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(Βραβείο)

∆ΙΑΣ - ΗΡΑ: σηµειώσατε Χ
Κεφαλίδη Χριστίνα & Γυφτάκη Νιόβη
Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα

ΣΚΗΝΗ 1Η
(Κυβερνείο του Ολύµπου. Γραφείο του ∆ία. Εµφανίζεται ο ∆ίας καθιστός στο γραφείο του, ενώ ο Ερµής
στέκεται όρθιος δίπλα του κρατώντας ένα µπλοκάκι.)
∆ίας: (υπαγορεύοντας στον Ερµή) Αγαπητέ Ηρακλή, η θεϊκή µας µεγαλειότητα σας παρακαλεί να
πάψετε να πράττετε πράγµατα τα οποία τεντώνουν τα νεύρα της θεϊκής µας συζύγου, Ήρας, διότι αν τα
πάρει εις την κράνη θα µας πάρει και θα µας σηκώσει. Με ελπίδες, η Αυτού µεγαλειότητα του, ο
Ολύµπιος, Ξένιος κτλ. Κτλ. Ζευς. Να το καθαρογράψεις και να το στείλεις αµέσως Ερµή!
Ερµής: Αγαπητέ ∆ία, βασιλιά και πατέρα όλων των Θεών, η ταπεινή µου ύπαρξη πιστεύει ότι θα ήταν
προτιµότερο να…..
( Ο ∆ίας σηκώνεται από την καρέκλα του και τον διακόπτει.)
∆ίας: Τι είναι αυτά βρε Ερµή, µεταξύ µας είµαστε, άσε λοιπόν τις τυπικότητες και µίλα να
καταλαβαίνω και εγώ τι θέλεις να µου πεις.
Ερµής: ∆ία, αυτό που ήθελα να σας πω, συγγνώµη, να σου πω είναι ότι θα έπρεπε να του µιλήσεις, πιο
πατρικά και νοµίζω ότι έτσι θα πετύχεις περισσότερα.
∆ίας: Αν νοµίζεις πως είναι καλύτερα, έτσι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς εσύ είσαι ο πιο ξύπνιος από τους
δυο µας. Λοιπόν θα….
(Η Ήρα εµφανίζεται στη σκηνή κρατώντας µια εφηµερίδα και φωνάζοντας σαν τρελή)
Ήρα: Ελεεινέ, τρισάθλιε, παλιάνθρωπε!
∆ίας:(αναστατωµένος) Ερµή, πήγαινε να γράψεις ξανά το γράµµα και πατρικά. Πρόσεξε ΠΟΛΥ
πατρικά.
(Ο Ερµής βγαίνει από τη σκηνή, ενώ η Ήρα πηγαινοέρχεται πάνω κάτω φουρκισµένη.)
∆ίας: Τι θέλεις γλυκιά µου;
Ήρα: Τι γλυκιά σου βρε και ξεγλυκιά σου. Τι είναι αυτά που έµαθα για την Ευρώπη;
∆ίας: Πού έµαθες εσύ για την Ευρώπη;
Ήρα: Τι πού έµαθα βρε, τι πού έµαθα! Έχει βουίξει ο τόπος! Ορίστε! ( Του δείχνει την εφηµερίδα).
Πρωτοσέλιδο έγινες! Άκου τι γράφει για τα χάλια σου το «Οι θεοί σοβαρολογούν»: «Ο γοητευτικός
∆ίας αποφασίζει να πλησιάσει την γυναίκα των ονείρων του, Ευρώπη και την απαγάγει
µεταµορφωµένος σε ταύρο. Όλα αυτά πίσω από την πλάτη της συζύγου του Ήρας. Είναι να
αναρωτιέται κανείς: γιατί ο ∆ίας αφήνει τη συζυγική στέγη και ξενοκοιτάζει τόσο φανερά; Μήπως δε
φοβάται πια τη γυναίκα του, γιατί και αυτή ξενοκοίταξε;
(Ο ∆ίας ξεσπαθώνει)
∆ίας: Να φοβάµαι τη γυναίκα µου! Ποιο υποκείµενο έγραψε αυτό το ελεεινό άρθρο;

Ήρα: (έξω φρενών ) Αυτό σε πείραξε βρε ∆ον Ζουάν, βρε Τζάκοµο Καζανόβα !
