΓΕΡΟΣ 3 

Κι έτσι όπως τις κόβω τώρα δα... σίγουρα θα µας ... 

πηδήσουν!!! 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Γυναίκες!!! Ορµάτε τους! Μη χάνουµε άλλο χρόνο! 

Τις στάµνες ρίξτε επάνω τους, να λιώσουνε στον 

πόνο!!! 

 

Οι γυναίκες, κάνοντας τις ίδιες κινήσεις µε τις 

στάµνες στα χέρια, φωνάζουν όλες µαζί  

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ει ... οπ, έι... οπ... ει ... οπ! 

Οι άντρες απορούν... 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Τι κάνουν τώρα αυτές εκεί; 

Μήπως χορογραφία; 
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ΓΕΡΟΣ 1 

Δεν ξέρω κορυφαίε µου 

Μην πω και µαλακία! 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Απάνω τους γυναίκες µου! 

 

Οι γυναίκες ρίχνουν όλες νερό µε τις στάµνες στους 

γέρους και στον κορυφαίο και πριν εκείνοι 

προλάβουν να αντιδράσουν, γελάνε και κλείνονται 

µέσα στα τείχη πάλι! Οι γέροι είναι µούσκεµα, 

κοιτάζουν το κοινό και λένε... 

7.βρεγµένα ρούχα 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Τι έγινε ρε παιδιά; Γιατί µοιάζω µε µπουγάδα; 

ΓΕΡΟΣ 1 

Πω πω πώς την πατήσαµε! Εσβησε και η δάδα! 

ΓΕΡΟΣ 2 

Κι εµένα µόλις σούφρωσε η άσπρη µου γενειάδα! 

ΓΕΡΟΣ 3 

Έπρεπε να τις τσακίζαµε µε την περικοκλάδα! 

 

Οι άντρες αρχίζουν να ψευτοκλαίνε και να 

πηγαίνουν πέρα δώθε για να στεγνώσουν...  
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ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 

 

8.είσοδος τοξοτών 

 

Μπαίνει ο Πρόβουλος µε µερικούς τοξότες. Τους 

δίνει παραγγέλµατα, αλλά αυτοί πάνε αλλού γι 

αλλού 

 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ένα – δύο, ένα – δυο, ένα – δύο, ένα – δυο! ... Από 

δω βρε ηλίθιοι! Ένα – δύο, ένα δυο, ένα – δύο, ένα 

– δυο! ... Χάιντε, αράξτε! 

 

Οι τοξότες κάθονται στο πάτωµα. Ο Πρόβουλος 

φρικάρει 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ε γαµώ το Γενικό Επιτελείο Στρατού!  

Σηκωθείτε όρθιοι ρε, που µου αράξατε σαν τις 

γκιόσες!  

Τοξότες είστε εσείς ρε ή ξεπουπουλιασµένες 

κλώσες;;; 

 

Οι τοξότες σηκώνονται όρθιοι ... 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τοξότες! ΠΡΟΣΟΧΗ! 
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Οι τοξότες κάθονται προσοχή! Μετά από λίγο 

αρχίζουν να ξύνονται. Ο ένας στα αχαµνά του, ο 

άλλος στο αυτί του και ο τρίτος στα µαλλιά του 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τι κάνετε εκεί ρε ρεµάλια; ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ;;; 

ΤΟΞΟΤΗΣ 1 

Πρόβουλε, σόρρι κιόλας, αλλά έχω πιάσει αράχνες 

εκεί κάτω...  

ΤΟΞΟΤΗΣ 2 

Κι εµένα Πρόβουλε, µε τρώει το αυτί µου... Εχω 

πιο πολύ κερί απ ό,τι η λαµπάδα που µου πήρε η 

νονά µου για το Πάσχα! 

ΤΟΞΟΤΗΣ 3 

Εγώ Πρόβουλε, έχω ψείρες στο κεφάλι µου και µε 

γαργαλάνε. Χαχαχαχα. 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

ΣΚΑΣΜΟΣ!!! 

ΤΟΞΟΤΕΣ 

ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΟΒΟΥΛΕ! 

 

Ο Πρόβουλος πλησιάζει τους γέροντες και τον 

κορυφαίο που κάθονται σε µιαν άκρη σαν 

κακοµοίρηδες... 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Περιττό να σας πω χούφταλα 

ότι στο Διόνυσο γίνεται της Πόπης! 

Στην Εκκλησία του Δήµου ήµουν... 
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Τι έκανες εκεί; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Είχα πάει να ανάψω ένα κεράκι! 

Μη µε διακόπτεις βλάκα! 

Στην εκκλησία του Δήµου ήµουν 

Κι από κει άκουγα τις φωνές και τα ουρλιαχτά των 

γυναικών! 

