
ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο κείμενο αναπαρίσταται η συνομιλία δύο αρχαίων ανθρώπων, ενός εμπόρου και ενός 
βασιλιά, την εποχή της ολιγαρχίας. Η σκηνή αυτή απεικονίζει τον Λαέρτη (Βασιλιά) 
και τον Αίγισθο (Έμπορο) να συζητούν για θέματα διακυβέρνησης του κράτους και τα 
οικονομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τον λαό.

 -  Αγαπητέ Βασιλιά, πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω στο πολύφημο αυτό παλάτι 
που γενιές και γενιές έχουν περάσει από δω!

 - Αγαπητέ μου φίλε, άσε τις πλάκες και ξέχνα τον πληθυντικό!
 -  Μα πόσο με ξέρεις βασιλιά μου! Ήθελα να απευθυνθώ σε έναν άξιο, έμπιστο 

αλλά πάνω από όλα δικό μου άνθρωπο.
 -  Μα τι σου συμβαίνει Αίγισθε; Είμαι εδώ για εσένα. Μισό 

λεπτό, όμως, δώσε να φωνάξω το ιππικό μου να μας 
στρώσουν εδώ χάμου να ξεγελάσουμε την πείνα μας. 

 -  Δεν είναι ανάγκη φίλε μου, δεν χρειάζεται να σε βάζω 
σε κόπο. Εγώ φτωχός άνθρωπος είμαι και περαστικός, 
καταλαβαίνω. 

 -  Μα τι λες τώρα Αίγισθε, ακόμα και ο εχθρός έτσι 
περιποιείται από τους δούλους μου, εσύ που 
είσαι φίλος-αδελφός έτσι θα μείνεις; Πες μου, 
όμως, τι έχει γίνει, καθώς αρχίζω να ανησυχώ.

 -  Εντάξει φίλε μου, θα αρχίσω. Εγώ, όπως ξέρεις, 
δεν είχα ποτέ οικονομική άνεση, μα τώρα 
καταρρέω! Δεν έχω φαγητό ούτε να ταΐσω την 
οικογένειά μου. Μα το πρόβλημα μου όσο πάει 
και διογκώνεται γιατί την εποχή αυτή ο πλούτος 
σου δίνει ζωή. 

 -  Μη μου λες τέτοια φοβερά και μην διστάσεις ποτέ σου να ζητήσεις 
βοήθεια. 

 - Φίλε μου, πραγματικά με συγκινείς!!
 - Ούτε να το ξανακούσω, είναι αυτονόητο!



 - Μια χάρη θέλω μόνο.
 - Πες μου. 
 -  Άμα μπορείς, δουλειά στο παλάτι σου θέλω να μου βρεις.
 - Είναι δυνατόν τόσο καλός φίλος να γίνει δούλος στο παλάτι μου;
 - Μα είναι που ψάχνω για δουλειά.
 -  Ε, τότε σου εγγυώμαι ότι θα σου βρω εγώ δουλειά αντάξια με τον χαρακτήρα 

σου!
 - Αλήθεια, τι να πω, πραγματικά ευχαριστώ!
 -  Τίποτα να μην πεις και αύριο να φέρεις την οικογένειά σου να δειπνήσουμε 

μαζί!
 - Πραγματικά ευχαριστώ!!!
 - Τίποτα, στις 19:00 είναι καλά;
 -  Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω αλλά τώρα που δουλεύω και στα χωράφια δεν θα 

καταφέρω να έρθω.
 - Μην σκας θα το κανονίσω εγώ αυτό.
 - Τέλεια, άρα έκλεισε, στις 19:00 θα είμαστε εδώ! 

Την επόμενη μέρα όλα ήταν έτοιμα, φαγητά, 
επιδόρπια, στολισμοί, τα πάντα! Το μόνο που έλειπε 
ήταν οι καλεσμένοι! Επιτέλους ήρθαν…! Έτσι λοιπόν 
συστήθηκαν και κάθισαν να φάνε. Ήπιανε πολύ και 
το γλεντήσανε! Κατά τις δέκα όταν τέλειωσαν από την 
τραπεζαρία, πήγαν στο σαλόνι να κεραστούν παίζοντας 
χαρτιά.  



 - Τι λέτε, κάθεστε εδώ για όλο το βράδυ;
 - Πολύ θα το θέλαμε αλλά αύριο δουλεύουμε.
 - Πάλι;
 -  Αχ βασιλιά μου, είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Να 

φανταστείς εγώ με την Πηνελόπη (Η Γυναίκα του 
Αίγισθου) βγάζουμε με μια μέρα στη δουλειά όσα για 
να φάμε μια μέρα. Αν δεν πάμε, τι θα φάμε;

 - Καλά, πόσα λεφτά βγάζετε σε μία μέρα;
 - 10 ευρώ ο καθένας για 10 ώρες.
 -  Πόσααα;;;;; Καλά είσαι τρελός, σας κλέβουνε! Εγώ σε θυμάμαι λογικό άνθρωπο. 

Τόσο ανάγκη τα έχετε τα λεφτά;
 - Ναι, τεράστια ανάγκη.
 -  Αααα!!! Τέλος !!! Παραιτήσου !!!! Δεν είναι δυνατόν!! Θα έρθετε εδώ!!! και θα 

δουλεύετε πέντε ώρες για 1.000 ευρώ!
 - Πλάκα μου κάνεις φίλε μου! Τόσα δεν βγάζω ούτε σε μήνες.
 -  Δεν το συζητώ! Τι θες να αναλάβεις; Και εσύ Πηνελόπη το ίδιο. Ααα και το 

ξέχασα θα μένετε και εδώ. Στη μεγάλη κάμαρα εσείς και τα παιδιά δίπλα! Το 
πρωί πρωινό στην τραπεζαρία και το μεσημέρι πάλι εδώ. Τα παιδιά θα παίζουν 
στον κήπο και στο παλάτι και σχολείο με τον δάσκαλο του παλατιού!