∆ίας: Σταµάτα πια γυναίκα, µην ξεχνάς ότι ΕΓΩ είµαι αυτός που νίκησε τον Κρόνο, ΕΓΩ είµαι αυτός
που κυβερνά τους θεούς εδώ και χιλιάδες χρόνια. Με λίγα λόγια ο πιο χρήσιµος εδώ πέρα.
Ήρα: Ο πιο τι; (αρχίζει να γελά ειρωνικά)
∆ίας: Μη γελάς, µη γελάς καθόλου! Σοβαρολογώ!
Ήρα: (σταµατάει να γελάει και γυρίζει προς το κοινό). Μπας και έχουν πάρει αέρα τα µυαλά του και γι’
αυτό ξεπορτίζει; Ναι, ναι αυτό θα ’ναι, πρέπει να κάνω κάτι για να του πάρω την πολλή εξουσία. Αλλά
τι;(….) Α, το βρήκα! (γυρνά προς το ∆ία) ∆ία, απαιτώ εκλογές!
∆ίας: Τι απαιτείς;
Ήρα: Εκλογές.
∆ίας: Και γιατί σε παρακαλώ να κάνουµε εκλογές;
Ήρα: Για να αναδείξουµε νέο τύραννο, συγγνώµη, ατυχής η έκφραση. Νέο κυβερνήτη ήθελα να πω.
∆ίας: Και αν µου επιτρέπεις αγαπητή µου ποιος θα είναι ο πολιτικός µου αντίπαλος;
Ήρα: Εγώ.
∆ίας: Εσύ; (αρχίζει να γελάει)
Ήρα: Γέλα εσύ, αλλά όταν εγώ θα εκλεγώ κυβερνήτης θα κλαις µε µαύρο δάκρυ.
∆ίας: Θα δούµε!
(Ο ∆ίας συνεχίζει να γελάει, ενώ η Ήρα τον αγριοκοιτάζει καθώς κλείνει η αυλαία)
ΣΚΗΝΗ 2η
(Μια σκηνή είναι στηµένη πάνω στη σκηνή, ενώ παντού υπάρχουν αφίσες της Ήρας και σλόγκαν)
Φωνές: Ήρα! Ήρα! Ήρα!
(Εµφανίζεται η Ήρα µιλώντας)
Ήρα: Ευχαριστώ, ευχαριστώ! (προς το κοινό) Ο προεκλογικός µου αγώνας πάει καλύτερα απ’ ό,τι
περίµενα. ∆ία, φάε τη σκόνη µου.
(Μπαίνει η Αθηνά)
Ήρα: (γυρνά απότοµα προς την Αθηνά και της µιλά µε φωνή που στάζει µέλι). Α, γλυκιά µου Αθηνά. Τι
κάνεις;
Αθηνά: Τι γλύκες είναι αυτές αγαπητή Ήρα, δε µ’ έχεις συνηθίσει.
Ήρα: Καλή µου Αθηνά, δεν έχεις δίκιο, εγώ πάντα σε συµπαθούσα!
Αθηνά: ( µε δυσπιστία) Μµµµµµ ναι, τέλος πάντων. Εγώ απλώς ήρθα για να σε ρωτήσω αν θα έρθεις
στη γιορτή που θα διοργανώσει σήµερα η Αφροδίτη.
Ήρα: Μα και φυσικά θα έρθω. Τιµή µου!
Αθηνά: Μάλιστα, πάω να της το πω. (γυρνά να φύγει)
Ήρα: Μια στιγµή Αθηνούλα.
( Η Αθηνά γυρίζει και την κοιτά)
Ήρα: Ξέρεις µήπως ποια θα είναι η εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές;
Αθηνά: Νοµίζω ότι θα είναι οι Μοίρες.
Ήρα: Ωχ!
Αθηνά: Τι είπες;
Ήρα: Τίποτα, τίποτα. Πήγαινε να πεις στην Αφροδίτη ότι θα είναι µεγάλη µου τιµή να έρθω.