Τη µέρα που ο Δηµόστρατος 

έλεγε, πως τα πλοία 

δεν πρέπει να υπάγουνε µέχρι τη Σικελία, 

γλεντούσε η γυναίκα του  

και πηδιότανε σαν κυρία!  

Αυτός από τη µια Ζακυνθινούς 

ζητούσε να καλέσει 

Κι η άλλη σαν τη Τζούλια,  

στα τέσσερα είχε πέσει! 

Αυτά ακούω το φελέκι µου µέσα γαµώ 

Κι από το παράθυρο θα πάω να πηδηχτώ! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Αααααχ, Πρόβουλε, Πρόβουλε 

Άσε, κι εµείς την πατήσαµε, την πατήσαµε... 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τι σκατά τα λες διπλά ρε Κορυφαίε; 

Η Καρέτα – Καρέτα είσαι; 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Με τόσο νερό επάνω µου, λογικό δεν το βρίσκεις  

Πρόβουλε γενναίε; 

Μα αλίµονο αν  µάθαινες τώρα δα 
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Τα ρεζιλίκια τα δικά µου... 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Δε διάβασα το σενάριο,  

Δεν είχα τα γυαλιά µου! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Μας πρόσβαλαν τα τσόκαρα 

Μας έκαναν µουσκίδια 

Σαν γόπα τώρα κολυµπούν 

Τα δυο µου τα ... [βήχει] φρύδια! 

ΤΟΞΟΤΕΣ 

Σοκαριστικό! 

ΓΕΡΟΝΤΕΣ 

Εξωφρενικό! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Είπα κι εγώ ρε πούστη µου...  

Είσαι κατουρηµένος; 

Πού να ξερα ο άµοιρος  

ότι είσαι µουσκεµένος! 

Καλά να πάθουµε ωρέ  

Μια κι είµαστε όλοι βλάκες 

Αφού µας βρέχουν τα παλιογύναια 

Μ ένα σωρό κανάτες... 

ΤΟΞΟΤΕΣ 

Είµαστε βλάκες... 

ΓΕΡΟΙ 

Είµαστε βλάκες! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Μ αρέσει η αυτογνωσία σας! 

Εµ, άµα ο άλλος φίλε µου τρέχει στον χρυσοχόο 
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Κρατώντας περιδέραιο σαν τον γκέι υδροχόο 

Και λέει µε παράπονο και µε λαχτάρα τούτα: 

«Ξέρεις της γυναικούλας µου της έσπασε η τρύπα 

και µου πε να ρθω να σε βρω, 

αλλιώς δε θα µου πάρει ... πίπα! 

ΓΕΡΟΙ 

Ορίστε;;; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Προσπαθούσε να κόψει το κάπνισµα ο άνθρωπος 

βρε, πού πήγε το µυαλό σας; Συνεχίζω! 

«Να της το φτιάξεις άµεσα την τρύπα να της 

κλείσεις 

Χοντρό να είναι και σκληρό, κοίτα να µην 

αργήσεις»! 

Να, πάρ’ τα ηλίθιε! [µουτζώνει τον εαυτό του] 

ΤΟΞΟΤΕΣ [µουτζώνουν τον εαυτό τους] 

Να, πάρ’ τα ηλίθιε! 

ΓΕΡΟΙ [µουτζώνουν τον εαυτό τους] 

Να, πάρ’ τα ηλίθιε! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Αµ το άλλο; 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Εχει κι άλλο; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Χειρότερο, ανήκουστο, χοντρό, πολύ µεγάλο! 

Τρέχει ο άλλος ο χαλβάς 

Στον παπουτσή, στο κέντρο 

Που χει το παλαµάρι του 

Ίσαµε µε ένα µέτρο! 
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«Ξέρεις, της γυναικούλας µου το πόδι την πληγώνει 

γιατί η γόβα είναι σκληρή και µέσα δεν το χώνει! 

Πήγαινε απ το σπίτι µας να της το σκάψεις κι άλλο 

Μ αυτό το εργαλείο σου που ναι πολύ µεγάλο»! 

Να, πάρ’ τα ζώον! [µουτζώνει τον εαυτό του] 

ΤΟΞΟΤΕΣ [µουτζώνουν τον εαυτό τους] 

Να, πάρ’ τα ζώον! 

ΓΕΡΟΙ [µουτζώνουν τον εαυτό τους] 

Να, πάρ’ τα ζώον! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τέτοια θέλαµε, τέτοια πάθαµε! 

Εγώ είµαι ο Πρόβουλος µωρέ 

Μ ατσάλινα παπάρια 

Γι αυτό θα ρίξω µε µοχλούς 

Της πύλης τα δοκάρια! 