Όλα έγιναν, η οικογένεια του φτωχού Αίγισθου εγκαταστάθηκε τελικά στο παλάτι. 
Για πολύ καιρό τα πράγματα κυλούσαν ομαλά. Όλα έγιναν όπως τα είχαν συμφωνήσει. 
Ο χρόνος κυλούσε και όλοι περνούσαν ωραία, όμως ένα νέο κύμα ολιγαρχίας θα σταθεί 
δυνατό για να τα καταστρέψει όλα από τη μια στιγμή στην άλλη!



 -  Ακούς εκεί, ξεσηκωθήκαν λέει οι δούλοι και οι φτωχοί. Νέο κύμα ολιγαρχίας 
λένε.

 - Χαχαχα, μην ανησυχείτε, τίποτα δεν θα μας ρίξει. Ακούς εκεί! Χαχαχα
 - Μπαμπά κινδυνεύουμε;;; (Τα παιδιά του Αίγισθου και της Πηνελόπης)
 - Τι λέτε παιδιά, καθόλου… νομίζω…
 - Μην λες τέτοιες ανοησίες στα παιδιά και τα τρομάζεις!
 - Λαέρτη, τίποτα δεν είναι σίγουρο στη σημερινή εποχή!
 -  Το ξέρω όμως αυτό το κύμα δεν θα μας επηρεάσει !

Πέρασε ένας, δυο, τρείς μήνες και όλα έδειχναν ότι ο βασιλιάς Λαέρτης είχε δίκιο όμως…
 - Ξυπνήστε, ξυπνήστε!!!
 - Τι έγινε;;;
 - Δεν ακούτε, μας βομβαρδίζουν!!!!
 - Τι λέτε!!!

 - Άκου…

Και όντως, μπαμ μπουμ ακουγόταν από παντού! Ο λαός είχε βαλθεί να καταστρέψει το 
κράτος, μα πάνω από όλα το βασίλειο!

 - Τι να κάνουμε ;;;



 -  Πάρτε τα παιδιά στο υπόγειο. Αίγισθε, εσύ πάρε φαγητό και ρούχα και οδήγησέ 
τους κάτω. Είσαι ο μόνος που ξέρει τη διαδρομή! Σε λιγότερο από πέντε λεπτά 
πρέπει να είμαστε όλοι κάτω! Α, και εσύ Πηνελόπη βάλε τα παιδιά για ύπνο στα 
κρεβάτια στο υπόγειο. Μην ανοίξετε το φως γιατί θα σας δουν και πάρτε δυο 
καντήλια και τη φλόγα. Κανονίστε να παραμείνουν ήρεμα τα παιδιά!

Μετά από πέντε λεπτά ήταν όλα έτοιμα!
 - Είμαι έτοιμος και εγώ 

Είπε ο Λαέρτης και συνέχισε..
 - Ήρθε η ώρα  να βγω να τους μιλήσω!
 - Τι λες Λαέρτη, θα σε σκοτώσουν!
 - Δεν θα κάτσω να χάσω τον χρόνο μου. Πάω…

Όλοι περίμεναν το μπαμ που θα τα ισοπέδωνε όλα! Άργησε όμως να έρθει! 
 -  Τι γίνεται; Πολλή φασαρία!

Ένας τορπιλισμός και … Σιωπή παντού!
 - Τον σκοτώσανε. 
 - Δεν το ξέρεις, πάμε να δούμε.
 - Είσαι τρελή; Θες να μας σκοτώσουνε και εμάς;!

Τότε όμως θυμήθηκε κάτι…
 -  Πηνελόπη, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Όταν ήμασταν μικροί μου είχε πει 

ότι όταν στο παλάτι σιωπή πέσει μετά από ξεσηκωμό αυτό είναι κακό σημάδι! 



Αν όμως γίνει, τότε κρύψου στο υπόγειο στο κλουβί εκεί που δεν θα σε βρει ποτέ 
κανείς!

Ανατροπή έγινε όμως! Ο Λαέρτης βγήκε από την πόρτα!!!
 - Είναι ζωντανός!! (Φώναξαν)
 - Σςςςς θα μας ακούσουν!

Και ήταν ζωντανός, δεν ήταν αφελής όσο 
περίμεναν. Έβαλε ένα άγαλμα ομοίωμά του 
φουσκωτό! Όλοι νόμιζαν πως ήταν νεκρός. Τους 
τα είπε όλα… Όμως τους είπε ότι πρέπει να 
εγκαταλείψουν το βασίλειο!
Το κακό είναι πως ο Βασιλιάς Λαέρτης δεν είχε 
ζήσει ποτέ στη ζωή του ως ένας φτωχός άνθρωπος 
και για πρώτη φορά θα έπρεπε να ζήσει υπό αυτές 
τις συνθήκες. Κατάλαβε τις δυσκολίες όλου του 
λαού και ένιωσε υπεύθυνος για τον βασανισμό 
και τη σταδιακή πτώση του λαού του. Ήθελε να 
επανορθώσει… Πώς θα το έκανε αυτό όμως αφού 
ήταν νεκρός για όλο του τον λαό;; … Αν και δεν 
δίστασε να πιστέψει ότι η εμφάνισή του στον 
κόσμο δεν θα ήταν τίποτε άλλο πάρα ο χειρότερός 
τους εφιάλτης!!!

Γεωργία Μαντά