Αθηνά: Μάλιστα, εις το επανιδείν .
( Η Αθηνά βγαίνει από τη σκηνή)
Ήρα: Να πάρει η οργή. Οι Μοίρες εφορευτική επιτροπή, αυτό ισοδυναµεί µε κατακλυσµό. Τώρα το
αποτέλεσµα των εκλογών είναι αµφίβολο. Ενώ, αν είχαµε εφορευτική επιτροπή τον Πάρη θα
µπορούσα να τον πείσω να µπερδεύει και να µην µετρήσει καλά τις ψήφους. Ας είναι, πάω να
ετοιµαστώ.

ΣΚΗΝΗ 3η
(Το σπίτι της Αφροδίτης. Παντού υπάρχουν ροζ κορδέλες και σερπαντίνες. Πάνω στη σκηνή βρίσκονται η
Αθηνά, η Αφροδίτη, ο Ερµής και ο Άρης. Συνοµιλούν, ενώ ακούγεται σιγανά το «Πάρτι» του Κηλαϊδόνη.)
Αφροδίτη: Να µε συγχωρεί η χάρη σου, αλλά εγώ άκουσα πως ήταν ο ∆ίας αυτός που πέταξε τον
Ήφαιστο από τον Όλυµπο, επειδή πήρε το µέρος της Ήρας.
Άρης: (νευριασµένος) Αυτά που λες είναι ψέµατα.
Αφροδίτη: (υστερικά) Με αποκαλείς ψεύτρα ;!
Άρης: (ειρωνικά) Εσύ τι νοµίζεις;
(Η Αφροδίτη ετοιµάζεται να του ορµήσει. Ο Ερµής µπαίνει στη µέση µιλώντας.)
Ερµής: Ελάτε βρε παιδιά, ηρεµήστε, γιορτή έχουµε
(η Αφροδίτη και ο Άρης κοιτιούνται µε µίσος και αποµακρύνονται στις άκρες της σκηνής, ενώ ο Ερµής
και η Αθηνά προχωρούν µπροστά µιλώντας.)
Ερµής: Α πα πα πα πα πα πα, τι πράγµατα είναι αυτά; Τρώγονται σαν το σκύλο µε τη γάτα!
Αθηνά: (σοβαρά) Ναι, πραγµατικά.
Ερµής: (µε περιέργεια) Μήπως ξέρεις γιατί τα τσουγκρίσανε αυτοί οι δύο;
Αθηνά: ∆εν ανακατεύοµαι µε τα οικογενειακά των άλλων.
(Βγαίνει στη σκηνή ο Ήφαιστος. Η Αφροδίτη τρέχει και τον αγκαλιάζει.)
Αφροδίτη: Καλώς ήρθες τζουτζούκο µου. Μα γιατί άργησες;
Ήφαιστος: Τι να κάνω αγαπούλα µου, έπρεπε να τελειώσω κάτι πανοπλίες και δεν µπορούσα να το
αναβάλω. (στους καλεσµένους) Τι κάνετε φίλοι µου; Πώς τα περνάτε;
(Ακούγονται φωνές έξω από τη σκηνή)
Ήφαιστος: Ω ακούτε, έρχονται ο ∆ίας και η Ήρα. Θα συναντήθηκαν τυχαία απ’ έξω. Έµαθα ότι από
τότε που άρχισαν να προετοιµάζονται για τις εκλογές προσπαθούν να µην συναντηθούν. Και αν
συναντηθούν τσακώνονται µέχρι να βραχνιάσει ο ένας από τους δύο.
(Ακούγονται πιο καθαρά οι φωνές έξω από τη σκηνή)
∆ίας: Ποιος σου είπε εσένα ότι προσπαθώ να λαδώσω τις Μοίρες;
Ήρα: Τα νέα µαθαίνονται, ειδικά όταν είναι τόσο πικάντικα.
∆ίας: Μα δεν καταλαβαίνεις ότι λες βλακείες; Ξέρεις καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λαδώσει
κανείς τις Μοίρες.
Ήρα: Εσένα σε έχω για όλα ικανό, είσαι τόσο πατατοκέφαλος!