Χρειάζοµαι τα χρήµατα 

Που χουνε κλείσει µέσα 

Παµπόνηρες, αλήτισσες 

Χωρίς καθόλου µπέσα! 

 

Ο Κορυφαίος γελάει. Τον βλέπει ο Πρόβουλος 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Γιατί γελάς βρε όρνεο, βρεγµένη πατσαβούρα; 

Θα φας κλωτσιά στον κώλο σου, να πάρεις καµιά 

σβούρα! 

Εµπρός, παλιοτεµπέληδες σηκώστε τον πισινό σας! 

Στα χέρια πάρτε τους µοχλούς γαµώ και το στανιό 

σας! 
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Εγώ θα κάτσω µακριά να ανάψω ένα τσιγάρο 

Για να γλιτώσω µάγκα του το ... γυναικείο χάρο!!! 

 

Οι τοξότες και οι γέροντες παίρνουν τους µοχλούς κι 

ο ένας πίσω απ τον άλλο φωνάζουν όλοι µαζί 

 

ΟΛΟΙ 

Εµπρόοοοοος! Πίσωωωωωωω! ... Εµπρόοοοοοος! 

Πίσωωωωω! Εµπρόοοοοοοος... 

 

Ανοίγει η πύλη και βγαίνει η Λυσιστράτη. Από πίσω 

ακολουθούν και οι υπόλοιπες γυναίκες κρατώντας 

από ένα πλάστη στα χέρια τους. Οι τοξότες και οι 

γέροι τις βλέπουν και τροµάζουν, ενώ ο Πρόβουλος 

πιο κει κάνει το τσιγάρο του 

 

ΤΟΞΟΤΕΣ – ΓΕΡΟΙ 

Πίιιιισω µάγισσες!!! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Τι έγινε αγοράκια; Λαµπάντα χορεύετε; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Α µωρή σκύλα! Τοξότες!!! Δέστε τη! 

 

Οι τοξότες πιάνονται χέρι – χέρι και δειλά 

πλησιάζουν προς τη Λυσιστράτη 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Βρε άσταδιάλα από δω, του κώλου οµάδα «ΔΙΑΣ»! 

Μα το θεό βρε λείψανα, όποιος κι αν µε αγγίξει 
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Τους όρχεις του θα πνίξω τώρα δα 

Και δεν θα ξαναπηδήξει! 

 

Οι τοξότες φοβούνται και τρέχουν πίσω 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ [προς τους τοξότες που φεύγουν] 

Ρε σεις!!! Τι φοβηθήκατε; Τραβήξτε τα µαλλιά της 

Δέστε τη χειροπόδαρα να χάσει τη λαλιά της! 

 

Βγαίνουν µπροστά ξανά πιο δειλοί οι τοξότες. 

Βγαίνει όµως µπροστά και µια γυναίκα µε τον 

πλάστη 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Πού πάτε βρε κλανόµαγκες; 

Βλέπετε αυτόν τον πλάστη; 

Μες στον πρωκτό σας όλος θα µπει 

Μάρτυς µου η Ιοκάστη! 

 

Οι τοξότες φεύγουν πάλι 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τι στο διάλο γίνεται εδώ χάµου;  

Τοξότες είστε εσείς ωρέ; 

`Η η Μπάρµπι η φεριτόπια; 

Δύσπνοια µ έπιασε τώρα δα 

Φέρτε τα στηθοσκόπια! 

Κλείστε το στόµα τους γαµώ 

Φέρτε τους το µοχλό κολλάρο! 
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Θα ρχόµουν εκεί να κάνω χαµό 

Αλλά φουµάρω το τσιγάρο! 

 

Οι δόλιοι οι τοξότες κάνουν µια τελευταία 

προσπάθεια µε ένα βήµα µπροστά και δύο πίσω να 

πλησιάσουν τι γυναίκες, αλλά πετάγεται µπροστά 

άλλη µια γυναίκα... 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Μπουµπούκια µου κοπιάσετε 

Ελάτε εδώ κοντά µας 

Στην πλάτη σας θα µπήξουµε 

Τα νύχια τα µακριά µας! 