(Η Ήρα και ο ∆ίας φαίνονται στην άκρη της σκηνής να προσπαθούν να µπουν ταυτόχρονα. Ύστερα από
λίγο η Ήρα σπρώχνει τον ∆ία πίσω και βγαίνει στη σκηνή. Αµέσως µετά βγαίνει και ο ∆ίας.)
Ήρα: Καλησπέρα σας! Τι κάνετε;
Αφροδίτη: Καλώς την! Τι µου κάνεις Ήρα µου;
( Την πλησιάζει και φιλιούνται σταυρωτά, χωρίς ουσιαστικά να ακουµπάνε η µία την άλλη.)
Ήρα: Μια χαρά Αφροδιτούλα µου, µια χαρά!
( Η Ήρα αρπάζει την Αφροδίτη προς το κοινό και ο ∆ίας αρχίζει να µοιράζει ψηφοδέλτια και καρτούλες
στους άλλους θεούς)
Αφροδίτη: Τι έπαθες καλέ;
Ήρα: (ψιθυριστά) Σσσσσσς, σιγά. Τι έκανες µε το θέµα των ψηφοδελτίων;
Αφροδίτη: (ψιθυριστά) Μην ανησυχείς, είναι όλα εντάξει.
Ήρα: (γυρίζει προς τους άλλους θεούς και βλέπει τον ∆ία να µοιράζει ψηφοδέλτια) Αααα! Άθλιε, τι
κάνεις εκεί;
(Ο ∆ίας κρύβει τα ψηφοδέλτια στον χιτώνα του)
Ήρα: (έξαλλη) Τι χαρτιά είναι αυτά; Εξηγήσου.

∆ίας: (τροµοκρατηµένος) Χαρτιά; Τι χαρτιά;
Ήρα: Αυτά που µοίραζες πριν από λίγο.
(Η Ήρα ορµάει και αρπάζει µια κάρτα από τα χέρια του Ερµή πριν αυτός προλάβει να την κρύψει)
Ήρα: Για να δούµε τι γράφει. (διαβάζει δυνατά) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ∆ΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ», «Ο ∆ΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΑ». Τι είναι αυτό;
∆ίας: Αυτό είναι το σλόγκαν µου. Μην ξεχνάς ότι έχουµε εκλογές.
Αφροδίτη:(άγρια) Και τολµάς να µοιράζεις τις παλιοφυλλάδες σου µες στο ίδιο µου το σπίτι;
Άρης: (έξαλλος) Σε παρακαλώ, ο ∆ίας εξακολουθεί να είναι κυβερνήτης µας, γι’ αυτό να προσέχεις!
Αφροδίτη: (υστερικά) ∆εν σε περίµενα …
( Η Άρτεµη και ο Απόλλωνας βγαίνουν στη σκηνή και την διακόπτουν)
Άρτεµη: Καλησπέρα! (ψάχνει µε το βλέµµα ανάµεσα στου καλεσµένους µιλώντας) Είναι εδώ ο ∆ίας και
η Ήρα; Α, νάτοι
Απόλλωνας: Μάθαµε κάτι λαχταριστά νέα, τα οποία σας ενδιαφέρουν.
Άρτεµη: Μάθαµε ότι το ντιµπέιτ…..
(Ο ∆ίας την διακόπτει)
∆ίας: Ντιµπέιτ; Τι είναι αυτό;
Απόλλωνας: ∆ηµόσια συζήτηση, αλλά τώρα το λένε ντιµπέιτ.
Άρτεµη: Συνεχίζω, το ντιµπέιτ λοιπόν θα γίνει……
Απόλλωνας: Μεθαύριο, και ο Ερµής θα είναι ο συντονιστής.
Ερµής: Άρα φίλοι µου, οι εχθροπραξίες µπορούν να περιµένουν µέχρι αύριο.
(Βγαίνουν στη σκηνή: ο Ποσειδώνας µ’ ένα κουτί σοκολάτες, ο Πλούτωνας µε ένα µπουκέτο λουλούδια
και ο ∆ιόνυσος µε ένα µπουκάλι κρασί.)
Ποσειδώνας: (πλησιάζει την Αφροδίτη και της δίνει τις σοκολάτες) Αυτές οι σοκολάτες για την πιο
γλυκιά θεά του Ολύµπου.
(Ο Ήφαιστος µπαίνει ανάµεσά τους)
Ήφαιστος: Ναι, ναι µην τα παραλές τώρα, (στο κοινό) από άλλον το περιµέναµε και από άλλον µας
ήρθε!
Πλούτωνας: (πλησιάζει την Αφροδίτη, της δίνει τα λουλούδια) Αυτά τα άνθη στο πιο όµορφο λουλούδι
του Ολύµπου.
(Ο Ήφαιστος ξεροβήχει)
∆ιόνυσος: (Πλησιάζει τον Ήφαιστο και του δίνει το κρασί) Προσφέρω αυτό το κρασί στον πιο καλό θεό
του κόσµου. Πολύ καλή χρονιά!
Πλούτωνας: Η Εστία και η ∆ήµητρα µου είπαν ότι δεν µπορούν να έρθουν. Η ∆ήµητρα είναι στη Θήβα
για κάτι θυσίες. Όσο για την Εστία, δεν κατάλαβα καλά, κάνει κάτι επισκευές στο µέγαρό της και
πρέπει να επιτηρεί τους εργάτες.
Αφροδίτη: Κρίµα, θα χαιρόµουν πολύ αν ερχόντουσαν.
Ποσειδώνας: Φίλοι µου, τα µάθατε; Ο Πλούτωνας και εγώ γίναµε κυβερνητικοί σύµβουλοι.
Ήρα: Άντε να χαθείτε βρε. Ντροπή σας!
∆ίας:(θυµωµένος) Μη µιλάς έτσι στα αδέρφια µου, γιατί θα γίνουµε από δυο Ολύµπους.
Ήρα:(ειρωνικά) Μπα;
∆ίας: Μπου και µη µου ξανακάνεις εµένα τέτοια σχόλια γιατί…
(Η Ήρα του ορµάει, ενώ οι άλλοι Θεοί προσπαθούν να τους χωρίσουν. Μόνο ο ∆ιόνυσος κάθεται σε µια
γωνία και πίνει)
∆ιόνυσος: Πόσο χαίροµαι χικ! Που σας βλέπω χικ! Να δείχνετε τους εαυτούς σας επιτέλους χικ!
Όλοι: (γυρίζουν προς το µέρος του) Σκάσε εσύ!

(Συνεχίζουν)

ΣΚΗΝΗ 4
(Τρία τραπέζια είναι στηµένα πάνω στη σκηνή. Στο αριστερό κάθεται η Ήρα, στο µεσαίο ο Ερµής και στο
δεξί ο ∆ίας)
Ερµής: Σήµερα στο φοβερό κανάλι µας THUNDER φιλοξενούµε για το ντιµπέιτ τους δυο υποψήφιους
των εκλογών µας. Στα δεξιά µου έχω τον ∆ία, πατέρα όλων των θεών και µέχρι στιγµής κυβερνήτη του
Ολύµπου και στα αριστερά µου έχω την Ήρα, µητέρα όλων των θεών. Λοιπόν ∆ια και Ήρα έχετε ο
καθένας τρία λεπτά κάθε φορά για να µιλήσετε. Και παρακαλώ να κάνετε γρήγορα γιατί έχει ένα
σήριαλ στην τηλεόραση και δε θέλω να το χάσω µε τίποτα. Ξεκινάµε, το λόγο έχει πρώτα ο ∆ίας.
∆ίας: Ψηφοφόροι µου.
(Η Ήρα τον διακόπτει)
Ήρα: Τι ψηφοφόροι σου βρε, δικοί µου ψηφοφόροι είναι.
Ερµής: (στην Ήρα) Μην διακόπτετε παρακαλώ. (στο ∆ία) Συνεχίστε!
∆ίας: Ψηφοφόροι µου, τόσα χρόνια που είµαι δήµαρχός σας δούλευα για το καλό το δικό σας και του
Ολύµπου.