9.τοξότες φεύγουν 

Οι γυναίκες κοιτάζουν τα νύχια τους και σχολιάζουν 

η µία στην άλλη, ενώ παράλληλα οι τοξότες τρέχουν 

και φεύγουν απ τη σκηνή 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μωρή, έχεις κάνει γαλλικό; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Ναι, µωρή, για την παράσταση τα’ κανα! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Εγώ έκανα ηµιµόνιµο, για να µου µείνει και µετά 

την παράσταση! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3 

Εγώ έβαλα ψεύτικα! Τα χε σε προσφορά ο Χόντος! 
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Ο Πρόβουλος έχει θυµώσει που έφυγαν οι τοξότες 

του 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Αλίµονο, ο δύστυχος, τι µου’ µελλε να πάθω 

Μήπως να την κάνω κι εγώ σιγά – σιγά 

Για διακοπές στη Σκιάθο;;; 

ΓΕΡΟΝΤΙΑ µου, βοήθεια, βάλτε ένα χεράκι 

Εγώ θα είµαι λίγο πιο κει 

Να κάνω τσιγαράκι... 

 

Οι γέροντες σηκώνονται όρθιοι και ο Πρόβουλος 

πάει στην άκρη πάλι κι ανάβει άλλο ένα τσιγάρο 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μα το Δία τον πηδήκουλα! Μυαλό δε βάζουν τούτοι 

Βραδιάζει και δεν έβαλα τη µάσκα µε γιαούρτι! 

Να σας ενηµερώσω βλήµατα, πώς µέσα από τις 

πύλες 

Έχω τέσσερις λόχους γυναικών που µοιάζουνε µε 

σκύλες!!! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Σιγά κουκλίτσα µου. Πού τα βρήκε τα λεφτά η 

παραγωγή για τέσσερις λόχους;;; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Έχουν φτηνό µεροκάµατο! 

Πρόσεξέ µε Προβουλάκι µου! 

10.ντραµς 

Σκορδοκρεµµυδοµελιτζανοκολοκυθοµανάβισσες! 
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Ζαµπονοτυροπιτσοκρουασανοφρεντοκαπουτσινοφο

υρνάρισσες! 

 

Βγαίνουν έξω ένα σωρό γυναίκες µε σφουγγαρίστρες 

στα χέρια. Η Λυσιστράτη τους δίνει παραγγέλµατα 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Επ ώµου, άρµ! 

 

Οι γυναίκες φέρνουν τις σφουγγαρίστρες και τους  

πλάστες στον αριστερό ώµο 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Παρουσιάστε, άρµ! 

 

Οι γυναίκες φέρνουν τη σφουγγαρίστρα και τους 

πλάστες µπροστά στο µάτι τους. Οι γέροι 

τροµοκρατούνται... 

 

ΓΕΡΟΙ 

Την κάτσαµε! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Παρά πόδα, άρµ! 

 

Οι γυναίκες φέρνουν σφουγγαρίστρες και πλάστες 

στο πλάι... οι γέροντες ξεφυσάνε µε ανακούφιση 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Λοιπόν; Τα βλέπεις Προβουλάκι µου; 
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Ψέµατα δεν σου είπα! 

Χάιντε να ψάξεις να κρυφτείς 

Σε µιας κουφάλας τρύπα! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Μα την αλήθεια, εκπλήσσοµαι 

Με την παληκαριά σας 

Και µεταξύ µας να σας πω 

Το λέει η καρδιά σας! 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Ρε Πρόβουλε, αγόρι µου, 

Μη να σαι ζαλισµένος 

Τι κολακεύεις τώρα αυτές; 

Μπας κι είσαι ερεθισµένος;;; 

Δε σου πα πως µας ρίξανε  

νερό µε τις λεκάνες; 

Δε βλέπεις και µονάχος σου  

όλες τους τις πλεκτάνες;;;; 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Το χέρι µην τολµήσετε 

Να απλώσετε σε καµία 

Γιατί θα σας τα κόψουµε 

Βρε µα την Παναγία! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Κι εγώ θα κάτσω φρόνιµα  

και άχνα δε θα βγάλω 

Μα σαν µ αγγίξεις γέροντα 

Θα σου πατήσω κάλο! 

ΓΕΡΟΣ 1 

Ε ρε ζηµιά που πάθαµε 
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Φαντάζουµε όλοι βλάκες  

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Καλά, µην απελπίζεσαι 

Πριν ήµασταν µαλάκες! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Πες µας κάτι καινούριο! 

Οµως, να µάθω καίγοµαι, 

Και άλλο δεν κρατιέµαι 

Τι θέλετε στην Ακρόπολη; 

Αντε, γιατί κατουριέµαι!!! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Κρατάµε όλες τα χρήµατα 

Και το χρυσό της πόλης 

Μια και µε τον πόλεµο γίναν όλα πια 

Εξώλης και προώλης!  

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ναααα! Νοµίζετε πως γίνεται ο πόλεµος για το 

χρήµα; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ε ναι βρε µαναράκι µου, δεν είναι µεγάλο κρίµα; 

 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Μπααααα; Και τι σκέφτεσαι να κάνεις θηλυκή 

Δρακουµέλ;;; 

ΛΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ενα παστίτσιο µε µπεσαµέλ!  