(Ακούγεται µια βαριά φωνή, έξω από τη σκηνή. )
Φωνή: Αυτό που είπες είναι, ΨΕΜΑ!
∆ίας: Τι είναι αυτό;
Ερµής: Αυτό είναι ο ανιχνευτής ψεύδους. Είναι µια καινούργια πατέντα. Ο Ήφαιστος µας έδωσε την
ιδέα να το εγκαταστήσουµε, ώστε να ξέρουµε πότε ο υποψήφιος λέει την αλήθεια.
∆ίας: Απαράδεκτο για θεούς! ∆ε γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Ήρα: Σε πιάσανε στα πράσα ∆ία και φοβάσαι;
(Ο ∆ίας πάει να απαντήσει, αλλά ο Ερµής τον διακόπτει)
Ερµής: Σας παρακαλώ! ∆εν είναι ώρα για τέτοια πράγµατα! Μια τόσο κρίσιµη στιγµή! ∆ία, επιτέλους,
έχεις το λόγο.
∆ίας: Τόσα χρόνια που διοικώ ∆ΙΚΑΙΑ είχατε κανένα παράπονο; Επειδή της «έκατσε» της Ήρας..
Μπιιιιιιπ!
Ερµής: Τέλος χρόνου! Ήρα, η σειρά σου.
∆ίας: Μα σας παρακαλώ, ο λόγος µου! ∆εν τελείωσα ακόµα.
Ερµής: Οι κανόνες είναι σαφείς ∆ία, µόνο τρία λεπτά, το διευκρίνισα! ∆εν µπορώ να κάνω αλλιώς…
∆ία είναι η σειρά της Ήρας, please κάνε στην άκρη.
(Ταπεινωµένος ο ∆ίας παραχωρεί τη σειρά του στην Ήρα)
Ήρα: Εγώ, η Ήρα, που σας έχω όλους σαν παιδιά µου…
Φωνή: Αυτό που είπες είναι…. ΨΕΜΑ!
(Η Ήρα συνεχίζει ακάθεκτη)
Ήρα: … θα διοικώ δίκαια και χωρίς δολοπλοκίες και ατιµίες…
Φωνή: ΨΕΜΑ!
Ήρα: Ξέρω πως δεν έχετε κανένα παράπονο από µένα.
Φωνή: ΨΕΜΑ!
Ήρα: ΤΙ ΨΕΜΑ ΜΩΡΕ; Έχουνε νοµίζεις παράπονα;
Φωνή: ΠΟΛΛΑ!
Ήρα: Αυτό είναι απαράδεκτο! Απαιτώ την απόσυρσή του θεοµηχανήµατος του ψέµατος….
Μπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ

Ερµής: Τέλος χρόνου!
Ήρα: Μα…
Ερµής: ∆εν έχει µα Ήρα, ας µην τα ξαναλέµε. Τώρα περνάµε στο µέρος των ερωτήσεων. Εγώ ρωτάω,
εσείς απαντάτε. Πρώτος ο ∆ίας. Ερώτηση πρώτη: γιατί θέλεις να βγεις κυβερνήτης;
∆ίας: (µπερδεµένος) Γιατί θέλω; Α, ναι, γιατί θέλω να γίνει ο Όλυµπος καλύτερος και γιατί θέλω να
ενώσω όλους τους Θεούς και να του κάνω ένα…..
Φωνές των υπόλοιπων Θεών: (έξω από τη σκηνή) Ναι…., φάνηκε αυτό!
Φωνή: Συµφωνώ απολύτως!
∆ίας: Με ποιον ;
Φωνή: Πάντως όχι µε σένα!
Μπιιιιιπ
Ερµής: Τέλος χρόνου! Ήρα, η ίδια ερώτηση.
Ήρα: Θέλω να γίνω κυβερνήτης του Ολύµπου, για να κάνω καλά όλες τις πληγές του Ολύµπου…
∆ίας:(ειρωνικά) Θα τους βάλεις και ιώδιο;
Ήρα: Σκάσε! Και για να καλυτερέψω τη ζωή όλων, να την κάνω πιο εύκολη!
Φωνή: Αυτό κι αν ήταν ΨΕΜΑ!