Βρε ασταδιάλα από δω που θα µε πεις και 

Δρακουµέλ τέτοια γυναικάρα! 
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Λοιπόν, θα γίνω φύλακας χρηµάτων! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Εσύ;;;; Φύλακας χρηµάτων; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ακριβώς! Και για να τα φτάσει κάποιος 

Θα περάσει πρώτα επί πτωµάτων! 

Και να σου πω και κάτι άλλο; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ωχ, έχει κι άλλο; Κιρσούς θα βγάλω ο πούστης! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Τα χρήµατα του σπιτιού βρε Πρόβουλε, ποιος τα 

φυλάει; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Η πεθερά µου! ... Εεεε εννοώ εσείς οι γυναίκες! Μα 

δεν είναι το ίδιο πράγµα! Εµείς µ αυτά τα χρήµατα 

θα πολεµήσουµε! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ΔΕΝ πρόκειται να σας αφήσουµε!!! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Και την πόλη µωρή τρελή, πώς θα τη σώσουµε;;;; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Εµείς θα σας γλιτώσουµε!!! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

ΕΣΕΙΣ;;; 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΜΕΙΣ!!! 

ΓΕΡΟΝΤΕΣ 

ΑΥΤΕΣ;;; 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Θα την κλείνουµε όλη την αντωνυµία τώρα; 

Αφήστε µε να µιλήσω τώρα που έχω πάρει φόρα! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Κι αν δε θέλω να σωθώ; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ε τότε θα χαρακωθώ! 

Θα σε σώσω µε το ζόρι! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Σιγά µη σου πέσει το µισοφόρι! 

Για µίλα το λοιπόν 

Πονοκέφαλος µ έπιασε 

Θα χρειαστώ ντεπόν! 

 

Ο Πρόβουλος ξύνει το όργανά του. Τον βλέπει η 

Λυσιστράτη 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Εσύ όταν έχεις πονοκέφαλο, πιάνεις τα παπάρια 

σου;;; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Εχω εξάψεις απ τα µαστάρια σου!!!  

Μίλα επιτέλους! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Εµείς αυτόν τον πόλεµο,  

που τρώει την Ελλάδα, 

πρώτες τον ανεχτήκαµε  

µε τόση φρονιµάδα! 

Καθόλου δε µιλούσαµε 
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Βουλώναµε τα στόµατα 

Απλά συγκατοικούσαµε 

Κι ας νιώθαµε σαν πτώµατα ... 

Ακόµη κι όταν βλέπαµε 

  Να κάνετε µαλακίες 

 Ποτέ δε σας ενοχλήσαµε 

Ήµασταν σωστές κυρίες! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Αααα! Εγώ ποτέ δε θα µπορούσα να το βουλώσω! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Θέλεις το στόµα σου τώρα εγώ να στο ξηλώσω;;; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Καλά, χαλάρωσε λίγο, µη σου ανέβει το ουρικό οξύ 

καηµένε! 

Λύσε µου µια απορία βρε Προβουλάκι µου! 

Μα πώς τα καταφέρατε µε τόση κουταµάρα; 

Που είσαστε όλοι σας µωρέ δυο χαρές και µια 

τροµάρα; 

Ο άντρας µου απαγόρευσε σε κείνον να µιλάω 

Γι αυτό κι εγώ εσένανε το ίδιο σε ρωτάω. 

Αν δεν καθίσω, µου λεγε, ήσυχη στα αβγά µου 

Θα µου σπαγε µε τη ρόκα µου όλα τα κόκαλά µου! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ω, µα το Δία, στα’ λεγε καλά ο άντρας σου!!! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Καλά µου τα λεγε; Καλά µου τα λεγε;;; 

Ελα µου θεέ παράλογε!!! 

Μη νοµίζετε ότι δε σας ακούσαµε στο δρόµο µια 

φορά 
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Να λέτε µεταξύ σας και τόσο φανερά 

Πως άντρας δεν απέµεινε κανείς µέσα στη χώρα 

Κι όλοι σας απορούσατε το τι θα κάνετε τώρα! 

Γι αυτό κι εµείς σκεφτήκαµε, όλες να µαζευτούµε 

Τον πόλεµο να παύσουµε, τους άντρες µας να 

βρούµε! 

Γι αυτό σου λέω Πρόβουλε, σκάσε και βούλωσέ το 

Και το σπαθί το µυτερό στην άκρη άφησέ το! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Εγώ να σκάσω µωρή καταραµένη; 

Εσύ να σκάσεις, κότα µαδηµένη! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Εγώ να σκάσω βρε άχρηστο ρεµάλι; 

Εσύ να σκάσεις, σκληρόπετσο βουβάλι! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Εγώ να σκάσω µωρή σαφρακιασµένη; 

Εσύ να σκάσεις, αναθεµατισµένη! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Εγώ να σκάσω βρε γάιδαρε βρωµιάρη;... 