Ήρα: Και για τι σε παρακαλώ είναι ψέµα;
Φωνή: Μα επειδή θέλεις να γίνεις κυβερνήτης για να µην γυρνάει ο….
Ήρα: (φωνάζοντας) Μην το κάνεις αυτό!
Φωνή: Μα αφού θέλεις να µαζέψεις τον….
Ήρα: Μην το κάνεις αυτό!
Φωνή: Μα….
Ήρα: Πάψε επιτέλους.
Μπιιιιιιιιπ
Ερµής: Τέλος χρόνου! Επιτέλους δεύτερη και τελευταία ερώτηση. Απαντάει πρώτα….
Ήρα: Ξέρουµε, ξέρουµε.(ειρωνικά) Ο ∆ίας.
Ερµής: Ωραία! Τι θα κάνεις αν βγεις κυβερνήτης;
∆ίας: Θα φτιάξω….(χτύπηµα τύµπανου)
Φωνές: (µε αγωνία) Ναι!!!!
∆ίας: Θα φτιάξω……(χτύπηµα τύµπανου)
Φωνές: (µε αγωνία) Ναι!!!
∆ίας: Θα φτιάξω…..
Ήρα: Πες το να πάει στα κοµµάτια.
∆ίας: Θα φτιάξω παιδικές χαρές!
Φωνή: ΨΕΜΑ!!!
Φωνές: Εµ δεν τις χρειαζόµαστε, εµ είναι και ψέµα. Μαύρο στο ∆ία!
∆ίας: Μα όχι, ψηφοφόροι µου.
Φωνές: Μαύρο!
∆ίας: Μα..
Μπιιιιιιιιπ
Ερµής: Τέλος χρόνου! Ήρα, η σειρά σου.
Ήρα: Αν βγω κυβερνήτης, που θα βγω βεβαίως, θα αλλάξω την πόρτα της εισόδου που τρίζει.
Φωνές: Ανιχνευτή, λέει την αλήθεια;
Φωνή: Την αλήθεια λέει, αλλά θα το κάνει γιατί …..
Ήρα: Σιωπή! Θα διορίσω περισσότερους θεούς στο θεϊκό…
Φωνή: Μην το παρατραβάς!

Ήρα: Θα δώσω περισσότερες αρµοδιότητες στους θεούς…
Φωνή: Τώρα το παράκανες!!
Ήρα: Μπορείς να σταµατήσεις;
Μπιιιιιιιπ
Ερµής: Επιτέλους τελειώσαµε! Παρακαλώ να µου αδειάσετε τη γωνιά, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Όσο για σας τηλεθεατές, να ξέρετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την επόµενη Τρίτη στις 9:50 το πρωί. Be
right there!
ΣΚΗΝΗ 5η
(Οι τρεις Μοίρες κάθονται σε ένα τραπέζι, στη µέση του οποίου βρίσκεται ένα κουτί.)
Κλωθώ: (µε τρεµάµενη φωνή) Άντε να τελειώνουµε, γιατί έχω αφήσει πολλή δουλειά στο σπίτι.
Λάχεση: (µε γέρικη φωνή) Γιατί δεν την έφερες εδώ τη δουλειά. Μέχρι να τελείωνε η διαδικασία θα
είχες ξεµπερδέψει.
Κλωθώ: Η δικιά µου η δουλειά θέλει ηρεµία και συγκέντρωση. Εγώ δεν παίζω το «το παπούτσι σου
βρωµάει».
Λάχεση: (θιγµένη) Και τι θα γίνει δηλαδή αν αργήσουν να γεννηθούν µερικά νιάνιαρα;
Κλωθώ: (ξεσπαθώνει) Μα τι λες παιδί µου! Έχω αφήσει έναν άνθρωπο να περιµένει να γεννηθεί το
παιδί του έντεκα µήνες.
Άτροπος: Πάψτε πια. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία!
Λαχ. & Κλ.: Εσύ, σκασµός!
Άτροπος: Αυτές που πρέπει να πάψετε είσαστε σεις. Εξάλλου ακούω βήµατα.
Κλωθώ: Σιγά, ο µεθύστακας είναι.
(Ακούγεται η φωνή του ∆ιονύσου έξω από τη σκηνή να τραγουδά)
Λάχεση: Πρώτος, πρώτος, ο µπεκρής.
Άτροπος: Σταµατήστε καλέ! Τι σας έκανε ο θεός;
Κλωθώ: Αν εξαιρέσεις το ότι µπεκροπίνει συνέχεια, τραγουδάει τα ξηµερώµατα και σπάει ό,τι γυάλινο
βρει µπροστά του για να κάνει κέφι, τίποτα! Απολύτως τίποτα!
(Μπαίνει ο ∆ιόνυσος)
∆ιόνυσος: (τραγουδώντας) Φέρτε µου εδώ µια ψήφο, για να δείτε πως πονώ.
Κλωθώ: Πάρε το ψηφοδέλτιο και παράτα µας.
(Ο ∆ιόνυσος φεύγει)
(Μπαίνουν η Άρτεµη και ο Απόλλωνας. Η Αθηνά, η Εστία και η ∆ήµητρα. Η Αφροδίτη, ο Ήφαιστος και ο
Ποσειδώνας. Μιλούν σε πηγαδάκια.)
Άρτεµη: Ποιον σκοπεύεις να ψηφίσεις;
Απόλλωνας: Θα συσκεφθώ µε τον εαυτό µου και θα δω, αν µε αφήσεις. Μµµµµµ. Ακόµα δεν έφυγες;
Άντε!
Άρτεµη: (κάνει το πληγωµένο γατάκι) Μα…
Απόλλωνας: ∆εν έχει µα! Εγώ κι ο εαυτός µου βρισκόµαστε σε πολύ δύσκολη θέση και πρέπει να µας
αφήσεις ήσυχους.
Αθηνά: Ξέρεις τη σωστή απόφαση. Είναι προφανές.
∆ήµητρα: Οµολογώ ότι βρίσκοµαι σε δίληµµα. Εστία, εσένα ποια είναι η γνώµη σου;
Εστία: Τολµώ να πω πως δεν είµαι σίγουρη. Όµως η νίκη θα βρίσκεται µε το µέρος του πιο σωστού.
Ποσειδώνας: Μα φυσικά και θα επιλέξω τον ∆ία!
Αφροδίτη: Εννοείται πως θα κερδίσει η Ήρα!

Ήφαιστος: (µαδώντας µια µαργαρίτα) Ήρα, ∆ίας, Ήρα, ∆ίας ,…
(Ακούγεται από µεγάφωνο η φωνή του Ερµή.)
Ερµής: Παρακαλώ όλοι οι θεοί να κατευθυνθούν προς τους ειδικούς συννεφοθαλάµους και να ρίξουν
στο θεσπέσια – φτιαγµένο - από κεραυνούς - κουτί την ψήφο τους.
ΣΚΗΝΗ 6η
(Όλοι οι θεοί στέκονται σ’ ένα ηµικύκλιο γύρω από τις Μοίρες που ανοίγουν την κάλπη. Μόνο ο
∆ιόνυσος λείπει.)

(Μιλούν εναλλάξ: η Κλωθώ, η Λάχεση και η Άτροπος.)
∆ίας, ∆ίας, ∆ίας, Ήρα, Ήρα, Ήρα.
Κλωθώ: Μια στιγµή! Υπάρχει µια λευκή ψήφος!!
∆ίας: (θυµωµένος) Ποιος έριξε λευκό; (αρπάζει τον Ήφαιστο) Εσύ σακατεµένε;
(Ακούγεται η φωνή του ∆ιονύσου)
∆ιόνυσος: Άσε ήσυχο τον Ήφαιστο, δεν έριξε αυτός λευκό.
∆ίας: Τότε ποιος και γιατί το έκανε αυτό;
∆ιόνυσος: Εγώ το έκανα και ξέρεις γιατί; Επειδή είσαστε και οι δύο άχρηστοι, δολοπλόκοι και
µηχανορράφοι.
∆ίας: Θα τον σκοτώσω!!!

ΤΕΛΟΣ