Εσύ να σκάσεις µουλά... 

Τους διακόπτει η γυναίκα 2 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Εεεε, συγνώµη που διακόπτω αυτόν τον 

εποικοδοµητικό διάλογο, αλλά µήπως να το 

προχωρήσουµε λίγο το θεµατάκι, γιατί καθόµαστε 

εδώ τόση ώρα και σας ακούµε οι αλιβάνιστες; 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 

Γιατί εµείς τι κάνουµε; Άσε που θα χάσουµε και το 

µατς στην τηλεόραση! 
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ΓΕΡΟΣ 1 

Ποιοι παίζουν; 

ΓΕΡΟΣ 2 

Αρης – Ηρακλής φίλε, για το κύπελλο! 

Οι γέροι δυσανασχετούν 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μα µου τη δίνει ο Πρόβουλος! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Και µένα µου τη δίνει η σκύλα 

Που µας πουλάει τσαµπουκά φορώντας τη 

µαντήλα! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Α ώστε σε ενοχλεί το µαντήλι µου; 

Τώρα θα δεις,  

Μην κατεβάσω κανένα καντήλι µου! 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ! Φορέστε του τούτο εδώ [βγάζει το 

µαντήλι της] 

Και δώστε του και τη ρόκα 

Καλάθι φέρτε ψάθινο 

Για να κλωσήσει η κότα! 

Βάλτε τον κατάχαµα 

Να φάει τα κουκιά 

Μια και τώρα ο πόλεµος  

Είναι των γυναικών δουλειά! 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Ελάτε εδώ γυναίκες, καθεµιά σας 

Κι αφήστε κάτω τα σταµνιά σας 

Όλες µαζί να ενωθούµε µια και στο χορό όλες θα 

µπούµε! 
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Ποτέ µου δεν κουράζοµαι 

Και δε λιγούν τα γόνατά µου 

Θέλω να κάνω το κάθε τι 

Που µε προστάζει η κυρά µου! 

 

Οι γυναίκες πηγαίνουν στο Πρόβουλο και κάνουν 

ό,τι τους είπε η Λυσιτράτη. Εκείνος αντιστέκεται... 

 

11.λυσιστρατούλες 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ακόµη κι αν ο έρωτας συνέχεια επιµένει 

Κι η Αφροδίτη η άτιµη η Κυπρογεννηµένη 

Πόθο σκορπούν που αχόρταγος σ’ όλο το σώµα µας 

µπαίνει...  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ααααααααχ... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Σκάστε λυσσάρες! 

ΑΝΤΡΕΣ 

Αααααχχχχ... 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Σκάστε µουλάρια! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ακόµη κι αν οι άντρες µας σαν θα χουν 

σηκωµάρες, εµείς θα τους λέµε λόγια άσχετα... 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Δηλαδή; 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Αρες, µάρες, κουκουνάρες! 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ααααααααχ... 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Σκάστε λυσσάρες! 

ΑΝΤΡΕΣ 

Αααααχχχχ... 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Σκάστε µουλάρια! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Τότε οι Ελληνες θα πουν για µας µια ηµέρα 

Πως είµαστε του λόγους µας 

Πολεµοταλύτρες 

Πέρα ως πέρα! 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

ΛΥΣΙΤΡΑΤΕΣ! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΟΥΛΕΣ! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Πώς θα το καταφέρνατε και τούτο; 

ΛΥΣΙΤΡΑΤΗ 

Λυσιστράτα – Στρατούλα! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τι είναι αυτό; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ο τίτλος του έργου, άσχετε! Εννοώ µε βήµατα αργά 

και σταθερά!  

Και τώρα που το θυµήθηκα!  
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Δεν ντρέπεστε να βγαίνετε έτσι στην αγορά; 

ΓΕΡΟΙ 

Πώς; 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Να βγαίνετε µε τα όπλα σας 

Κρατώντας την ασπίδα 

Να τρέχετε στην αγορά 

Να πάρετε µαρίδα! 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μα πόσο ντεκαντάνς πια! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Μα το θεό, ορκίζοµαι, είδα προχτές κι εγώ 

Καβάλα πάνω σ άλογο, σπουδαίο αρχηγό 

Το κράνος του να βγάζει να πέφτουν τα µαλλιά... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Αχ τι χρώµα είχαν; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Καστανά µε ξανθές ανταύγειες! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3 

Αχ το χρυσό µου, κούκλος θα ήταν! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Συνεχίζω!  

Κι από γριά αγόρασε αβγά µια δωδεκάδα 

Στο κράνος του τα έχωσε τα κανε στραπατσάδα! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Αµ ο άλλος, ο πολεµιστής που µοιαζε του Τηρέα 

Τα σύκα έκλεψε µε µιας από γυναίκα ωραία! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Και δε µου λέτε τσούπρες µου, τις ταραχές ετούτες 
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Πώς θα τις καταπνίξετε που µου στε όλες ... 

Σταχτοπούτες; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ευκολάκι! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ποιο κωλάκι; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ευκολάκι, λέω, κουφάλογο, δηλαδή πανεύκολα! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Μπααααα; Για απόδειξέ το! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Θα κάµω έναν παραλληλισµό!  

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Κι εγώ έναν εξορκισµό ή έναν διαλογισµό! Δεν 

καταλαβαίνω Χριστό! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Πρόσεξέ µε! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Σε προσέχω! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Σαν κλωστές, που όταν πέφτουν σε µια µπερδεψιά 

κακή, 

τις τραβούµε µε τ’ αδράχτια, µια από εδώ και µια 

από κει ... το’ χεις; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

I.Q ραδικιού!  
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Ετσι και τον πόλεµό σας θα διαλύσω το µεγάλο, 

στέλνοντας αµέσως πρέσβεις στο ’να µέρος και στο 

άλλο.  

Επιασες τον παραλληλισµό; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Θα κάνω βελονισµό!  

Τι µας λέτε, βρε κουτές, 

µε µαλλιά και µε κλωστές 

µε τέτοια πράγµατα θαρρείτε 

τον πόλεµο να παύσετε µπορείτε; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Θα σου φέρω ένα ζωντανό παράδειγµα! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Θα πονέσω; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Εξαρτάται από το πόσο ... στενός είσαι! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ωχ! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Γυναίκες;;;; Φέρτε ένα ψάθινο καλάθι! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ωχ,ωχ,ωχ! 

Μια γυναίκα τρέχει και φέρνει ένα ψάθινο καλάθι ή 

µια ξύλινη σκάφη 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Βάλτε τον µέσα! 

Οι γυναίκες παίρνουν τον Πρόβουλο και τον βάζουν 

µέσα. Εκείνος αντιστέκεται 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 
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Εσύ τώρα είσαι το µαλλί! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τι είµαι λέει; 

ΓΕΡΟΙ 

Τι είναι λέει; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Κατόπιν πρέπει να βγάλουµε τη βρώµα απ το 

µαλλί! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τι να βγάλουµε λέει; 

ΓΕΡΟΙ 

Τι να βγάλουνε λέει; 

Οι γυναίκες κάνουν κινήσεις πάνω στον Πρόβουλο 

σα να βγάζουν τη βρωµιά από το µαλλί. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Οχι το βρακί µωρή, τη βρώµα βγάλ’του!!!  

Το µαλλί είναι η πόλη µας και η βρώµα όλοι 

εκείνοι οι µοχθηροί και οι ραδιούργοι που πρέπει 

να φύγουν για να καθαρίσει η πόλη µας!  

Το’ πιασες; 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Το’ πιασα, αλλά κάποια εδώ µου πιάνει και τον 

κώλο! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Φύγε µωρή λυσσάρα από κει, που µόλις δεις κώλο, 

τον χουφτώνεις! 

Συνεχίζω! 
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Τους πιο µοχθηρούς, αυτούς που κολλάνε στην 

εξουσία σα βδέλλες, αυτούς να τους ξύσετε 

µαδώντας τους το κεφάλι! 

Γυναίκες! Ξύστε τον, να καταλάβει! 

Οι γυναίκες τον ξύνουν κι αυτός βογκάει 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Κάποια από σας µου ξύνει το κάτω το κεφάλι! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Φύγε από κει µωρή λυσσάρα, που µόλις δεις 

κεφάλι, αµέσως να το ξύσεις Τι είναι; Ξυστό; 

Συνεχίζω! 

Επειτα, µες στο καλάθι, βάλτε και τους ξένους και 

τους φίλους και όλους όσους χρωστάνε στο 

Δηµόσιο... 

ΓΕΡΟΙ 

Ωχ! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Τι έγινε χούφταλα; Δεν τον πληρώσαµε τον 

ΕΝΦΙΑ;;;; 

ΓΕΡΟΙ 

ΟΧΙ! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Ούτε κι εγώ!  

Συνεχίζω! 

Ολοι αυτοί λοιπόν είναι τα καθαρά µαλλιά. Τυλίξτε 

τα µε προσοχή ένα – ένα να γίνουν ένα µεγάλο, 

µεγάλο, µεγάλο, µεγάλο... 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Τι µεγάλο;;;;; 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Και χοντρό, χοντρό, χοντρό, χοντρό, χοντρό... 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Τι χοντρό; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Κουβάρι, βρε λυσσασµένες, που µόλις ακούτε 

µεγάλο και χοντρό σας τρέχουν τα σάλια! 

Αυτό το κουβάρι είναι που θα φτιάξει ένα µεγάλο 

πέπλο που θα προστατεύει την πόλη µας! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Μα είναι ανυπόφορο θαρρώ τέτοια µαλλιά να 

ξαίνουν 

αυτές, οπού στον πόλεµο µέρος δεν λαβαίνουν; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Τι αγύριστο κεφάλι που είσαι ρε άνθρωπέ µου! 

Βρε τρισκατάρατε! Το βάρος για µας είναι διπλό! 

Και τους άντρες µας χάνουµε 

Μα και τους γιους που γεννάµε πρώτες 

Στον πόλεµο πάνε στρατιώτες! 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

Τα κιλά της εγκυµοσύνης πού τα βάζεις; Που 

γινόµαστε σα βυτιοφόρα! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Κι έτσι και σκοντάψουµε πουθενά 

Κυλάµε σαν βράχος στην κατηφόρα! 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Αµ τα κορίτσια µας που χρόνια µαραζώνουνε; 

Και δεν έχουνε κανέναν τους να τους τον εχώνουνε; 
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Μονάχες τους κοιµούνται µε αγκαλιά το 

αρκουδάκι 

Ούτε για δείγµα βλέπουνε ένα τόσο δα πουλάκι! 

Ετσι µαραζώνουνε και µονάχες τους γερνούν 

Καθώς τα χρόνια αλύπητα σαν σίφουνας περνούν! 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Μήπως κ’ οι άνδρες δεν γερνούν; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Σκασίλα µας, γκρινιάρη! 

Ο άνδρας, επιστρέφοντας και γέρος απ’ τη µάχη, 

µπορεί ξανά να παντρευτεί και νέα γυναίκα να ’χει. 

Μα σαν της γυναίκας φύγουνε τα νιάτα και η 

χάρη, 

κι αν δεν προφτάσει γρήγορα, κανείς δεν θα την 

πάρει, 

Κι εκεί που η άµοιρη ήταν ολόλαµπρο διαµάντι 

θα καταλήξει στο ράφι... 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Ποιο ράφι; 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Δίπλα στα άπαντα του Παπαδιαµάντη! 

Λοιπόν, επειδή µε γκάστρωσες µε όλες τις 

ερωτήσεις 

Κι επειδή δεν µπορώ να βλέπω να έχεις συνέχεια 

στύσεις, 

Γιατί δεν  πεθαίνεις τώρα δα ν’ αδειάσει ο τόπος 

όλος 

Που είµαστε δυο ώρες όρθιες και πιάστηκε ο 

σφριγηλός µου κώλος; 
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Φέρτε στεφάνι στο νεκρό, ρίξτε και λίγο χώµα... 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Τι λέει ρε παιδιά η τρελή; Εχασα όλο µου το 

χρώµα! 

Οι γυναίκες φέρνουν και του βάζουν ένα στεφάνι 

και του ρίχνουν χώµα από πάνω. Εκείνος φωνάζει 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Δέστε τον χειροπόδαρα, τυλίξτε τον µε κορδέλες 

Να µείνει εκεί ακίνητος, που να τον φαν οι 

βδέλλες! 

Οι γυναίκες φέρνουν κορδέλες και του δένουν τα 

χέρια 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Θέλεις και φρέσκα κόλλυβα εγώ να πάω να πάρω; 

Να χεις βρε Πρόβουλε να κερνάς το φίλο σου το 

Χάρο! 

Οι γυναίκες γελάνε και ο Πρόβουλος προσπαθεί να 

σηκωθεί απ το καλάθι βογκώντας 

12. funeral 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ 

Κοίτα πώς µε κατάντησαν! Είµαι σκέτη αηδία! 

Τούτο µονάχα θα σας πω, µε πιάνει υστερία! 

Θα πάω στους επίτροπους µέσα στο µαύρο χάλι 

Για να µε καµαρώσουνε αυτοί και να µε δουν και 

άλλοι!  

Ο Πρόβουλος φεύγει ντροπιασµένος από τη σκηνή 

και θυµωµένος. Καθώς φεύγει του λέει η Λυσιστράτη 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Μη λάχει και σ ακούσουµε να µας κατηγορήσεις 
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Μνηµόσυνο θα σου κάνουµε στον τάφο που θα 

χτίσεις! 

 


